
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Одеський державний університет внутрішніх справ

Освітня програма 47910 Право

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 081 Право

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Одеський державний університет внутрішніх справ

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 47910

Назва ОП Право

Галузь знань 08 Право

Cпеціальність 081 Право

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Григор`єва Вікторія Василівна, Білоус Костянтин Віталійович, Запара
Світлана Іванівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 29.04.2021 р. – 01.05.2021 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/592851fa-3980-407e-
8ec8-42f3c8be1e05-1.pdf

Програма візиту експертної групи http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/PROGRAMA-
VIZITU.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право була розроблена в ОДУВС у 2016
р. (протокол № 9 від 28.04.2016). При розробці ОНП було враховано досвід наукових шкіл, які сформовані в ОДУВС
(д.ю.н., професора С. Кузніченка, д.ю.н., професора В. Меркулової, д.ю.н., професора Х. Ярмакі, к.ю.н., професора С.
Смокова). За період існування ОНП «Право» зазнавала щорічного оновлення (протоколи засідань Вченої ради
ОДУВС від 25.04.2017 № 11, від 28.03.2018 № 8, від 29.05.2019 № 9, від 27.05.2020 № 12). Оновленню ОНП 2020
року передувала організаційно-методична робота з розробки Тимчасового стандарту вищої освіти за третім
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (протокол Вченої ради ОДУВС від 25.11.2019 р. № 3). Ліцензійний обсяг за
ОНП в 2016–2019 роках складав 40 осіб, а у 2020 році – 30 осіб. Розроблення, затвердження, моніторинг та
періодичний перегляд ОНП відбувається згідно із визначеною загальноінституційною політикою та процедурами
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, що регламентовані Положенням про освітні програми та їх гарантів
у ОДУВС. Підставою для оновлення ОНП є об’єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру та/або інших
ресурсних умов реалізації ОНП, а також ініціатива і пропозиції: 1) Гаранта ОНП; 2) науково-педагогічних
працівників; 3) ад’юнктів, аспірантів всіх років навчання у разі зміни сфери їх дослідницьких інтересів; 4)
роботодавців та інших зацікавлених осіб. Механізми освітньої, організаційної, інформаційної та консультативної
підтримки здобувачів налагоджені та функціонують як єдина система заходів, що реалізуються низкою структурних
підрозділів ЗВО, зокрема: відділом аспірантури і докторантури, кафедрами правничого спрямування, а також
конгломератом сервісних служб. У контексті спроможності освітнього середовища задовольнити потреби та інтереси
здобувачів, ЗВО вдалося продемонструвати, що під час прийняття рішень щодо організації освітнього середовища
саме потреби та інтереси аспірантів є вирішальним чинником, котрий береться до уваги. Керівництво ОДУВС
забезпечує формування та підтримання такого освітнього середовища, яке сприяє налагодженню ефективної
співпраці та комунікації між аспірантами і науково-педагогічним персоналом. Гарант розуміє основні цінності та
вихідні постулати нової культури кості ВО, яку формує Національне агентство, орієнтується в процедурних питаннях
і змістовних аспектах системи акредитації ОП. як з точки зору розуміння, так і практичного застосування критеріїв
оцінювання якості ОНП.Під час інтерв’ювання здобувачів денної та заочної форм навчання експертною групою було
встановлено, що мінімум двічі на рік кожного року відбувається опитування аспірантів всіх форм і років навчання з
метою визначення та подальшого врахування їх потреб та інтересів.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

За умови відсутності стандарту вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 081 «Право»,
ОДУВС розробив Тимчасовий стандарт вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, ступеню
вищої освіти доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», що на думку ЕГ сприяє
узгодженості та чіткому формулюванню місії, стратегії розвитку ЗВО та цілей ОНП, її структурованості та
наповненню якісному змісту. Під час зустрічей із стейкхолдерами, останні висловлювали зацікавленість в ОНП,
підкреслювали її унікальність, переважно пов’язану із правоохоронною діяльністю. Сильною стороною ОНП є її
результативність, що реалізується шляхом стабільної історії успішних захистів дисертаційних досліджень
здобувачів. Аналіз ОНП підтвердив її взаємозв’язок із місією, цілями стратегії ОДУВС, наявність унікальності в
частині наявності ОК та ПРН, пов’язаних із правоохоронною діяльністю; структура освітньої програми передбачає
можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої
освіти навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством. Розроблення, затвердження, моніторинг та
періодичний перегляд ОНП відбувається згідно із визначеною загальноінституційною політикою та процедурами
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Взаємодія з роботодавцями носить серйозний та постійний
характер, а самі вони розглядаються як обов’язкові партнери у внутрішній системі забезпечення якості ОНП. Також,
сильними сторонами ОП є чіткість і зрозумілість правил прийому у контексті їх доступності для розуміння
абітурієнтами. Форми й методи навчання сприяють досягненню цілей і ПРН, що заявлені в ОНП та відповідають
положенням студентоцентрованого підходу. Здобувачі своєчасно, в доступній і зрозумілій формі поінформовані
стосовно всіх аспектів навчання на ОНП. В університеті забезпечується поєднання навчання і дослідження
відповідно до цілей та змісту ОНП, залучення аспірантів (ад’юнктів) до наукової роботи в межах наукових тем
досліджень. В університеті розроблені локальні документи щодо інтернаціоналізації діяльності ЗВО. Викладачі
регулярно працюють над підвищенням власної кваліфікації шляхом стажувань, а їх результати впроваджують до
змісту освітніх компонент. ОДУВС створені чіткі та зрозумілі правила і процедури, які регулюють права, обов’язки
всіх учасників освітнього процесу, вони є доступними для них та послідовно здійснюються під час реалізації ОНП.
Фінансове, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення є достатніми та сприяють досягненню цілей,
завдань, програмних результатів навчання за освітньо-науковою програмою. Освітнє середовище є безпечним для
життя і здоров’я аспірантів, відповідає їхнім інтересам та дозволяє задовольнити потреби останніх.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Експертна група звертає увагу на те, що поряд із наявністю у ЗВО практики урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та
іноземних освітніх програм, ОНП має перспективу покращення в частині змісту ОК та ПРН за умови врахування
досвіду кращих європейських ЗВО правоохоронного спрямування. ЕГ рекомендує ЗВО включити до кола ЗВО,
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досвід яких може покращити якість представленої ОНП університети/академії, що є кращими у світовому та
національному рейтингах за відповідним профілем. Також ЕГ звертає увагу ЗВО на намагання розробників ОНП
включити в окремі ОК максимальну кількість ПР. Наприклад, ОК 8 включає всі 21 РН, передбачені ОНП. Це
створює ризик забезпечення не в повній мірі РН, передбачених ОК. ЕГ рекомендує конкретизувати РН ОК 10, у разі
необхідності – їх зменшити, або деталізувати зміст ОК, що дозволить охопити всі заявлені дев’ятнадцять РН та
одинадцять СК які мають бути реалізовані цією ОК. Як слабку сторону слід зазначити низький рівень
інтернаціоналізації діяльності університету зі залученням здобувачів. ЕГ рекомендує ЗВО розширити практику
мотивування здобувачів щодо використання свого права на академічну мобільність, а також реалізувати можливість
зарахування результатів навчання, набутих у неформальній освіті. При наявності нормативного забезпечення
дотримання академічної доброчесності ЕГ з’ясовано, що недостатньо чітко встановлена процедура виявлення та
встановлення фактів порушення академічної доброчесності, прийняття рішення та його апеляції. Рекомендуємо
розробити більш чітку та формалізовану систему протидії усіх проявів (форм) порушення академічної
доброчесності. Також, з метою встановлення стійкого зворотного зв’язку між колишніми здобувачами та ОДУВС,
здійснення системного моніторингу стану формування їх кар’єрних траєкторій і професійних досягнень доцільно
створити єдину базу даних випускників ОНП. ЕГ звертає увагу, що Положенням про порядок проведення
конкурсного відбору НПП не визначений правовий статус конкурсної комісії, містяться суперечливі положення
щодо остаточності рішення (чи то рішення конкурсної комісії, чи то наказ ректора), процедурно не визначений
порядок оскарження результатів конкурсу. З метою запобігання у подальшому виникненню конфліктів та
формалізації процесу рекомендуємо провести роботу щодо доопрацювання локальної нормативної регламентації
процедури добору кадрів НПП. На думку ЕГ система органів аспірантського самоврядування ЗВО об’єктивно
потребує структурно-функціональної оптимізації. Остання має супроводжуватися чітким розподілом повноважень
та вичерпною нормативною регламентацією порядку і напрямів взаємодії їх окремих ланок (структур) як між
особою, так із іншими учасниками освітньо-наукового процесу.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

Цілі ОНП узгоджуються з місією та стратегією (http://surl.li/qpkt), статутом ОДУВС (http://surl.li/teih). Так, цілі
освітньо-наукової програми «Право» спрямовані на підготовку висококваліфікованого, конкурентоспроможного,
інтегрованого до європейського та світового науково-освітнього простору фахівця ступеня доктора філософії за
спеціальністю 081 «Право», який успішно виконав та захистив наукове дослідження, придатний до самостійної
науково-дослідної, організаційно-управлінської, педагогічної та практичної діяльності в галузі права. Фокус цілей
ОНП на теоретичні розробки нормативного забезпечення та правового регулювання важливих напрямків
функціонування суспільних відносин у правозастосовній діяльності кореспондуються із цілями Стратегії ЗВО, а
саме, включають підготовку конкурентоспроможних фахівців у сфері юриспруденції взагалі та правоохоронній
галузі зокрема, які мають широкий спектр затребуваних ринком праці компетенцій, здатністю до професійної та
соціальної мобільності відповідно до інтересів суспільства, держави, особистості. Додатково, ЕГ встановила, що на
момент створення ОНП реалізовувалась Концепція розвитку ОДУВС на 2017–2020 роки (http://surl.li/teii). У даному
документі місія ЗВО також базувалась на максимальному сприянні вирішенню завдань модернізації підготовки
кваліфікованих кадрів для правоохоронної системи в межах реалізації його освітніх та наукових проблем.

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.

Порядок розробки ОНП та внесення змін до них в ОДУВС відбувається відповідно до розділу ІІІ «Положення про
освітні програми та їх гарантів в Одеському державному університеті внутрішніх справ» (Untitled.FR12.pdf
(oduvs.edu.ua)), що передбачає моніторинг та оновлення освітніх програм. Відповідно до цього положення, як
правило, ОНП щорічно переглядається та оновлюється. Аналіз поданих ЕГ документів, інформації на сайті ЗВО,
звіту-самоаналізу, робота у фокус групах під час акредитації дозволяє визначити наступні основні способи
врахування цілей ОНП та РН з урахуванням позицій та потреб заінтересованих сторін (стейкхолдерів), а саме: -
Періодичні робочі зустрічі із стейкхолдерами, обговорення актуальних питань розвитку ОНП, ЗВО
(http://surl.li/teik, http://surl.li/teim; http://surl.li/tein). Так, наприклад, робочою групою враховано пропозиції
начальника ГУНП в Одеській області О. Беха, який запропонував збільшити загальний обсяг кредитів з навчальних
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дисциплін, які відображають компетентності з щодо виявлення прогалин у діючому законодавстві та вміння
формулювати пропозиції, що дає можливість досягнути РН 14. - Проведення та аналіз опитувань здобувачів з
питань, пов’язаних з удосконаленням якості ОНП (https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA); Студентським
самоврядуванням університету надано пропозицію включити до переліку вибіркових компонентів дисципліну
«Альтернативні способи вирішення юридичних конфліктів». Враховано пропозицію Наукового товариства щодо
збільшення обсяг кредитів з дисципліни «Методологія наукового пізнання», який забезпечує набуття соціальних
навичок – ПРН 18. - Аналіз відгуків на ОНП «Право» (наприклад, висновки рецензії першого проректора
Донецького юридичного інституту МВС України, д.ю.н., старшого наукового співробітника Є. Назимка щодо
розмежування нормативної та вибіркової частини навчальних дисциплін; на пропозицію начальника ПМУ з питань
виконання кримінальних покарань О. Малахова (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/6-Malahov.pdf),
робоча група оновила перелік загальних та спеціальних компетентностей ОНП «Право», акцентуючи увагу на
співвіднесення їх з вибірковими компонентами практичної спрямованості - ПРН 20. - Обговорення питань щодо
якості ОНП на засіданнях кафедр, Робочої групи (Протокол № 10 від 19 лютого 2020 р.; Протокол № 8 від 26 лютого
2020 р.; Протокол № 3 від 18 травня 2020 р.). Так, враховано пропозиції здобувачів В. Жогова було збільшено
загальний обсяг кредитів з дисципліни «Українська наукова мова», що забезпечує ПРН 08 та С. Музики, якій
рекомендував включити в перелік вибіркових компонентів дисципліну «Методологія сучасної юриспруденції», що
забезпечує ПРН 02.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Аналіз представлених документів, зустрічі із всіма стейкхолдерами, підтвердили, що ОНП враховує, в більшості,
тенденції розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту. Роботодавці під час зустрічей
із ЕГ підтвердили свою зацікавленість у здобувачах ОНП, дослідженнях за тематикою наукових робіт такого
напряму, як правоохоронна діяльність. ЗВО надав протоколи кафедральних засідань (наприклад кафедри цивільно-
правових дисциплін), що свідчать про періодичні обговорення питання щодо аналізу тенденції розвитку ринку
праці, що відображено у цілях самої ОНП та результатах освітньої діяльності за нею, а саме: ПРН 03, ПРН 05, ПРН
07 та ПРН 15, тощо. В ОНП враховані потреби Національної поліції України, а також регіональні особливості Півдня
України, що продемонстровано в межах тематики наукових досліджень аспірантів та ад’юнктів, долучення
практичних працівників до навчання за ОНП, визначення результатів навчання за ОНП, що відображають потреби
підрозділів поліції, включення до змісту освітніх компонентів, що узгоджуються з потребами відповідних
напрацювань в рамках наукового дослідження здобувача. Також ЕГ були надані протоколи засідань робочої групи
(наприклад, протокол від 18 травня 2020 року), що включають аналіз зарубіжного та національного досвіду щодо
аналогічних ОНП. Зокрема, ОНП була доповнена вибірковими компонентами «Доктрина прав людини» з
урахуванням досвіду Академії «Штефан чел Маре» (Республіка Молдова), де функціонує докторантура в рамках якої
здійснюється підготовка докторів за спеціальностями «Кримінальне право» та «Публічне право»
(http://www.academy.police.md/1379). ЕГ були представлені документи співпраці із зарубіжними закладами вищої
освіти, які є партнерами ОДУВС та з якими існують договори про співпрацю (http://surl.li/teiz). ЕГ отримала
підтвердження відповідності змісту ОНП сучасним практикам підготовки докторів філософії в національних
університетах. Так, в ОНП 2019 р. Львівського державного університету внутрішніх справ є схожі освітні
компоненти, такі, як: «Проблеми тлумачення правових норм» (ОК 05), «Методологія сучасного правознавства» (ОК
06) (http://surl.li/teiw). У Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка в ОНП 2018 р. є такий
обов’язковий компонент, як: «Методологія проведення наукових досліджень в галузі права» (ОК 05)
(http://surl.li/tejb). У Львівському національному університеті імені Івана Франка в ОНП 2019 р. є обов’язковим
компонентом – «Методологія сучасного правознавства», а вибірковими компонентами – «Міжнародні стандарти
прав людини у Конституційному судочинстві в Україні» та «Альтернативні способи вирішення конфліктів»
(http://surl.li/teiy). Поряд із цим, ЗВО не надало договорів про співпрацю із цими ЗВО.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

ЕГ встановила, що ОДУВС розробив Тимчасовий стандарт вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої
освіти, ступеню вищої освіти доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», схвалений
рішенням Вченої ради ОДУВС (протокол від 25 листопада 2019 р. № 4) (http://surl.li/qnjd), беручи до уваги, що
стандарт вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 081 «Право» відсутній. Освітня складова
ОНП відповідає Національній рамки кваліфікацій (що була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від
23.11.2011 р. №1341 (http://surl.li/dame) для відповідного кваліфікаційного рівня, Тимчасовому стандарту вищої
освіти ОДУВС. Змістове наповнення ПРН ОНП відповідає вимогам національної̈ рамки кваліфікації̈ дев’ятого
кваліфікаційного рівня (восьмого рівня до набрання чинності Закону України «Про освіту» № 2545-VIII від
05.09.2017 року та НРК в редакції̈ Закону № 392-IX від 18.12.2019 року). Також, ЗВО враховані Методичні
рекомендації̈ щодо розроблення стандартів вищої̈ освіти (Наказ МОН України від 11 вересня 2015 року № 922 (зі
змінами), під час розробки Тимчасового стандарту вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти,
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ступеню вищої освіти доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». ОНП дозволяє
досягти ПРН, визначених Тимчасовим стандартом вищої освіти ОДУВС.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

За умови відсутності стандарту вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 081 «Право»,
ОДУВС розробив Тимчасовий стандарт вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, ступеню
вищої освіти доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», що на думку ЕГ сприяє
узгодженості та чіткому формулюванню місії, стратегії розвитку ЗВО та цілей ОНП, її структурованості та
наповненню якісному змісту. ОНП переглядається та доповнюється з урахуванням позицій стейкхолдерів. Під час
зустрічей із стейкхолдерами, останні висловлювали зацікавленість в ОНП, підкреслювали її унікальність, переважно
пов’язану із правоохоронною діяльністю. Аналіз ОНП підтвердив її взаємозв’язок із місією, цілями стратегії ОДУВС,
наявність унікальності в частині наявності ОК та ПРН, пов’язаних із правоохоронною діяльністю.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Експертна група звертає увагу на те, що поряд із наявністю у ЗВО практики урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та
іноземних освітніх програм, ОНП має перспективу покращення в частині змісту ОК та ПРН за умови врахування
досвіду кращих європейських ЗВО правоохоронного спрямування. ЕГ рекомендує ЗВО включити до кола ЗВО,
досвід яких може покращити якість представленої ОНП університети/академії, що є кращими у світовому рейтингу
за відповідним профілем. Зокрема, ЕГ рекомендує звернути увагу ЗВО на Німецький Університет Поліції "Deutsche
Hochschule der Polizei". Також, беручи до уваги, що рейтинг університетів України 2020 року за показниками Scopus
(Рейтинг університетів за показниками Scopus 2020 року – Освіта.UA (osvita.ua), відповідно до якого ОДУВС посідає
останню сходинку, ЕГ рекомендує ЗВО звернути увагу на досвід інших національних ЗВО аналогічного профілю
(Харківський НУВС, Львівський ДУВС, Дніпропетровський ДУВС), які мають кращі наукові показники за цим
критерієм; ЕГ рекомендує ЗВО розглянути можливість співпраці з іншими національними ЗВО в частині
удосконалення наукової складової ОНП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП має унікальність, пов’язану із правоохоронною діяльністю, чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та
стратегії закладу вищої освіти. Недоліки, пов’язані із урахуванням кращого національного та зарубіжного досвіду
можуть бути усунуті у достатньо короткий термін.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

ОНП має обсяг 45 кредитів. 12 кредитів відводиться на дисципліни, за вибором здобувачів. На думку ЗВО, це дає
можливість кожному здобувачу індивідуально обирати додаткові дисципліни з числа вибіркових. Освітня складова
містить обов’язкові компоненти (73.3% від загальної кількості кредитів ЄКТС передбачених за освітньою
складовою), і дисципліни вільного вибору здобувача (26.6% від загальної кількості кредитів ЄКТС передбачених за
освітньою складовою). Поряд із цим ОНП не передбачає прямого розподілу ОК за компетентностями, що
відповідають змісту п. 27 Постанови КМУ №261 від 23.03.2016 р. та включають розподіл між такими складовими:
глибинні знання зі спеціальності, загальнонаукові компетентності, універсальні навички та мовні компетентності.
Пояснення гаранта ОНП та фактичний аналіз складових дозволив ЕГ встановити наступне. ОНП дозволяє оволодіти
загальнонауковими (філософськими) компетентностями, (ОК 2 «Соціальна філософія»; обсяг цієї освітньої
складової становить 4 кредитів ЄКТС). Гарант ОНП також пояснив, до цієї складової також належать дисципліна ОК
6 «Гуманітарні пріоритети правової діяльності та управління», обсягом в 3 кредити. ОНП дозволяє набути
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універсальні навички дослідника, зокрема під час вивчення ОК 3 «Методологія наукового пізнання»; ОК 5
«Педагогічна компетентність викладача ЗВО»; ОК 7 «Методика та організація підготовки та написання дисертації»;
ОК 8 «Педагогічна практика»; ОК 9 «Сучасні інформаційні технології в юридичних дослідженнях»; ОК 10
«Актуальні питання права інтелектуальної власності», загальним обсягом в 16 кредитів. ОНП дозволяє здобути
мовні компетентності, достатні для представлення та обговорення своїх наукових результатів іноземною мовою.
Глибинні знання зі спеціальності представляють чотири дисципліни з вибіркової частини (ВК) «Навчальні
дисципліни вільного вибору аспіранта/ад'юнкта», по 3 кредити кожна, обсягом в 12 кредитів. Навчальний план
передбачає практичну підготовку (3 кредити - 90 годин) та додатково передбачає дисципліну «Педагогічна
компетентність викладача ЗВО» обсягом 3 кредити, що загалом дозволяє здобути компетентності, необхідні для
подальшої професійної діяльності. Термін підготовки здобувачів – 4 роки. Експерта група встановила, що перелік та
обсяг ОК, включених до ОПП відповідають вимогам законодавства щодо навчального навантаження для
відповідного рівня вищої освіти та стандарту ВО.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

ОПП включає мету ОПП, її характеристику, освітню складову, перелік компонент ОНП та їх логічну послідовність,
що включає структурно-логічну схему, форму атестації здобувачів ВО, вимоги до наявності системи внутрішнього
забезпечення якості ВО, основні нормативні документи, матрицю відповідності програмних компетентностей ОК,
ПРН ОК. Аналіз ОНП, НП дозволяють зробити висновок, що, загалом, їх зміст має чітку структуру та власну логіку
побудови, що, в більшості, дозволяє досягти заявлених цілей та ПРН. Поряд із цим аналіз ЕГ ОНП виявив
намагання розробників ОНП включити в окремі ОК максимальну кількість ПР. Наприклад, ОК 8 включає всі 21 РН,
передбачені ОНП. ЕГ звертає увагу ЗВО на потенційну «перенавантаженість» ОК 8,9,10 по відношенню до ПР. Це
створює ризик забезпечення не в повній мірі РН (та в окремих випадках СК), передбачених ОК. Так, в ОК 10
«Актуальні питання права інтелектуальної власності» змістовна складова не дозволяє у повній мірі досягнути
передбачених СК та РН. Наприклад, СК 10 - здатність застосовувати медіацію… . ЕГ рекомендує конкретизувати РН
ОК 10, у разі необхідності – їх зменшити, або деталізувати зміст ОК, що дозволить охопити всі заявлені
дев’ятнадцять РН та одинадцять СК які мають бути реалізовані цією ОК. Додатково слід рекомендувати ЗВО,
організувати викладання англійською мовою дисципліни, охоплені предметною областю, що забезпечують глибинні
знання зі спеціальності. Це думку ЕГ, це може підвищити конкурентноздатність ОНП, підвищити її якість.

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Зміст освітньої програми, в цілому, відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності з урахуванням
обставин викладених ЕГ у критерії 2.1. Аналіз ОНП показує, що її зміст, зокрема мета навчання, теоретична
складова, методи, інструменти та обладнання загалом відповідають предметній області навчання. Освітня складова
містить нормативні дисципліни і дисципліни вільного вибору здобувача. Наукова складова пов’язана з конкретною
темою наукового дослідження здобувача та дотриманням індивідуального навчального плану. Визначені ОК у
сукупності дозволяють сформувати науково-методологічне підґрунтя для реалізації наукової складової програми,
що передбачає проведення власного наукового дослідження з проблематики під керівництвом наукового керівника
та оформити його результати у вигляді дисертації.

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

Під час зустрічей із здобувачами та у додаткових поясненнях, ЕГ було встановлено, що індивідуальна освітня
траєкторія здобувачів здійснюється в обсязі, передбаченому законодавством та, переважно, завдяки вибору ОК із 16
запропонованих. Додатково, в поясненнях та під час спілкування із стейкхолдерами було встановлено, що ЗВО
дотримується п.26 Постанови КМУ №261 від 23.03.2016 р., формує відповідно до Положення про порядок
підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти в Одеському
державному університеті внутрішніх справ (http://surl.li/tejl) індивідуальну освітню траєкторію здобувачів, які
навчаються за ОНП «Право» через індивідуальний навчальний план роботи, що полягає в індивідуальному виборі
кожного здобувача форми та виду здобуття освіти, методів та засобів навчання, обрання навчальних дисциплін з
переліку вибіркових компонентів, можливості вивчення освітніх компонентів з інших освітніх програм. Вибіркові
дисципліни визначаються через відгуки та пропозиції роботодавців, академічної та наукової спільноти, шляхом
обговорення на кафедрах, Науковому товаристві, засіданні робочої групи з обговорення проекту ОНП. Порядок
формування індивідуальної освітньої траєкторії, інформація про навчання у аспірантурі та докторантурі ОДУВС
формування індивідуально-освітньої траєкторії, специфіку системи дистанційного навчання в університеті та про
порядок обрання дисциплін вільного вибору доводиться керівництвом університету на після зарахування здобувачів
на початку навчального року (у вересні) (http://surl.li/tejq). Під час акредитації ЗВО надав можливість ЕГ
ознайомитись із переліком навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти (http://surl.li/tejp),
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Положенням про організацію освітнього процесу в Одеському державному університеті внутрішніх справ
(http://surl.li/tejm), Положенням про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти
(http://surl.li/tejt), Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті в
Одеському державному університеті внутрішніх справ (http://surl.li/teju). Стейкхолдери під час спілкування із ЕГ
підтвердили, що ЗВО надає можливість здобувачам залучатись до співвикладання, колегіального оцінювання,
самооцінювання; брати участь у визначенні змісту навчального плану (http://surl.li/tejw).

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Під час акредитації ЗВО надав можливість ЕГ ознайомитись із зразками документів та базою педагогічної практики
та проходження педагогічної практики з урахуванням особливостей рівня вищої освіти. Відповідно до «Положення
про педагогічну практику здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Одеському державному
університеті внутрішніх справ» (http://surl.li/teka) та «Програми педагогічної практики здобувачів третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти Одеського державного університету внутрішніх справ» (http://surl.li/tekc),
педагогічна практика здобувачів третього рівня вищої освіти організовується на кафедрах університету. Графік
освітнього процесу визначає терміни практичної підготовки. Захист результатів педагогічної практики здійснюється
на засіданні кафедр, публічно. Дата захисту передбачається індивідуальним графіком проходження практики.
Результати практики та її захист оцінюються на підставі наданих звітних документів, а також висновків, які
відображені у відгуку характеристиці керівника практики. Підсумки практики (витяг з протоколу кафедри про
прийняте рішення) та результати її захисту узагальнюються та подаються до докторантури та аспірантури ОДУВС.
Керівником практики призначається науковий керівник дисертаційного дослідження (в окремих випадках –
науково-педагогічний працівник цієї ж кафедри). Загальне керівництво практикою покладається на завідувача
кафедри. Викладене вище, аналіз ОНП, НП дозволяє ЕГ зробити висновок, про наявність в ОНП практичної
складової та відповідної профілізації правників в межах відповідного напрямку юридичної діяльності.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Здобувачі під час зустрічей із ЕГ підтвердили, що ОНП передбачає розвиток соціальних навичок (soft skills) в
контексті застосування різних форм та методів навчання (круглих столів, дебатів, тренінгах, конференціях тощо),
що до певної міри, стимулює самонавчання, розвиток навичок пошуку, осмислення та використання інформації,
розв’язання складних задач і проблем. При цьому, високої оцінки заслуговує, на думку здобувачів, викладання у
інтерактивний спосіб дисциплін «Соціальна філософія», «Методологія наукового пізнання», «Педагогічна
компетентність викладача ЗВО», «Педагогічна практика», що розвивають світоглядні, емпатійні, ораторські
здібності, формують комунікативну компетентність. На запит ЕГ ЗВО, серед іншого, надав інформацію про
проведення Міжнародної наукової конференції молодих учених на тему «Поліцейська медіація як інструмент
захисту прав та інтересів громадян», яка відбудеться 4 червня 2021 року, під час якої планується заходи спрямовані
на розвиток здатності правників та правоохоронців застосовувати медіацію та інші правові інструменти
альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів тощо. На підставі аналізу наданих матеріалів
акредитації, зустрічей із всіма стейкхолдерами, ЕГ констатує, що ЗВО забезпечує підтримку розвитку та формування
у здобувачів певних soft-skills.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Стандарт відповідного рівня вищої освіти відсутній. Аналіз змісту представленої ОНП, її проекту, результатів
опитування стейкхолдерів, дозволяє зробити висновок про те, що, в цілому, ОНП досягає результатів навчання,
передбачених 9-м рівнем Національної рамки кваліфікацій.

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Під час акредитації ЕГ було встановлено, що дані, вказані в самоаналізі ЗВО відповідають дійсності. Обсяг освітньої
складової ОНП становить 45 кредитів (1350 год.), з яких 440 (32,6 %) аудиторних годин та 910 (67,4 %) год. відведено
на самостійну підготовку. ЗВО пояснив, що такий розподіл пояснюється пріоритетністю самостійної роботи для
даного освітнього рівня, що пов’язано з залученням усіх ресурсів, у тому числі й навчального часу, для підготовки
дисертаційного дослідження здобувачем. Водночас самостійна робота також трансформується під кутом написання
дисертаційного дослідження. Під час бесіди зі здобувачами вищої освіти, останні зазначали, що їх інтереси
враховуються шляхом застосування гнучких форм організації освітнього процесу, застосування вибіркового блоку
дисциплін, взаємодії із викладачами, що викладають окремі дисципліни, консультацій з науковим керівником.
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Відповідно до результатів опитування здобувачів, останні висловлюють задоволеність розкладом навчальних занять
(85,1%), формуванням графіку вивчення освітніх компонентів (79,3 %)
(https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA).

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Дуальна освіта в ЗВО не реалізована. ОНП програма не передбачає підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою освіти, однак містить окремі її елементи (залучення роботодавців до освітнього процесу, як наслідок
врахування їх потреб тощо) та має всі передумови для її запровадження.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ЕГ відзначає відповідність ОНП нормативними вимогам, логічний зв’язок її компонентів, що створює об’єктивну
можливість досягнути заявлених цілей. ОНП високо оцінюється всіма стейкхолдерами, які вважають її успішною та
достатньо витребуваною. Але поряд із цим вищенаведене свідчить про відповідність існуючим вимогам та
нормативам, але не дозволяє ЕГ виділити сильні сторони ОНП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

Аналіз ЕГ ОНП виявив намагання розробників ОНП включити в окремі ОК максимальну кількість ПР. Додатково
існує ризик, що ОК окремих компетентностей, передбачених ОНП не дозволяє забезпечити їх здобуття у повній мірі.
Так, в ОК 10 «Актуальні питання права інтелектуальної власності» змістовна складова не дозволяє у повній мірі
досягнути передбачених СК та РН. ЕГ рекомендує конкретизувати РН ОК 10, у разі необхідності – їх зменшити, або
деталізувати зміст ОК, що дозволить охопити всі заявлені дев’ятнадцять РН та одинадцять СК які мають бути
реалізовані цією ОК. ЕГ також рекомендує ЗВО передбачити можливість викладання англійською мовою ОК, що
забезпечує глибинні знання зі спеціальності.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Головним результатом ОПП є те, що структура освітньої програми передбачає можливість для формування
індивідуальної освітньої траєкторії та високо оцінюється всіма стейкхолдерами. Поряд із цим, окремі недоліки ОПП
пов’язані із необхідністю чіткого розподілу ОК за компетентностями, що відповідають змісту п. 27 Постанови КМУ
№261 від 23.03.2016 р., доопрацюванням окремих ОК в частині їх відповідності ПРН. Наведене, дозволяє визначити
рівень відповідності «В» із перспективою доопрацювання.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому на навчання за ОНП (https://u.to/8TtPGw) є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень. Вони розміщені на сайті ЗВО і знаходяться у вільному доступі. Доступна інформація
для абітурієнтів також розміщена на сайті ЗВО (http://surl.li/telb), де розміщені додатково правила прийому до
докторантури та аспірантури ОДУВС, графік вступних випробувань, вимоги до написання та оформлення рефератів,
програми вступних випробувань, перелік документів для вступу.
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2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Правила прийому до докторантури та аспірантури (ад’юнктури) ОДУВС кореспондуються із Правилами прийому до
ОДУВС, визначають умови прийому, проведення вступних випробувань, порядок відбору та зарахування кандидатів
на навчання саме до аспірантури (ад’юнктури) ОДУВС. Особливістю прийому до ад'юнктури на денну форму
навчання за державним замовленням на конкурсній основі приймаються особи, відповідно до п.3 Правил прийому
на навчання за ОНП (http://surl.li/teld), які мають стаж роботи (служби) не менше 2 років після здобуття вищої
освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). Але подібна особливість не поширюється на
абітурієнтів, що навчаються комерційних умовах. Особливістю прийому на ОНП, що акредитується, можна вважати
зміст програми вступних випробувань, яка передбачає усну форму перевірки рівня підготовленості вступників за
галуззю, яку вони обрали, з урахуванням галузевої спеціалізації (http://surl.li/telf).

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

ЗВО чітко та зрозуміло визначає правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти у
Положенні про порядок реалізації права на академічну мобільність в ОДУВС, Положенні про порядок підготовки
здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти в ОДУВС
http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Polozhennya-pro-poryadok.pdf, Положенні про організацію
освітнього процесу в ОДУВС (http://surl.li/tejm). Здобувачі підтвердили свою обізнаність із правилами визнання
результатів навчання, які розміщені у вільному доступі на офіційному сайті ОДУВС, повідомляються їм науково-
педагогічними працівниками на заняттях, а також працівниками відділу докторантури та аспірантури. На
підтвердження реалізації правил визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти ЗВО надав
документи, що підтверджують зарахування здобувача В. Могили на 4-й рік заочної форми навчання докторантури
та аспірантури ОДУВС за спеціальністю 081 Право третього рівня вищої освіти з урахуванням обсягу кредитів, які
він отримав під час навчання в НУ «Одеська юридична академія» за третім рівнем вищої освіти за спеціальністю 081
«Право».

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Практика визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у ОДУВС відсутня. Питання визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання в
Одеському державному університеті внутрішніх справ результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
(http://surl.li/teju).

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Сильними сторонами ОП є чіткість і зрозумілість правил прийому у контексті їх доступності для розуміння
абітурієнтами.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

ЕГ рекомендує ЗВО розширити практику мотивування здобувачів щодо використання свого права на академічну
мобільність, а також реалізувати можливість зарахування результатів навчання, набутих у неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Сторінка 10



Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання відповідають встановленим вимогам за наявності не
суттєвих недоліків. ЕГ вважає, що критерій 3 відповідає рівню відповідності «В» беручи до уваги, що правила
прийому на навчання за ОНП не мають зразкового / інноваційного характеру в частині особливості самої освітньої
програми.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях
вищої освіти в ОДУВС (http://surl.li/tejl) створює підґрунтя організації та здійснення освітнього процесу за ОНП
«Право», та спрямовано на «підвищення рівня наукових досліджень в університеті, їх інтеграції з навчальним
процесом і практичною діяльністю правоохоронних органів». Аналіз локальних документів, самоаналізу,
опитування під час зустрічей (онлайнформат) свідчать, що форми та методи навчання за ОК повністю відповідають
досягненню цілей й ПРН ОНП. Методи навчання обираються викладачами у відповідності досягнення ПРН та
відповідає вимогам студентоцентрізму. Поряд найбільш вживаними методами навчання, як то: інформаційно-
рецептивний, репродуктивний, евристичний, проблемного викладу, пояснювально-ілюстраційний, проблемного
викладу, інтерактивного навчання, дослідницький, в залежності від ПРН ОК використовуються методу індукції,
дедукції, абстрагування, формалізації, моделювання, наукової дискусії. Студентоцентрістський підхід реалізується
при обранні тематики індивідуальних робіт (реферати, есе, доповідь). Так робочі програми ОК мають відкритий
перелік тем пропонуючи здобувачу, з урахуванням його наукових інтересів та досліджень, обирати тему
індивідуальної роботи. Принцип академічної свободи реалізується через свободу вибору наукового керівника, тем
досліджень, участі у наукових гуртках, вибору навчальних дисциплін вибіркового блоку. Так, відповідно до
Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти (http://surl.li/tejt)
встановлюється процедура вибору дисциплін вибіркового блоку, що важливо для третього (освітньо-наукового)
мінімальна чисельність в групі не встановлюється ( п. 2.10). Існуюча система тісної співпраці кафедра, науковий
керівник, здобувач надає можливість отримання зворотного зв’язку здобувачами освіти викладачам щодо
організації освітнього процесу створює умови висловити свої пропозиції і зауваги, що знайшло підтвердження під
ч а с інтерв’ювання здобувачів освітньої програми. Підтвердженням студентоцетрованості організації освітнього
процесу демонструється у результатах опитування та рейтингування. Так, на запитання «чи задоволені Ви рівнем
викладання навчальних дисциплін» - повністю задоволеними є 87.4%, на питання щодо використанням
мультимедійного обладнання 59.8 % надали позитивну відповідь. Рейтинг навчально-методичної роботи науково-
педагогічних працівників ОДУВС за 2020 н.р. (https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA).

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

Всі освітні компоненти заявлені освітньою програмою мають навчально - методичне забезпечення, яке відповідає
Положення про навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни http://surl.li/tgoo. Основним місцем
розміщення навчально-методичного забезпечення є сайт університету (http://surl.li/tgow). Однак, задля
забезпечення доступності інформації за допомогою використання у освітньому процесі сучасних платформ та
програмних продуктів, як то МІА Освіта, електронні бази бібліотечного фонду повною мірою забезпечує
інформування здобувачів вищої освіти про освітній процес. За програмою роботи експертна група під час
ознайомлення з матеріальною базою завідувач науково-дослідної лабораторії, к.ю.н. доцент, професором кафедри
кібербезпеки та інформацій ного забезпечення Ісмайловим К. Ю. були продемонстровані можливості та наявність
інформації на сайті та у системі МІА Освіта. На зустрічі зі здобувачами було підтверджено, що всі вони були
проінформовані про цілі та зміст ОНП, як в усній формі при вступі на етапі подання документів для вступу до
аспірантури (ад’юнктури), щодо змісту освітніх компонент – на початку викладання кожної дисципліни викладач
презентує цілі, зміст, види і форми контролю та критерії оцінювання, крім того інформація щодо ОНП та робочі
програми ОК оприлюднені на сайті.

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

Здійснений ЕГ аналіз ОНП та робочих програм ОК свідчить, що університетом створені умови за для поєднання
навчання та здійснення наукового дослідження у межах обраної кожним аспірантом теми дослідження (орієнтовні
напрями наукових досліджень представлені Приблизний перелік напрямів досліджень за спеціальністю 081
«ПРАВО» (http://surl.li/tgoh.) , що виконується у межах наукових тем кафедр. Апробація результатів наукових
досліджень здобувачів відбувається на українських і міжнародних наукових та науково-практичних конференціях,
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організованих, як самим університетом, так й іншими партнерами ОДУВС. Інформація, що підтверджує надана:
Залучення аспірантів (ад’юнктів) до участі у міжнародних заходах, організованих ОДУВС та іноземними партнерами
2020 рік ( http://surl.li/teoj) та Інформація щодо публікацій аспірантів та ад’юнктів університету з 2016 року по 2021
навчальний рік (http://surl.li/tgof). Крім того на сайті університету створений та активно працює репозитарій
наукових публікацій (http://dspace.oduvs.edu.ua/?locale=uk), який забезпечує відкритий доступ до електронних
публікацій та електронних версій досліджень) наукового авторами яких є співробітники, аспіранти (ад’юнкти).

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Відповідно до Положення про навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни (http://surl.li/tgnx) робочі
навчальні програми розробляються строком до п’яти років та оновлюється за необхідністю (п. 2.2.1.) за
обґрунтованим рішенням кафедри (п.3.3). Розробку та супровід навчально-методичного комплексу за ОК
здійснюють призначені кафедрою науково-педагогічний працівник або група науково-педагогічних працівників.
Приклади оновлення змісту навчально-методичним забезпеченням було проілюстровано за дисциплінами:
«Актуальні питання адміністративного процесу» (К.М.Рудой), «Правове регулювання виконання покарань в
сучасних умовах» (В.Я. Конопельський), «Актуальні проблеми сучасної кримінології» (А.М.Бабенко), «Актуальні
питання фінансового права» (А. Денисова), на підставі власних досліджень, міжнародних стажувань та
фундаментально-прикладних здобутків у галузі. За дисципліною «Сучасні інформаційні технології в юридичних
дослідженнях» завідувачем кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Ісмайловим К.Ю. та професором
кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Заєць О.М. за результатами міжнародного стажування
оновлено не тільки робоча програма а також розроблений проект покращення матеріальної бази кафедри
(презентація якої пропонується (https://prezi.com/i/view/8U9JHbeb0ZjQrx9M1LKl). Під час зустрічі з науково-
педагогічними працівниками ними було додано, що оновлення ОК відбувається також з урахуванням побажань та
наукових потреб здобувачів.

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

На реалізацію академічної мобільності здобувачів та участі викладачів у міжнародних проектах (стажуваннях)
університетом були розроблені Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність в Одеському
державному університеті внутрішніх справ (http://surl.li/tgot), Положення про порядок визнання результатів
навчання отриманих у неформальній освіті (http://surl.li/teju), Положення про підвищення кваліфікації науково-
педагогічних та педагогічних працівників (http://surl.li/tgov). На забезпечення інтернаціоналізації університетом
укладенні договори з зарубіжними партнерами з Туреччини, Республіки Молдова, Казахстану, Грузії, Німеччини,
Литовської Республіки (Угоди, укладені Одеським державним університетом внутрішніх справ із іноземними ЗВО та
організаціями (http://surl.li/tepe). Співпраця із Європейським поліцейським коледжем (CEPOL) надає можливість
здобувачам та науково-педагогічним працівникам проходити стажування на безоплатній основі. Доступ до світових
наукових здобутків забезпечений за допомогою приєднання до наукометричних баз Web of Science, Sciencedirect,
Scopus (http://surl.li/tgpf). За результатами участі у міжнародному стажуванні викладачі університету оновлюють
методичне програмне забезпечення та впроваджують нові методики та знання при викладанні відповідних освітніх
компонент. Щодо стажування викладачами ОНП пройшли ЕГ був наданий доступ до всіх сертифікатів, та щодо
участі здобувачів надана консолідована інформація (Про міжнародне стажування та підвищення кваліфікації
здобувачів освіти третього освітнього рівня ОДУВС у період 2017 до 2021 року // http://surl.li/tgpc). ЕГ з’ясовано, що
за цією ОНП немає сталої системної програми міжнародного академічного обміну здобувачами вищої, так як самі
здобувачі при інтерв’юванні зауважують, що для ефективної участі в міжнародних програмах їм бракує часу, так як
вони зосереджують свою увагу на тому власному науковому досліджені.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми й методи навчання сприяють досягненню цілей і ПРН, що заявлені в ОНП та відповідають положенням
студентоцентрованого підходу. Здобувачі своєчасно, в доступній і зрозумілій формі поінформовані стосовно всіх
аспектів навчання на ОНП. Позитивною практикою є забезпечення академічної свободи у виборі наукових
керівників, напрямів і тем наукового дослідження, вибіркових дисциплін. В університеті забезпечується поєднання
навчання і дослідження відповідно до цілей та змісту ОНП, залучення аспірантів (ад’юнктів) до наукової роботи в
межах наукових тем досліджень. В університеті розроблені локальні документи щодо інтернаціоналізації діяльності
ЗВО. Викладачі регулярно працюють над підвищенням власної кваліфікації шляхом стажувань, а їх результати
впроваджують до змісту освітніх компонент.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Як слабку сторону слід зазначити низький рівень інтернаціоналізації діяльності університету зі залученням
здобувачів. При наявності Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього
процесу в Університеті, наявних можливостей його реалізації аспіранти (ад’юнкти) слабо долучені до цього процесу..
Рекомендуємо налагодити роботу зі стимулювання здобувачів вищої освіти до активної участі в програмах
міжнародної академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Організація навчання і викладання за ОНП загалом відповідає вимогам Критерію. ЕГ надано підтвердження
дотримання заявлених форм та методів навчання та їх відповідності належному рівню для досягнення заявлених
результатів навчання за ОНП. Здобувачам доступна актуальна інформація про освітній процес. Університетом
створені умови для реалізації дослідної діяльності здобувачами ОНП. За існуванням необхідності та з певною
періодичність НПП оновлюють та актуалізують навчально-методичне забезпечення освітніх компонент. Виявлені
окремі недоліки щодо стимулювання міжнародної академічна мобільність здобувачів є такими, що усвідомлюються
керівництвом закладу освіту й гарантом освітньої програми, опрацьовуються та будуть виправлені в майбутньому.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Форми контрольних заходів та система оцінювання в цілому та критерії оцінювання зокрема регламентуються
локальними нормативно-правовими документами університету: Положення про порядок підготовки здобувачів
вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти в ОДУВС (http://surl.li/tejl),
Порядок складання поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання
здобувачів вищої освіти в ОДУВС (http://surl.li/tgpd). Порядок та критерії оцінювання є логічними й зрозумілими,
єдиною (загальноуніверситетською) системою накопичування балів (занять. 4.7. Положення про організацію
освітнього процесу в ОДУВС (http://surl.li/tgps). Об’єктивність оцінювання забезпечується чіткістю й прозорістю
процедури оцінювання та представлені в робочих програмах кожної дисципліни. Об’єктивність оцінювання також
забезпечується шляхом проведення контрольних заходів у формі тестування У Екзаменаційному центрі (при офлайн
навчання) та у МІА-Освіта (онлайн-дистанційне навчання). Здобувачі щодо результатів виконання індивідуального
плану атестуються науковим керівником (консультантом) та звітуються на засіданні кафедри, рішення якої
розглядає Вчена рада університету. Наказом ректора Університету за результатом підсумкового звітування аспірант
(ад’юнкт) або переводиться на наступний рік навчання, або відраховується. Під час опитування здобувачі на питання
щодо можливості впливу на види форм й методів навчання 64.4% надали позитивну відповідь, а 80,5% здобувачів
задоволені ознайомленням з критеріями оцінювання Що було підтверджено здобувачами при зустрічі з ЕГ.

2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Оскільки стандарт вищої освіти за ОНП «Право» не затверджений, форми атестації аспірантів регулюються
відповідними документами: Тимчасовий стандарт вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти,
ступеню вищої освіти доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» (http://surl.li/qnjd),
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях
вищої освіти в Одеському державному університеті внутрішніх справ (http://surl.li/tejl). Підсумкова атестація
здобувачів вищої освіти відбувається шляхом публічного захисту дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради.
Згідно з Положення щодо процедури перевірки в ОДУВС (http://surl.li/tgms) текстових документів на наявність
плагіату всі матеріали, в яких відображені результати освітньої діяльності (навчальної та наукової зокрема)
перевіряються на плагіат програмою Unicheck.
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3. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для усіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Відповідно до Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та
науковому рівнях вищої освіти в ОДУВС (http://surl.li/tejl) визначає систему звітування здобувачами індивідуальних
планів та проходження атестації (розділи 7, 8), оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти,
присвячений розділ 9. Об’єктивність оцінювання забезпечується системою заходів, а саме системою тестування за
допомогою Екзаменаційного центру та МІА-Освіта, чіткі критерії оцінювання письмових робіт, системою
проведення ректорського контролю та контролю гаранта ОП, процедурами оскарження результатів оцінювання.
Передбачена система «Гаряча лінія» задля забезпечення оперативного вирішення питань, пов’язаних з
проходженням навчального процесу (http://oduvs.edu.ua/goryacha-liniya/) Роботу на запобігання проявам корупції в
університеті веде уповноважена з антикорупційної діяльності О. Сергієнко. Повідомити про правопорушення в сфері
корупції є можливість через систему «Повідомити про корупцію» http:// (http://oduvs.edu.ua/povidomiti-pro-
koruptsiyu) або «Лінію довіри». Під час зустрічі ЕГ зі здобувачами встановлено, що останні цілком задоволені
порядком здійснення оцінювання усіх видів їх навчальної та наукової діяльності та що вони обізнані стосовно
процедури оскарження результатів оцінювання навчальних досягнень. Підтвердженням є також результати
опитування - https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA. Викладачами під час інтерв’ювання ЕГ було
підтверджено позитивні результати використання дистанційних платформ при проведенні контрольних заходів, так
як усувається контакт між екзаменатором та здобувачем. Викладачі та здобувачі запевнили, що при наявній
процедурі оскарження результатів контрольних заходів, випадків їх практичної реалізації не було.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Невід’ємною частиною внутрішньої системи забезпечення якості освіти (Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (http://surl.li/tgmq). є дотримання правил
академічної доброчесності. Розроблена та впроваджена система забезпечення академічної доброчесності на
локальному рівні: Положення про академічну доброчесність у ОДУВС (http://surl.li/tgmr), Положення щодо
процедури перевірки в ОДУВС текстових документів на наявність плагіат (http://surl.li/tgpg). Аналіз
вищезазначених документів надає можливість зазначити, що при наявності локальних документів їх зміст повною
мірою не регламентує профілактику та протидію усім проявам академічної доброчесності, зосереджуючи увагу
тільки на плагіаті. Формалізуючи процес застосування заходів впливу у разі виявлення плагіату фактично відсутня
логічна та чітка процедура розгляду справи та порядку оскарження. Зокрема, щодо порядку апеляції, зазначено
щодо створення апеляційної комісії, але відсутнє визначення складу апеляційної комісії, процедура апеляційного
розгляду, форма «остаточного» рішення апеляційної комісії. Поряд з цим, на рівні виявлення та протидії плагіату,
створені умови для того що б всі учасники освітнього процесу університету мали змогу перевіряти свої наукові
доробки безкоштовно засобами програми перевірки на антиплагіат Unicheck шляхом звернення до Відділу
організації наукової роботи. Під час зустрічі з науково-педагогічними працівниками та здобувачами ЕГ встановила,
що питання дотримання норм академічної доброчесності та запобігання плагіату неодноразово обговорювалося на
засіданнях кафедр та шляхом проведення інших комунікаційних заходів. Зокрема у постійному режимі відбувається
популяризація фундаментальних цінностей та базових принципів академічної доброчесності через публікації на
сайті, проведення вебінарів, семінарів, круглих столів з усіма учасниками освітнього процесу (Інформація про
проведення заходів спрямованих на популяризацію дотримання академічної доброчесності за участю здобувачів
ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Формалізований процес проведення контрольних заходів та оцінювання, надає можливість викладачам обирати
адекватні та необхідні форми та методи оцінювання знань здобувачів, що спрямовано на досягнення встановлених в
освітній програмі програмних результатів навчання. Доступність чітких, зрозумілих та єдиних правил проведення
контрольних заходів досягається послідовною політикою інформування через сайт, МІА-Освіта та безпосередньо
викладачами під час аудиторних занять. Встановлені чіткі правила оцінювання знань здобувачів, система
дистанційного навчання та проведення контрольних зрізів знань, надає можливість у повній мірі реалізувати
об’єктивність та неупередженість екзаменаторів. Університет реалізує політику щодо дотримання академічної
доброчесності, шляхом використання технологічних рішень для забезпечення перевірки (Unicheck) та проведення
активної роботи спрямованої на популяризацію академічної доброчесності.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

При наявності нормативного забезпечення дотримання академічної доброчесності ЕГ з’ясовано, що недостатньо
чітко встановлена процедура виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, прийняття
рішення та його апеляції. Рекомендуємо розробити більш чітку та формалізовану систему протидії усіх проявів
(форм) порушення академічної доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Університетом запровадження чітка та зрозуміла система проведення контрольних заходів та критерії оцінювання
здобувачів ОП. Впроваджена система нормативного та програмного забезпечення надають повною мірою
реалізувати публічність (інформативність) цієї складової та об’єктивність екзаменаторів. Системна робота щодо
популяризації дотримання академічної доброчесності та застосування відповідних технологічних рішень створює
умови для дотримання всіма учасниками освітнього процесу визначених стандартів. Виявлені слабкі сторони є
такими, що суттєво не впливають на загальну оцінку та можуть бути виправлені в майбутньому.

Критерій 6. Людські ресурси:

1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

Здійснений аналіз, а саме: відомостей самооцінювання ОНП, інформації про кадровий склад, групи забезпечення та
гаранта (http://surl.li/tgqn), інформації отриманої під час зустрічей з НПП, гарантом ОП й керівництвом
університету та інших публічних джерел (http://oduvs.edu.ua/oglyad-universitetu/struktura/ ), щодо академічної та
професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітню програму, надає можливість
констатувати їх відповідність встановленим вимогам. Серед НПП, що забезпечують ОНП, а саме викладання
обов’язкових компонент : 1 доктор наук, професор, 7 кандидатів наук, доцентів, 6 кандидатів наук; викладання
вибіркових освітніх компонент за вибором аспірантів (ад’юнктів): 8 докторів наук, з них 7 мають вчене звання
професор, 4 кандидати наук, доцента, 1 кандидат наук. Академічна кваліфікація усіх науково-педагогічних
працівників підтверджена також наявністю наукових публікацій та стажуванням за напрямом дисциплін ОП, наявні
документи про підвищення кваліфікації та сертифікати закордонного стажування (доступ до яких було надано
членам ЕГ). Також ЕГ були надані сертифікати які підтверджують навички володіння мовою на рівні В2
викладачами ОНП, а саме Лісовською А.О., Пальшковим К.С., Смірновою О.М., Рудой К.М., Денисової А.В.,
Конопельського В.Я.. Враховуючи вищезазначене, ЕГ має можливість підтвердити, що академічна та професійна
кваліфікація НПП, задіяних до реалізації освітньо-наукової програми, надає можливість забезпечити досягнення
визначені освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників ОДУВС та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (http://surl.li/tgpy) передбачена процедура
конкурсного добору викладачів які є прозорим та дають можливість забезпечити потрібний рівень реалізації
результатів програмного навчання освітньої визначені ОНП. Процедура конкурсного відбору НПП встановлені
відповідно до положень чинного законодавства, зокрема процедура конкурсного відбору здійснюється за
наступними етапами: прийняття наказу про оголошення конкурсу, оголошення конкурсу на заміщення вакантних
посад яке публікується в засобах масової інформації та на офіційному сайті університету; кандидат повинен надати
документи за переліком, які розглядають конкурсною комісією на дотримання вимог. Так, вимоги заміщенні посади
НПП, крім загальновизнаних (освіта, науковий ступінь та (або) вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи)
також передбачено, що у разі викладання навчальних дисциплін професійного спрямування необхідно мати та
підтвердити практичний досвід службової діяльності в правоохоронних органах. Документи кандидатів на
заміщення посад НПП передаються для обговорення на засіданні відповідної кафедри, за яким приймається
рішення таємним голосуванням, яке оформляється протоколом та передається на розгляд конкурсної комісії.
Конкурсна комісія на підставі наданих кафедрами та органами громадського самоврядування інституту (факультету)
про професійні та особисті якості претендентів рішень шляхом таємного голосування приймають «остаточні
рішення … які набувають чинності після їх затвердження ректором університету» (п. 4.2.9. Положення). На підставі
рішення конкурсної комісії укладається трудовий договір (безстроковий або строковий, в тому числі контракт)
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умови якого встановлюються за погодженням сторін. Водночас необхідно звернути увагу, що локальними
нормативними актами не регламентується порядок створення та діяльності конкурсної комісії. Положення про
конкурс містить протирічиві положення щодо форми рішення та його остаточності (чи то рішення конкурсної
комісії, чи то наказ ректора). При зустрічі із представниками допоміжних структурних підрозділів, зокрема відділу
кадрового забезпечення Данєлян Е.Ш. підтвердив, що положення про порядок проведення конкурсу є єдиним
документом, що регламентує процедуру конкурсного добору викладачів, зокрема й конкурсної комісії. П. 3.1.
Положення передбачено, що кандидат може надати додаткову інформацію стосовно освіти та досвіду роботи. Так,
при інтерв’юванні з керівництвом університету та НПП було підтверджено, що при проведені конкурсу
враховуються професійні досягнення НПП за рейтинговою оцінкою, що здійснюється відповідно до Положення про
рейтингове оцінювання результатів наукової діяльності науково-педагогічних працівників та структурних
підрозділів ОДУВС (http://surl.li/tgqp). Під час інтерв’ювання з НПП було підтверджено об’єктивність та прозорість
проведення конкурсу.

3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу. Порядок залучення
роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу низькою документів, а саме: Положення про освітні
програми та їх гарантів в ОДУВС (http://surl.li/tgqu), Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти в ОДУВС (http://surl.li/tgmq). Роботодавці залучаються для рецензування
ОНП (http://surl.li/tgpz). Під час зустрічі з роботодавцями було підтверджено факт їх активної участі в освітньому
процесі. Побажання які висловлювались щодо покращення підготовки фахівців були почуті, деякі у процесі
розгляду. Договори про співпрацю з роботодавцями відсутні. При опитуванні стейкхолдери на питання щодо форм
співпраці є найпоширеними зазначили: 71% - участь у робочих нарадах, зібраннях, в тому числі за час робочих
зустрічей щодо перегляду ОНП «Право», 71% - спільна участь в наукових заходах (конференціях, круглих столах,
семінарах), 42% - участь у розширених засідання кафедри університету 14% - запрошення практиків до проведення
аудиторних занять.

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

ОДУВС залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу задля забезпечення реалізації заявлених
у ОНП цілей та програмних результатів навчання. На запит ЕГ на підтвердження залучення професіоналів-
практиків, експертів галузі, представників роботодавців до аудиторних занять надані витяги з протоколів засідань
кафедр на яких щомісяця НПП звітують про проведення бінарних занять зі залученням: Бех О.В. начальника ГУНП
в Одеській обл, Чердинцева Ю. директора науково-дослідного інституту судових експертиз, Холостенко А.В.
адвоката, Нетребського О. начальника СВ Суворовського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області, Бабачук О.
завідувача кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології ДЗ «Південноукраїнського національного
педагогічного університету», Пляшка Е. представника спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері
південного регіону, Власової І. заступника начальника СУ ГУНП Одеській області, Жовтана В.П. судді
Комінтернівського районного суду Одеської області, Волокітенка І. заступника начальника ГУНП Вінницької
області. Однак на постійній (контрактній) основі представники від роботодавців до навчального процесу не
залучаються. Під час зустрічей зі здобувачами університету було підтверджено залучення практиків в аудиторних
заняттях, зокрема у бінарній формі. Підтвердженням також є результати анкетування
(https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA).

5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

Системою локальних документів університету, а саме: Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти в ОДУВС (http://surl.li/tgmq), Положення про підвищення кваліфікації
науково-педагогічних та педагогічних працівників в ОДУВС (http://surl.li/tgov), Положення про порядок реалізації
права на академічну мобільність в ОДУВС (http://surl.li/tgqb), Положення про порядок визнання результатів
навчання отриманих у неформальній освіті (http://surl.li/teju), створене підґрунтя забезпечення професійному
зростанню та розвитку майстерності НПП. Інформація щодо підвищення кваліфікації викладачами -
http://surl.li/tgqe. Використовуються також традиційні способи розвитку викладацької майстерності як відкриті
лекції, контрольних та взаємних відвідування занять (Положення про організацію і проведення педагогічного
контролю за викладанням навчальних дисциплін в ОДУВС (http://surl.li/tgqg) та Положення про відкриті заняття в
ОДУВС (http://surl.li/tgqi) . Університет сприяє професійному розвитку співпраця с Агентством Європейського
Союзу з підготовки співробітників правоохоронних органів.(CEPOL), надаючи можливість на безоплатній основі
проходити навчання й програми обмінів. Інформація щодо CEPOL Exchange Programme 2016-2021
(http://surl.li/tgqx). ЕГ була надана консолідована інформація щодо організації та проведення міжнародними
партнерами самостійно та спільно з університетом міжнародних онлайн-заходів в яких прийняли участь НПП
(http://surl.li/tgql, http://surl.li/tgqo) . Певною мірою на стимулювання розвитку викладацької майстерності сприяє
проведення та аналіз результатів анкетування здобувачів освіти. Зокрема на питання «Чи задоволені Ви рівнем
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викладання навчальних дисциплін?» відповіли, що повністю задоволені - 87,4%, частково задоволений /
незадоволені - 4,6% /5,7% та повністю незадоволені - 2,3%.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Університет розробив та запровадив систему морального та матеріального заохочення НПП, яка регламентується:
Статут ОДУВС (http://surl.li/teih), Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних
працівників в ОДУВС (http://surl.li/tgov), Положення про рейтингове оцінювання результатів наукової діяльності
науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів (http://surl.li/tgqs). Положенням про підвищення
кваліфікації НПП передбачена можливість використання різних джерел фінансування підвищення кваліфікації, як
то «кошти державного, місцевих бюджетів, кошти фізичних та/або юридичних осіб, інші власні надходження
університету та/або його засновника, інші джерела, не заборонені законодавством» (п. 7.1.), з можливістю
відшкодування витрат пов’язаних з підвищенням кваліфікації (п.7.5.). Також, Положенням про рейтингове
оцінювання результатів передбачено проведення конкурсу та визначення переможців, результати оприлюднюються
до Дня науки. Переможець, НПП який набрав найбільшу кількість балів отримує почесний диплом «Кращий
науковець року» та винагорода розмір якої встановлюється ректором університету за поданням першого проректора
університету. Результати рейтингу 2020 року оприлюднені - http://surl.li/tgqt. Під час зустрічі ЕГ з НПП було
підтверджено наявність дієвої політики університету спрямованої на професійний розвиток викладачів запорукою
якої є система стимулювання шляхом преміювання, відзначенням почесними грамотами університету та
представлення працівників до державних нагород та почесних грамот.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Університетом розроблений механізм добору кадрів для забезпечення освітнього процесу за ОНП. Розвиток
викладацької майстерності має системний характер, задля чого Університетом передбачена підтримка НПП
пропонуючи матеріальні та моральні заохочення, зокрема проведення рейтингів й конкурсів. Стейкхолдери,
зокрема роботодавці долучаються до розроблення та реалізації ОНП. Професіонали-практики і представники
роботодавців діляться власним практичним досвідом під час проведення бінарних аудиторних занять.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

ЕГ звертає увагу, що Положенням про порядок проведення конкурсного відбору НПП не визначений правовий
статус й порядок роботи конкурсної комісії, також процедурно не визначений порядок оскарження результатів
конкурсу. З метою запобігання у подальшому виникненню конфліктів та формалізації процесу рекомендуємо
провести роботу щодо доопрацювання локальної нормативної регламентації процедури добору кадрів НПП,
зокрема щодо діяльності конкурсної комісії. В університеті при наявній системній роботі із залученням
професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців задля досягнення програмних результатів
навчання передбачених ОНП відсутні офіційні домовленості щодо спільної діяльності зі стейкхолдерами
(роботодавцями). Експертна група рекомендує провести договірну роботу зі стейкхолдерами задля визначення
чіткої системи співпраці (спільні заходи, аудиторні заняття та інші форми).

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОНП загалом відповідає визначеному критерію, а саме: професійна кваліфікація науково-педагогічних працівників,
задіяних у реалізації ОНП, в повній мірі забезпечує досягнення визначених програмою цілей та результатів
навчання; процедура конкурсного відбору НПП загалом має прозорий характер; роботодавці залучені до організації
та реалізації освітнього процесу за ОНП на достатньому рівні; НПП систематично підвищують викладацьку
майстерність, чому сприяє Університет. Виявлені недоліки потребують доопрацювання однак не впливають на
досягнення заявлених цілей і програмних результатів навчання та мають бути усунені у майбутньому.
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Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

Фінансове, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення є достатніми і сприяють досягненню цілей,
завдань, програмних результатів навчання за освітньо-науковою програмою. Лекційні та практичні заняття з
аспірантами проводяться у навчальних приміщеннях ОДУВС, які належним чином омебльовані, забезпечені
навчальним приладдям, вільним доступом до мережі WI-FI, є придатними та пристосованими для задоволення
потреб здобувачів. Функціонують і активно використовуються спеціально обладнані технічними засобами та
пристроями, оснащені сучасним програмним забезпеченням мультимедійні аудиторії, які дозволяють ефективно
застосовувати інтерактивні методики викладання. Здобувачі мають право безперешкодного користування
електронним сервісом пошуку плагіату «Unicheck». У ЗВО діють загальна та спеціальна наукові бібліотеки ОДУВС,
фонди яких в цілому нараховують більше 127 000 примірників та зокрема включають сучасну, найновішу
спеціалізовану юридичну літературу. Водночас бібліотека має електронний репозитарій, де в цифровізованому
форматі розміщена необхідна наукова, навчальна і методична література, що є особливо актуальним та принагідним
в умовах дистанційного формату провадження освітньої діяльності та значно спрощує освітньо-наукову діяльність
здобувачів (URL: http://dspace.oduvs.edu.ua/?locale=uk). На базі ОДУВС створені унікальні інтерактивні кімнати,
котрі активно використовуються у процесі викладання складової ОНП зі спеціальності, покликаної сформувати у
аспірантів компетентності відповідного змісту і спрямування. З метою задоволення інформаційних потреб
здобувачів, сприяння оперативному досягненню цілей, завдань, програмних результатів навчання, а також
організаційної оптимізації навчального процесу ОДУВС активно послуговується освітнім порталом «МІА: Освіта».
Останній являє собою інтернет-орієнтований сервіс, призначений для інформаційного супроводу освітнього
процесу шляхом: 1) забезпечення здобувачів постійним і безперешкодним доступом до електронного освітнього
ресурсу; 2) створення, опрацювання та збереження веборієнтованих електронних освітніх ресурсів, а саме
підручників, навчальних посібників, презентацій, конспектів, відеозаписів лекцій, інших навчально-методичних
матеріалів (URL: https://osvita.oduvs.edu.ua/mc/index.php/usr/login/login). Всі дисципліни ОНП як нормативні, так і
вільного вибору забезпеченні необхідним навчально-методичним контентом, а саме: силабусами, планами
практичних занять, підручниками, навчальними посібниками, завданнями для самостійної роботи, питаннями,
задачами, кейсами для поточного та підсумкового контролю. Ступінь задоволеності рівнем фінансового,
матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення ОНП підтверджується узагальненими
результатами інтерв’ювання здобувачів проведеного експертною групою, зокрема: 100 % респондентів влаштовує
ступінь оснащеності та укомплектованості матеріально-технічної бази ОНП тощо.

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

ОДУВС забезпечує безоплатний та безперешкодний доступ науково-педагогічного персоналу і аспірантів до
навчальної інфраструктури та інформаційних ресурсів, які є необхідними для досягнення програмних результатів
навчання, ефективного провадження освітньо-наукової та викладацької діяльності. За результатами інтерв’ювання
науково-педагогічних працівників, аспірантів денної та заочної форм навчання експертна група переконалася у
відсутності будь-яких штучно створених перешкод матеріально-фінансового, організаційного чи адміністративного
характеру для доступу до об’єктів навчальної, соціальної інфраструктури, інформаційних ресурсів ОДУВС.
Співробітники ЗВО та здобувачі вищої освіти, у разі виникнення відповідної потреби, мають можливість без будь
яких обмежень скористатися бібліотечними фондами, спеціалізованими навчальними аудиторіями, класами
автомобільної, тактико-спеціальної та вогневої підготовки, інтерактивними кімнатами, тактичним містечком,
профільними лабораторіями, методичними кабінетами, навчально-криміналістичними полігонами, медико-
санітарною частиною, спортивними залами і майданчиками тощо. Попри те, що з причин об’єктивного характеру
ОДУВС в умовах сьогодення неспроможний забезпечити проведення і публікацію результатів досліджень аспірантів
на безоплатній основі, однак у ЗВО активно функціонує Редакційно-видавничий відділ, який комплексно підтримує
здобувачів та молодих науковців шляхом: 1) організації своєчасного проходження рукописів у видавничому процесі;
2) забезпечення високоякісного виготовлення навчальних, наукових та інших видань; 3) здійснення редагування,
верстки, макетування, дизайну видань; 4) залучення автора рукопису до вичитування коректури; 5) виконання
повного циклу робіт з оформлення видань, що готуються до друку; 6) підготовки макету до друку або подання у
друкарське підприємство; 7) отримання віддрукованих тиражів та їх подальшого розподілу (URL:
http://oduvs.edu.ua/redaktsijno-vidavnichij-viddil/).

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, відповідає їхнім інтересам та
дозволяє задовольнити потреби останніх. Зокрема, на об’єктах і територіях ОДУВС дотримано вимог
протипожежної, техногенної та санітарно-епідеміологічної безпеки. Місце розташування і особливості архітектурно-
інженерного планування будівлі навчального корпусу ОДУВС створюють сприятливі умови для досягнення та
підтримання, протягом календарного року, необхідного і належного рівня аерації, інсоляції, а також
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температурного режиму в навчальних та адміністративних (службових) приміщеннях згідно нормативів закріплених
державними санітарними нормами, стандартами і правилами. ЗВО суворо дотримується вимог щодо забезпечення
нешкідливих і безпечних умов навчання, праці та побуту, передбачених інструкціями з питань пожежної та
техногенної безпеки і цивільного захисту на об’єктах і територіях ОДУВС. Функціонує Служба охорони праці, якою
реалізується низка правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-
профілактичних заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворювання і аваріям у
процесі праці та навчання. На виконання положень Постанови КМУ від 11 березня 2020 року «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19» у ЗВО було запроваджено карантин, а провадження
освітньої діяльності переведено у дистанційний режим. На об’єктах і територіях ОДУВС діє пропускний режим та
встановлено цілодобову охорону, яка забезпечується нарядами поліції. З метою попередження вчинення
кримінальних правопорушень, а також охорони життя, здоров’я і власності учасників освітнього процесу ЗВО було
створено централізовану систему пунктів моніторингу на які передається інформація з усіх об’єктів навчальної
інфраструктури ОДУВС, котрі обладнані камерами відеоспостереження. Під час інтерв’ювання аспірантів денної та
заочної форм навчання, експертною групою було встановлено, що здобувачі мінімум раз на рік кожного року
проходять усі види інструктажів та перевірку знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки,
що відповідає вимогам нормативних положень передбачених інструкціями з питань пожежної та техногенної
безпеки і цивільного захисту. ЗВО дбає про безпеку здобувачів не лише в контексті збереження життя та фізичного
здоров’я, а також в аспекті формування і підтримання належного морально-психологічного стану аспірантів.
Консультативні заходи щодо профілактики психічних розладів та моніторингу морально-психологічних станів
науково-педагогічного персоналу і здобувачів провадяться відділенням психологічного забезпечення ОДУВС.

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

Освітня, організаційна, інформаційна та консультативна підтримка аспірантів забезпечується шляхом: 1) організації
та здійснення конкурсного відбору до аспірантури; 2) оформлення і збирання документів необхідних для
затвердження тем дисертацій; 3) проведення прийому, забезпечення переведення та відрахування здобувачів; 4)
організації навчального процесу; 5) прийому іспитів та оформлення заліків; 6) проведення колективних та
індивідуальних зустрічей, де виносяться на обговорення і приймаються рішення з питань пов’язаних із науковою
діяльністю здобувачів; 7) організації та контролю за своєчасністю планування і виконання індивідуальних
навчально-наукових планів роботи аспірантів; 8) організаційного забезпечення підготовки і проведення наукових
заходів; 9) систематичного інформування здобувачів щодо можливостей подальшого працевлаштування на вакантні
посади у ЗВО або органах Національної поліції України тощо. Під час інтерв’ювання аспірантів денної та заочної
форм навчання, експертною групою було встановлено факт систематичного проведення науково-педагогічними
працівниками консультативних зустрічей із здобувачами щодо процедури вступу до аспірантури, дотримання вимог
академічної доброчесності, доступу до бібліотечних фондів і електронного репозитарію, законодавчих новацій у
сфері підготовки, оформлення і захисту дисертацій доктора філософії. Відділ аспірантури і докторантури спільно з
відділом міжнародного співробітництва та кафедрами правничого спрямування систематично інформують
здобувачів щодо вимог і порядку отримання академічних відпусток, проходження атестаційних процедур, стажувань
та інших форм академічної мобільності тощо. Інформування відбувається як через безпосередню комунікацію на
відкритих зустрічах, так і шляхом розміщення повної та вичерпної інформації у відкритому доступі на сайті ЗВО або
методом тиражування повідомлень у месенджерах (Telegram) і застосунках (Viber). Під час інтерв’ювання аспірантів
денної та заочної форм навчання, експертною групою було встановлено, що ОДУВС соціальна підтримка здобувачам
надається у формах: 1) повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; 2)
відтермінування оплати вартості освітніх послуг здобувачам з низьким рівнем матеріального добробуту або за
наявності інших поважних причин; 3) виплати соціальних стипендій; 4) безоплатного забезпечення підручниками;
5) безперешкодного доступу до мережі Інтернет, інформаційних систем, баз даних; 6) безоплатного проживання в
гуртожитку. Високий рівень задоволеності наведеними видами підтримки підтверджується узагальненими
результатами інтерв’ювання здобувачів проведеного експертною групою, зокрема для 100% респондентів створена
ОДУВС система соціальної підтримки здобувачів є достатньо диверсифікованою та ефективною в реалізації тощо.

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Інфраструктура ОДУВС є адаптованою до потреб осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення, а також
тих, що потребують додаткової, постійної чи тимчасової підтримки в освітньому середовищі. Навчальний корпус
ОДУВС обладнаний спеціальними дверними прорізами, пандусами, кнопкою виклику чергового, а також
вбиральнями облаштованими для потреб осіб з функціонально обмеженими фізичними можливостями, що робить
їх перебування у приміщенні можливим і максимально комфортним. Наявна спеціально облаштована дитяча
кімната, де батьки можуть безоплатно залишити дітей під наглядом педагогічного персоналу на час перебування у
приміщенні навчального корпусу. Розвиток системи інклюзивних освітніх послуг в ОДУВС здійснюється на основі
регулярного оцінювання потреб осіб, що потребують додаткової, постійної чи тимчасової підтримки в освітньому
середовищі. Гарантом ОНП було продемонстровано, що керівництво ЗВО вжило усіх розумних і залежних від нього
заходів, аби забезпечити належні умови для реалізації права на освіту тим здобувачам, які мають особливі освітні
потреби. За результатами спілкування із науково-педагогічним персоналом, аспірантами денної та заочної форм
навчання група експертів переконалася у тому, що ОДУВС створюються належні та достатні умови для реалізації
права на освіту особами з особливими освітніми потребами не лише шляхом облаштування відповідної спеціальної
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інфраструктури, а також через визнання і реалізацію прав таких осіб: 1) на академічну відпустку або на перерву в
навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти; 2) на спеціальний навчально-реабілітаційний
супровід та вільний доступ до інфраструктури ЗВО відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень
життєдіяльності, обумовлених станом здоров’я. Показовим є приклад доцента кафедри соціально-економічних
дисциплін Ганни Олександрівни Нівні, яка, будучи особою з особливими потребами, успішно провадить
викладацьку діяльність на ОНП, а саме формує у аспірантів універсальні навички науковця та забезпечує набуття
ними компетентностей із загальнонаукового (філософського) світогляду. Керівництво ЗВО приділяє велику увагу
проблемі формування інклюзивної свідомості, зокрема розуміння колективом ОДУВС проблемності перебування
людей з інвалідністю та/або хронічними захворюваннями в освітньому середовищі. З цією метою Ректором ОДУВС
було організовано і особисто проведено публічну зустріч із Ганною Олександрівною, де він зробив особливий акцент
на необхідності визнання цінності кожної людини в суспільстві незалежно від її фізіологічних особливостей, а також
залучення здобувачів до перманентної комунікації з особами, які, попри фізичні вади, змогли опанувати гідну
професію і досягти у ній чималих висот (URL: http://oduvs.edu.ua/news/zustrich-iz-vikladachem-nashogo-vishu/).
Таких, що мали особливі освітні потреби з числа опитаних здобувачів ОНП за спеціальністю 081 «Право»,
експертною групою виявлено не було.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

У випадку виникнення конфліктних ситуацій порядок їх вирішення передбачає можливість здобувача вищої освіти
звернутися до відділення моніторингу відділу кадрового забезпечення ОДУВС (далі за текстом – ВМ ВКЗ) зі
скаргою, яка подається у письмовій формі. Надалі ВМ ВКЗ пропонує особі, яка її подала, обрати вид процедури
вирішення конфліктної ситуації, яка може бути формальною або неформальною. Остання передбачає передачу
матеріалів скарги до Центру медіації ОДУВС. Якщо медіація є недоречною або виявилася неефективною, тоді ВМ
ВКЗ за правилами формальної процедури обов’язково інформує керівництво ОДУВС про факт виникнення
конфліктної ситуації та за його дорученням проводить перевірку відповідно до вимог ЗУ «Про звернення громадян».
У разі наявності ознак дисциплінарного правопорушення наказом ОДУВС створюється комісія, до складу якої
можуть входити: завідувач кафедри; представник профспілки; учасники самоврядних організацій здобувачів;
психологи, конфліктологи, фахівці з гендерних питань тощо. Службове розслідування здійснюється на підставі ЗУ
«Про Дисциплінарний статут Національної поліції України». За результатами розгляду скарги керівництво ЗВО
приймає відповідне рішення (URL: http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-virishennya-
konfliktnih-situatsij-v-ODUVS.pdf). Доступність і всезагальність політики та процедур врегулювання конфліктних
ситуацій забезпечується шляхом інформування здобувачів та оприлюднення актуальної інформації у відкритому
доступі. Під час інтерв’ювання аспірантів денної та заочної форм навчання, експертною групою було встановлено,
що ОДУВС проводяться регулярні опитування аспірантів з питань врегулювання конфліктних ситуацій, відбувається
їх ознайомлення з існуючими процедурами вирішення конфліктів та протидії корупції, популяризується
нетерпимість до проявів дискримінації, сексизму, хабарництва. За результатами спілкування із здобувачами групою
експертів не було виявлено фактів застосування стосовно аспірантів методів адміністративного тиску, заходів
неформального впливу, проявів різних форм дискримінації, сексизму, експлуатації, психологічного насильства.
Здобувачі всіх форм навчання запевнили експертну групу, що в ОДУВС відсутні будь-які корупційні прояви та
пов’язані з ними ризики. Помітним є високий рівень поінформованості аспірантів денної та заочної форми
навчання, стосовно механізмів протидії та процедур врегулювання конфліктних ситуацій у ЗВО. Ознайомившись зі
змістом документів, поспілкувавшись із представниками науково-педагогічного персоналу, здобувачами вищої
освіти, членами самоврядних організацій аспірантів група експертів дійшла висновку, що практика застосування
процедур врегулювання конфліктних ситуацій під час реалізації ОНП перебуває у процесі формування.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Фінансове, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення є достатніми та сприяють досягненню цілей,
завдань, програмних результатів навчання за освітньо-науковою програмою. Функціонують і активно
використовуються спеціально обладнані технічними засобами та пристроями, оснащені сучасним програмним
забезпеченням мультимедійні аудиторії, які дозволяють ефективно застосовувати інтерактивні методики
викладання. ОДУВС забезпечує безоплатний та безперешкодний доступ науково-педагогічного персоналу і
аспірантів до навчальної інфраструктури та інформаційних ресурсів, які є необхідними для досягнення програмних
результатів навчання, ефективного провадження освітньо-наукової та викладацької діяльності. Освітнє середовище
є безпечним для життя і здоров’я аспірантів, відповідає їхнім інтересам та дозволяє задовольнити потреби останніх.
ЗВО дбає про безпеку здобувачів не лише в контексті збереження життя та фізичного здоров’я, а також в аспекті
формування і підтримання належного морально-психологічного стану аспірантів. Механізми освітньої,
організаційної, інформаційної та консультативної підтримки здобувачів налагоджені та функціонують як єдина
система заходів, що реалізуються низкою структурних підрозділів ЗВО, зокрема: відділом аспірантури та
докторантури, кафедрами правничого спрямування, а також конгломератом сервісних служб. Створена ОДУВС
система соціальної підтримки здобувачів є достатньо диверсифікованою та ефективною в реалізації. Інфраструктура
ЗВО адаптована до потреб осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення. Розвиток системи інклюзивних
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освітніх послуг в ОДУВС здійснюється на основі регулярного оцінювання потреб осіб, що потребують додаткової,
постійної чи тимчасової підтримки. Керівництво ЗВО приділяє велику увагу проблемі формування інклюзивної
свідомості, зокрема розуміння колективом ОДУВС проблемності перебування людей з інвалідністю та/або
хронічними захворюваннями в освітньому середовищі. Наявні та практично реалізуються політика і правові
механізми запобігання виникненню конфліктних ситуацій між учасниками освітнього процесу, в тому числі
пов’язаних із корупційними проявами. Запроваджена ОДУВС процедура вирішення конфліктних ситуацій є до
розумної міри формалізованою і наперед визначеною. Створена та ефективно функціонує система гарантій права
здобувачів вищої освіти на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, а також на
оскарження дій або бездіяльності органів управління ЗВО, їхніх посадових осіб та науково-педагогічних працівників.
ОДУВС проводяться регулярні опитування здобувачів з питань врегулювання конфліктних ситуацій, відбувається їх
ознайомлення з існуючими процедурами вирішення конфліктів та протидії корупції, популяризується нетерпимість
до проявів дискримінації, сексизму, хабарництва.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Інтенсивний розвиток освітньо-наукової програми, перманентність процесів її удосконалення, зростання попиту на
практичну складову підготовки майбутніх фахівців об’єктивно обумовлюють потребу в облаштуванні зали
проведення модельних судових засідань. Доцільно переглянути процедуру взаємодії здобувачів з відділом
організації наукової роботи ОДУВС у контексті перевірки академічних текстів на предмет наявності запозичень,
зокрема передбачити правила та створити умови для того, щоб всі, без винятків, види наукових робіт (їх окремі
частини) аспірантів підлягали плагіат-контролю, а не лише завершені дисертації. Кращою практикою для освітньо-
наукових програм є створення ЗВО умов для проведення та публікації результатів наукових досліджень здобувачів
на безоплатній основі, тому ОДУВС слід і надалі продовжувати цілеспрямовано та наполегливо працювати у цьому
напрямку. Превалювання дистанційного формату провадження освітньої діяльності актуалізує проблему
запровадження електронного журналу обліку академічної активності (успішності) здобувачів на базі та з
урахуванням можливостей порталу «МІА: Освіта». Подібного роду практика надасть програмі взірцевого характеру,
позаяк цифровізація освітньо-наукового середовища істотно сприятиме: 1) забезпеченню відкритості та прозорості
освітнього процесу; 2) зміцненню зворотного зв’язку між здобувачами, науково-педагогічним персоналом і
менеджментом ОДУВС; 3) цілісності відображення особистісного та професійного поступу кожного аспіранта; 4)
ефективізації контролю за виконанням своїх обов’язків усіма учасниками освітнього процесу.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітнє середовище та матеріальні ресурси ОДУВС загалом відповідають вимогам критерію. Зазначені недоліки не є
суттєвими та не можуть істотно впливати на досягнення цілей, завдань, програмних результатів навчання за
освітньо-науковою програмою.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОНП відбувається згідно із Положенням про
освітні програми та їх гарантів у ОДУВС (http://surl.li/tgqu). Підготовлений робочою групою проект ОНП надається
кафедрам відповідного напрямку прикладної орієнтації для обговорення і схвалення на предмет відповідності: 1)
місії та стратегії ЗВО; 2) вимогам внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 3) пропозиціям стейкхолдерів у
контексті її актуальності та заявлених результатів навчання. Надалі Гарант направляє проект ОНП на погодження
до відділу аспірантури та докторантури. Після чого він оприлюднюється для громадського обговорення на
офіційному сайті ОДУВС. Водночас проект ОНП виноситься на розгляд органів аспірантського самоврядування,
стейкхолдерів за результатами якого складаються відгуки і рецензії. Останні аналізуються разом із проектом ОНП
на засіданнях Навчально-методичної та Наукової рад. Після цього проект ОНП передається для обговорення та
затвердження Вченій раді ОДУВС. Затверджена ОНП оприлюднюється на офіційному сайті ЗВО. Моніторинг і
періодичне оновлення ОНП провадяться з метою підтвердження її актуальності з урахуванням світових тенденцій
розвитку правової сфери, кон’юнктури ринку праці, підвищення якості та результативності організації освітнього
процесу, задоволення потреб здобувачів та роботодавців. Підставою для оновлення ОНП є об’єктивні зміни
інфраструктурного, кадрового характеру та/або інших ресурсних умов реалізації ОНП, а також ініціатива і
пропозиції: 1) Гаранта ОНП; 2) науково-педагогічних працівників; 3) ад’юнктів, аспірантів всіх років навчання у разі
зміни сфери їх дослідницьких інтересів; 4) роботодавців та інших зацікавлених осіб. Як правило, ОНП щорічно
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переглядається і оновлюється у частині освітніх компонентів, які забезпечують набуття аспірантом певних груп
компетентностей. Для аналізу якісних показників ОНП та оцінювання змісту освітніх компонентів особливо цінною
є інформація, котру Гарант отримує за результатами проведених опитувань, анкетувань здобувачів та інших
стейкхолдерів. Якщо аналіз відомостей про стан реалізації ОНП демонструє невідповідність між очікуваним і
фактичним результатом провадження освітньої діяльності, то у такому разі порушується питання щодо оновлення
або модернізації ОНП та її базових освітніх компонентів. Обговорення і затвердження оновленої ОНП відбувається
на засіданні Вченої ради ОДУВС, не рідше одного разу на рік. За результатами спілкування з науково-педагогічним
персоналом, завідувачкою відділу аспірантури та докторантури, представниками органів аспірантського
самоврядування, роботодавцями та іншими стейкхолдерами експертна група переконалася у тому, що ОДУВС
послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду змісту ОНП. Останні передбачають врахування можливих змін дослідницьких інтересів аспірантів
кожного року вступу.

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

Загальний порядок і механізми залучення самоврядних організацій здобувачів вищої освіти до процесу
періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості нормативно регламентовані Положенням
про самоврядування ад’юнктів, аспірантів та докторантів в ОДУВС (http://surl.li/tgsg), Статутом Ради молодих
вчених ОДУВС (http://surl.li/tgsi), Положенням про наукове товариство здобувачів вищої освіти та молодих вчених
ОДУВС (http://surl.li/tgsm). Перегляд положень ОНП здійснюється з огляду на запити, пропозиції та зауваження
аспірантів, обумовлені попереднім досвідом навчання, обраним напрямком дослідницької роботи та специфікою
сфери їх наукових інтересів, котрі виявляються шляхом проведення періодичних консультативних зустрічей, фокус-
груп і опитувань здобувачів. Надалі висловлені аспірантами пропозиції та зауваження розглядаються на засіданнях
Ради молодих вчених ОДУВС та/або Координаційної ради самоврядування ад’юнктів, аспірантів та докторантів, які
визначають рівень їх обґрунтованості та доцільності. Позиція самоврядних об’єднань здобувачів стосовно будь-яких
питань організації освітнього процесу і внутрішнього забезпечення якості ОНП сприймається ЗВО серйозно та є
важливим фактором для прийняття рішень. До складу Вченої ради ОДУВС входять представники аспірантів, які
беруть активну участь в її засіданнях, висловлюють і обговорюють запити, пропозиції та зауваження здобувачів під
час вирішення питань пов’язаних із внутрішнім забезпеченням якості ОНП. За результатами зустрічі з аспірантами
денної та заочної форм навчання експертною групою було встановлено, що вони активно залучаються до процедур
внутрішнього забезпечення якості, а перегляд положень ОНП здійснюється з урахуванням запитів, пропозицій та
зауважень здобувачів, які вони формулюють і висловлюють безпосередньо (під час проведення консультативних
зустрічей, фокус-груп, опитувань) або опосередковано (через самоврядні організації здобувачів вищої освіти різних
рівнів). Як приклад, ад’юнкт Музика Сергій Сергійович запропонував кафедрі державно-правових дисциплін
переглянути каталог вибіркових освітніх компонентів та доповнити його новим курсом під назвою «Методологія
сучасної юриспруденції» (протокол засідання кафедри № 8 від 12.03.2020 р.). Кафедра мовної підготовки
підтримала і врахувала пропозицію ад’юнкта Жогова Віктора Сергійовича стосовно необхідності збільшення обсягу
кредитів з навчальної дисципліни «Українська наукова мова» (протокол засідання кафедри № 8 від 24.02.2020 р.).
Координаційна рада рекомендувала розглянути на засіданні Вченої ради ОДУВС ініціативу аспіранта Федорончука
Ігоря Володимировича щодо запровадження курсу «Альтернативні способи вирішення юридичних конфліктів»
(протокол засідання Координаційної ради № 8 від 20.03.2020 р.).

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

До процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості ОДУВС залучає виключно тих
роботодавців, які є дійсними стейкхолдерами та мають пряму і безпосередню заінтересованість у налагодженні
подальшої співпраці з випускниками цієї ОНП на умовах трудового договору/контракту. Групі експертів, під час
проведення дистанційної акредитаційної експертизи, ЗВО продемонстрував, що у межах внутрішньої системи
забезпечення якості ОНП взаємодія з роботодавцями носить серйозний та постійний характер, а самі вони
розглядаються як обов’язкові партнери у цій системі координат. Зокрема, роботодавці беруть активну участь в
процесах розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП шляхом залучення до
обговорення змісту навчальних дисциплін, складання їх робочих програм і навчальних планів, перманентного
спілкування і обміну інформацією між ними та особами відповідальними за реалізацію ОНП. Наприклад, низка
роботодавців із числа тих, що були представлені експертній групі, безпосередньо і неодноразово залучалися до
роботи в проектній групі з метою надання рекомендацій, а також висловлення запитів, пропозицій і зауважень, які в
подальшому були враховані та взяті за основу при розробленні навчально-методичного забезпечення викладання
ряду дисциплін освітньої складової здобуття глибинних знань зі спеціальності. При визначенні цілей та програмних
результатів навчання роботодавці на постійній основі залучаються до рецензування ОНП. На зустріч із експертною
групою були запрошені представники державних органів, установ, організацій, професійних об’єднань правничого
спрямування, конкуруючих ЗВО та НДІ, які мають реальний легітимний інтерес, формально закріплені наміри
(угоди про співпрацю у сфері працевлаштування) та серйозно налаштовані на оновлення і поповнення свого
кадрового ресурсу за рахунок випускників цієї ОНП, що дало можливість експертній групі отримати повні, ґрунтовні
та вичерпні відповіді на поставлені запитання, тим самим підтвердити факти викладені у відомостях про
самооцінювання ОНП.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

ОДУВС продемонстрував, що він має намір вживати всіх можливих і залежних від нього заходів задля того, аби
розуміти загальні закономірності розвитку кар’єрних траєкторій випускників ОНП і використовувати їхній досвід
під час перегляду змісту останньої та/або реалізації інших процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП. У ЗВО
створений та ефективно функціонує Відділ довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння
працевлаштуванню випускників, який покликаний: 1) налагоджувати ділові зв’язки ЗВО з органами державної
влади, службами зайнятості, підприємствами, установами, організаціями у контексті вирішення проблем
професійної підготовки та працевлаштування випускників; 2) збирати, зберігати, узагальнювати і поширювати в
середовищі здобувачів інформацію про потенційних роботодавців та існуючі вакансії; 3) здійснювати
профорієнтаційні заходи спільно з випускниками і здобувачами вищої освіти; 4) акумулювати та узагальнювати
інформацію щодо закономірностей формування кар’єрної траєкторії випускників, підтримувати зв’язки і
комунікацію з ними (http://surl.li/tgsq). Відділом аспірантури та докторантури спільно з відділом довузівської
підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників провадиться системний
моніторинг стану захистів дисертацій аспірантів та їхнього подальшого працевлаштування. На сучасному етапі в
середовищі здобувачів здійснюються профорієнтаційні заходи з метою їх заохочення до подальшого
працевлаштування за місцем навчання на умовах повної зайнятості.

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

Внутрішня система забезпечення якості ОНП дозволяє адекватно і оперативно реагувати на недоліки, які
виявлялися у процесі здійснення відповідних процедур. За результатами інтерв’ювання науково-педагогічних
працівників, аспірантів денної та заочної форм навчання експертна група переконалася у тому, що слабкі сторони
ОНП визначаються шляхом проведення періодичних консультативних зустрічей, фокус-груп, опитувань здобувачів,
науково-педагогічних працівників, а також під час обговорень проблемних питань на засіданнях робочої (проектної)
групи, Вченої ради ОДУВС та кафедр, які забезпечують реалізацію ОНП. Особливу увагу ЗВО приділяє результатам
опитувань здобувачів щодо їх оцінки змісту ОНП, зокрема показникам невдоволеності аспірантів станом
забезпечення практичної складової підготовки докторів філософії, розподілом академічного навантаження та
розкладом занять. Крім того, враховується рівень схвалення аспірантами наявного переліку дисциплін освітньої
складової здобуття глибинних знань зі спеціальності, що обумовило необхідність оновлення їх каталогу в контексті
визначених напрямків досліджень та специфіки сфери наукових інтересів окремих категорій здобувачів. Відповідно
до висловлених зауважень науково-педагогічних працівників, які провадять освітню діяльність на ОНП, було вжито
заходів щодо: 1) покращення і оптимізації методик викладання практичних занять; 2) доведення до відома
аспірантів критеріїв оцінювання знань, поточної та підсумкової успішності, їх роз’яснення і уточнення; 3)
підвищення рівня навчально-методичного забезпечення освітньої складової програми.

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

Освітньо-наукова програма після її ліцензування реалізується вперше та попередньо не проходила акредитаційної
експертизи. Під час акредитації інших освітніх програм у даному ЗВО не було виявлено недоліків, які б мали
інституційний характер.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Групою експертів, під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи, було встановлено, що процедури і
політики забезпечення якості сприймаються як корисні та належні всіма членами науково-педагогічного колективу.
У зв’язку із чим процеси розвитку та вдосконалення ОНП і освітньої діяльності за цією програмою набувають
перманентного характеру. Сформовану в академічній спільноті ОДУВС культуру якості можна охарактеризувати як
засновану на уявленні про справедливість, цілісну та органічно узгоджену систему спільних цінностей і смислів, що
визначають якість освіти як інституційну ціль, а її забезпечення – як спільну відповідальність всього колективу.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.
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Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОНП відбувається згідно із визначеною
загальноінституційною політикою та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Останні
передбачають врахування можливих змін дослідницьких інтересів аспірантів кожного року вступу. Перегляд
положень ОНП здійснюється з огляду на запити, пропозиції та зауваження здобувачів, обумовлені попереднім
досвідом навчання, обраним напрямком дослідницької роботи та специфікою сфери їх наукових інтересів, котрі
виявляються шляхом проведення періодичних консультативних зустрічей, фокус-груп та опитувань аспірантів.
Позиція самоврядних об’єднань здобувачів стосовно будь-яких питань організації освітнього процесу і внутрішнього
забезпечення якості ОНП сприймається ЗВО серйозно та є важливим фактором для прийняття рішень. До складу
Вченої ради ОДУВС входять представники аспірантів, які беруть активну участь в її засіданнях, висловлюють і
обговорюють запити, пропозиції та зауваження здобувачів під час вирішення питань пов’язаних із внутрішнім
забезпеченням якості ОНП. Перегляд положень ОНП здійснюється з урахуванням запитів, пропозицій та зауважень
аспірантів, які вони формулюють і висловлюють безпосередньо (під час проведення консультативних зустрічей,
фокус-груп, опитувань) або опосередковано (через самоврядні організації здобувачів вищої освіти різних рівнів). До
процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур внутрішнього забезпечення її якості ОДУВС залучає
виключно тих роботодавців, які є дійсними стейкхолдерами та мають пряму і безпосередню заінтересованість у
налагодженні подальшої співпраці з випускниками цієї ОНП на умовах трудового договору/контракту. Взаємодія з
роботодавцями носить серйозний та постійний характер, а самі вони розглядаються як обов’язкові партнери у
внутрішній системі забезпечення якості ОНП. При визначенні цілей та програмних результатів навчання
роботодавці на постійній основі залучаються до рецензування ОНП. У ЗВО створений та ефективно функціонує
Відділ довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників. Внутрішня
система забезпечення якості ОНП дозволяє адекватно і оперативно реагувати на недоліки, які виявлялися у процесі
здійснення відповідних процедур. Особливу увагу ЗВО приділяє результатам опитувань здобувачів щодо їх оцінки
змісту ОНП. Процедури і політики забезпечення якості сприймаються як корисні та належні всіма членами
науково-педагогічного колективу. Процеси розвитку та вдосконалення ОНП і освітньої діяльності за цією
програмою набувають перманентного характеру. Сформовану в академічній спільноті ОДУВС культуру якості можна
охарактеризувати як засновану на уявленні про справедливість, цілісну та органічно узгоджену систему спільних
цінностей і смислів, що визначають якість освіти як інституційну ціль, а її забезпечення – як спільну
відповідальність всього колективу.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Система самоврядних організацій та об’єднань здобувачів третього рівня вищої освіти є надмірно диверсифікованою
і комплікативною, а тому характеризується структурно-функціональною гомогенність її окремих ланок та складових.
Наслідком цього є надмірна бюрократизація, формалізм, дублювання повноважень та конфлікти компетенцій, що
простежуються як у площині практичної діяльності, так і на рівні положень локальних нормативно-правових актів,
котрими регламентується правовий статус самоврядних об’єднань, визначається їх місце та функція у механізмі
реалізації процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП. Система органів аспірантського самоврядування
об’єктивно потребує структурно-функціональної оптимізації. Остання має супроводжуватися чітким розподілом
повноважень та вичерпною нормативною регламентацією порядку і напрямів взаємодії їх окремих ланок (структур)
як між особою, так із іншими учасниками освітньо-наукового процесу. Абсолютна більшість недоліків, серед тих, що
були виявлені під час здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП, детерміновані змінами до
законодавства, а тому мають об’єктивний характер. Система повинна функціонувати у такий спосіб, щоб під час
реалізації процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП першочергово виявлялися запити, потреби і бажання
саме здобувачів, які є суб’єктивними за своєю природою. Превалювання недоліків суто об’єктивного характеру та їх
змістова гомогенність може бути свідченням того, що ЗВО помилково інтерпретує або не усвідомлює місію і
важливість значення здобувачів у питаннях забезпечення якості ОНП. З метою встановлення стійкого зворотного
зв’язку між колишніми здобувачами та ОДУВС, здійснення системного моніторингу стану формування їх кар’єрних
траєкторій і професійних досягнень доцільно створити єдину базу даних випускників ОНП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Внутрішня система забезпечення якості ОНП загалом відповідає вимогам критерію. Зазначені недоліки не є
суттєвими та не можуть істотно впливати на досягнення цілей, завдань, програмних результатів навчання за
освітньо-науковою програмою.

Критерій 9. Прозорість та публічність:
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1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

ОДУВС створені чіткі та зрозумілі правила і процедури, які регулюють права, обов‘язки всіх учасників освітнього
процесу, вони є доступними для них та послідовно здійснюються під час реалізації ОНП. Згадані правила і
процедури є формально визначеними та нормативно закріпленими, а також опубліковані у вільному доступі на
офіційній веб сторінці ЗВО. За результатами ознайомлення зі змістом відповідних внутрішніх (локальних)
нормативно-правових актів, а також інтерв’ювання науково-педагогічних працівників, аспірантів денної та заочної
форм навчання, представників сервісних служб ЗВО експертна група переконалася у тому, що всі опитані
стейкхолдери належним чином обізнані у своїх правах, обов’язках та процедурах участі в реалізації ОНП.
Невід’ємною складовою прозорої та публічної реалізації будь-якої ОНП є відкритість форм звітності. Під час зустрічі
з представниками науково-педагогічного колективу, завідувачкою відділу аспірантури і докторантури, здобувачами
денної та заочної форм навчання група експертів з’ясувала загальний порядок та періодичність звітування
аспірантів, які нормативно регламентовані § 7 Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти на
третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти в ОДУВС (URL: http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Polozhennya-pro-poryadok.pdf). Систематично, а саме двічі на рік, здобувачі кожного року
навчання звітують про хід виконання ними індивідуального плану освітньо-наукової роботи за відповідний період
шляхом представлення на засіданні кафедри своїх досягнень і здобутків в усній формі. Науково-педагогічний
колектив кафедри ретельно аналізує надані матеріали, порівнює отримані результати із запланованими та приймає
рішення про повне, часткове виконання або невиконання аспірантом його освітньо-наукового плану із обов’язковим
наведенням причин невиконання та мотивів ухваленого рішення.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

Групою експертів, під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи, було встановлено, що ЗВО не
пізніше ніж за місяць до затвердження проектів змін та доповнень до ОНП оприлюднює на офіційній вебсторінці
ОДУВС в інформаційній рубриці: «Докторантура та аспірантура» → «Освітній процес» → «Освітньо-наукові
програми» (http://surl.li/tejp) відповідні проекти з метою отримання зауважень та пропозицій заінтересованих
сторін (стейкхолдерів), які вони можуть викласти шляхом заповнення тематичної Google form (http://surl.li/tgst), а
також надіслати на електронну адресу irinatesliuk@gmail.com або надати за телефоном +380673066290. У
відомостях про самооцінювання ОНП коректно наведено посилання на офіційну вебсторінку ОДУВС, де в
інформаційній рубриці: «Докторантура та аспірантура» → «Освітній процес» → «Освітньо-наукові програми»
оприлюднений для громадського обговорення проект ОНП на 2021 рік з підготовки докторів філософії за
спеціальністю 081 «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (http://surl.li/tgsu).

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

Групою експертів, під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи, було встановлено, що ЗВО своєчасно
оприлюднює на офіційній вебсторінці ОДУВС точну та достовірну інформацію про ОНП (включаючи її цілі,
очікувані результати навчання і освітні компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних
заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та суспільства (http://surl.li/tejp). Обсяги оприлюдненої інформації є
достатніми для того, аби забезпечити потенційним вступникам можливість зробити поінформований вибір щодо
вступу на програму, а роботодавцям – щодо цілей та змісту підготовки здобувачів за цією ОНП. До того ж в
інформаційній рубриці: «Докторантура та аспірантура» → «Освітній процес» → «Освітньо-наукові програми» →
«Каталог освітніх компонентів» у вільному доступі, крім самої ОНП, її опису та змісту, також оприлюднені
навчальні плани, описи і силабуси (робочі програми) усіх освітніх компонентів, включених до неї
(http://surl.li/tgsw/).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ОДУВС створені чіткі та зрозумілі правила і процедури, які регулюють права, обов‘язки всіх учасників освітнього
процесу, вони є доступними для них та послідовно здійснюються під час реалізації ОНП. Згадані правила і
процедури є формально визначеними та нормативно закріпленими, а також опубліковані у вільному доступі на
офіційній веб сторінці ЗВО. Стейкхолдери належним чином обізнані у своїх правах, обов’язках та процедурах участі
в реалізації ОНП. Систематично, а саме двічі на рік, здобувачі кожного року навчання звітують про хід виконання
ними індивідуального плану освітньо-наукової роботи за відповідний період шляхом представлення на засіданні
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кафедри своїх досягнень і здобутків в усній формі. ЗВО не пізніше ніж за місяць до затвердження проектів змін та
доповнень до ОНП оприлюднює на офіційній веб сторінці ОДУВС відповідні проекти з метою отримання зауважень
та пропозицій заінтересованих сторін (стейкхолдерів), які вони можуть викласти шляхом заповнення тематичної
Google form, а також надіслати на електронну адресу irinatesliuk@gmail.com або надати за телефоном
+380673066290. ЗВО своєчасно оприлюднює на сайті ОДУВС точну та достовірну інформацію про ОНП (включаючи
її цілі, очікувані результати навчання і освітні компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних
заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та суспільства. Обсяги оприлюдненої інформації є достатніми для того, аби
забезпечити потенційним вступникам можливість зробити поінформований вибір щодо вступу на програму, а
роботодавцям – щодо цілей та змісту підготовки здобувачів за цією ОНП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Під час проведення акредитаційної експертизи слабких сторін, суттєвих недоліків освітньо-наукової програми у
контексті дев’ятого критерію не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ЕГ вважає, що критерій 9 відповідає рівню відповідності «В» беручи до уваги, що прозорість та публічність за ОНП
не мають зразкового / інноваційного характеру в частині особливості самої освітньої програми.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю.

Під час зустрічей зі здобувачами (аспірантами, ад’юнктами) та науково-педагогічними працівниками, які в тому
числі є науковими керівниками, було отримано підтвердження щодо обізнаності здобувачів щодо процедури і
обґрунтованості вибору ними вибіркових ОК, процедури вибору наукового керівника, напряму наукового
дослідження та обговорення і затвердження тем їх дисертаційних досліджень, а також підходу організації
педагогічної практики. Констатовано, що ОНП відповідає Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) затвердженого Постановою КМУ від
23.03.2016р. №261, що дозволяє забезпечити повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності,
набуття здобувачами компетентностей відповідно до ОНП та досягти задекларованих ПРН. Обов’язкові ОК ОНП
зорієнтовані на оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями (ОК 02 Соціальна філософія (4
кр.), ОК 06 Гуманітарні пріоритети правової діяльності та управління (3 кр.), здобуття глибинних знань із педагогіки
вищої школи (ОК 05 Педагогічна компетентність викладача ЗВО (3 кр.), здобуття мовних компетентностей (з
української й англійської мов) (ОК 01 Іноземна мова професійного спрямування (7 кр.), ОК 04 Українська наукова
мова (3кр.), набуття універсальних навичок дослідника, поглиблення отриманих знань з методології наукових
досліджень (ОК 07 Методика та організація підготовки та написання дисертації (3 кр.), Сучасні інформаційні
технології в юридичних дослідженнях (2 кр.) та здобуття і оволодіння знаннями в сфері інтелектуальної власності
(ОК 10 Актуальні питання права інтелектуальної власності (2 кр.). Підготовка аспірантів (ад’юнктів) щодо
педагогічної майстерності реалізується шляхом проходження педагогічної практики (ОК 08 Педагогічна практика
(3 кр.). Загальний обсяг обов’язкових компонент складає 33 кредита (73,3%). Вибіркові компоненти (обсяг 12
кредитів (26,7%) дозволяють аспіранту (ад’юнкту) здійснити формування індивідуальної траєкторії навчання з
урахуванням напряму наукового дослідження. В цілому зміст ОНП, наявна взаємодія аспірантів з науковими
керівниками, юристами-практиками, експертами галузі, також забезпечена доступність до ресурсів бібліотеки
Університету, у т.ч. до наукометричних баз, зокрема Scopus та Web of Science, розвинена система стажування (в тому
числі за кордоном) що сприяє забезпеченню дослідницької діяльності аспірантів (ад’юнктів). Що знайшло
підтвердження під час зустрічі зі здобувачами та їх анкетування (http://surl.li/qpcs).

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

Наукова діяльність здобувачів відповідає напряму (тематиці) досліджень їх наукових керівників, які є релевантними
темам дисертацій аспірантів та пропорційно співвідносяться зі сферою їх наукових інтересів. ОДУВС вдалося
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продемонструвати сформованість та достатність наукового потенціалу (критичної маси дослідників) спроможного
забезпечити якісно високий рівень реалізації наукової складової підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти.
ЗВО надав експертній групі достатній фактичний матеріал, а саме розширений перелік монографій і тематичних
публікацій членів науково-педагогічного колективу у вітчизняних та іноземних фахових виданнях, в тому числі
індексованих у міжнародних науково-метричних базах Scopus, Web of Science, Science Direct, наявність яких є однією
із числа обов’язкових умов для призначення науковим керівником аспіранта (URL: http://oduvs.edu.ua/97216-2/).
Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) ОНП «Право» ОДУВС відповідає напрямам досліджень їх наукових
керівників, про що свідчать надані ЕГ дані співставлення тем наукових керівників з темами досліджень їх аспірантів
(ад’юнктів). Складовою цього питання є запроваджена в університеті процедура обрання та затвердження тем
наукових досліджень здобувачів, а саме узгодження з напрямами досліджень наукового керівника та кафедри
(положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях
вищої освіти в ОДУВС (http://surl.li/tejl) . Під час зустрічей керівництвом університету, НПП було відзначено, що
обрання тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) відбувається у розрізі функціонування наукових шкіл
університету: «Використання досвіду поліції країн ЄС у правоохоронній системі України» Калаянова Д.П.,
«Криміналістичні та процесуальні аспекти досудового розслідування» Смокова С М., «Проблеми службово-бойової
діяльності органів внутрішніх справ України» Кузніченка С.О., «Кримінальні та кримінально-виконавчі проблеми
протидії організованій злочинній діяльності» Меркулової В.О., «Психологічні основи юридичної діяльності»
Цільмак О.М., «Психологія діяльності людини в особливих умовах» С.І. Яковенка, «Адміністративно-правове
регулювання правоохоронної діяльності» Ярмакі Х.П.. Також враховується комплексна науково-дослідна робота
конкретної кафедри, що передбачає дотичність напрямів досліджень керівників і здобувачів. Положенням
регламентується порядок та наслідки реорганізації кафедри, переведення керівника на іншу кафедру. Затвердження
тем наукових досліджень здобувачів та їх індивідуального плану за результатами обговорення з науковим
керівником, на засіданні кафедри та Вченої ради затверджуються наказом ректора. Передбачена послідовність
обрання теми дослідження гарантує забезпечення відповідності наукової діяльності аспірантів (ад’юнктів)
напрямові досліджень наукових керівників.

3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми
можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики
аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до
використання лабораторій, обладнання тощо).

Під час акредитації, беручи до уваги результати опитувань здобувачів, роботу у фокус групах, аналіз документів ЕГ
встановила, що ОДУВС створює наступні організаційні та матеріальні можливості для проведення і апробації
результатів наукових досліджень здобувачів в межах даної ОНП: 1) аспіранти (ад’юнкти) мають можливість
здійснювати апробацію результатів своїх наукових досліджень в університеті у двох наукових фахових юридичних
виданнях: «Південноукраїнський правничий часопис» (http://www.sulj.oduvs.od.ua) та «Юридичний бюлетень»
(http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua); у журналі «Збірник наукових праць курсантів та студентів ОДУВС»
(http://surl.li/tenw) та ін.; 2) здобувачі мають можливість використовувати науково-дослідні лабораторії з
проблемних питань протидії наркозлочинності (http://surl.li/teny) та з проблемних питань кримінального аналізу
(http://surl.li/teoa), а також спеціалізовані навчальні полігони та аудиторії, юридичну клініку тощо; 3) ЗВО
регулярно інформує здобувачів про заплановані науково-практичні заходи, які проводить університет на інші
національні та міжнародні ЗВО, шляхом розміщення інформації на сайті університету (http://oduvs.edu.ua/podiyi) та
у Плані проведення науково-практичних заходів роботи ОДУВС (http://surl.li/teoe); 4) в ОДУВС функціонує Наукове
товариство здобувачів вищої освіти і молодих вчених (http://surl.li/teoh), де здобувачі здійснюють апробацію своїх
наукових досягнень під час засідань Наукового товариства, у наукових гуртках, на науково-практичних семінарах,
під час круглих столів та інших заходів; 5) аспіранти (ад’юнкти) університету активно беруть участь у міжнародних
заходах (конференціях, семінарах, стажуваннях та ін.), їх наукові праці направляються для публікування у
міжнародних виданнях (http://surl.li/teoj) тощо; 6) ЗВО надає здобувачам доступ до баз даних Web of Science, Scopus
та ScienceDirect (http://surl.li/teok).

4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь
у спільних дослідницьких проектах тощо.

ОДУВС забезпечує наступні можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної академічної спільноти
за спеціальністю 081 «Право»: 1) здобувачі регулярно залучаються до участі у міжнародних науково-практичних
заходах (http://surl.li/teoo); 2) аспіранти (ад’юнкти) направляють свої праці для публікації в міжнародні наукові
журнали (http://surl.li/teos). Окремі здобувачі є співавторами статті, яка проіндексована в базі Scopus
(https://wiadlek.pl/12-2019); 3) відділ міжнародного співробітництва ЗВО, відділ докторантури та аспірантури,
гарант ОНП, кафедри, наукові керівники здійснюють координацію роботи з аспірантами (ад’юнктами) щодо їх
участі у міжнародних програмах, наукових проєктах, стажуванні та інших наукових та освітянських заходах.
Можливості долучення здобувачів до міжнародної академічної спільноти висвітлюються на офіційному сайті
університету (http://surl.li/teow), а також через соціальні мережі (http://surl.li/teox); 4) на реалізацію академічної
мобільності здобувачів та участі викладачів у міжнародних проектах (стажуваннях) університетом були розроблені
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність в Одеському державному університеті
внутрішніх справ та ряд інших локальних актів, укладені договори про співпрацю із іноземними ЗВО та
організаціями (http://surl.li/tepe). Поряд із цим, як зазначалось вище, здобувачі під час інтерв’ювання зазначали,
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що не віддають перевагу цьому виду активності, адже переважно зосереджують свою увагу на власному науковому
досліджені. ЕГ рекомендує ЗВО переглянути внутрішню політику забезпечення можливості здобувачам бути
залученим до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю шляхом участі у спільних дослідницьких
проектах, академічних обмінах тощо.

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

Наукові керівники є активними дослідниками за тематикою в якій працюють їх аспіранти, про що свідчать
узагальнені результати інтерв’ювання здобувачів, науково-педагогічних працівників, а також дослідження
документів та інших матеріалів наданих ЗВО. Експерти ретельно ознайомилися з результатами дослідницьких
проектів наукових керівників та пересвідчилися, що вони є реальними, релевантними темам дисертацій аспірантів,
пропорційно співвідносяться зі сферою їх наукових інтересів. Наукові керівники мають високі показники наукової
активності та перманентно залучаються до проведення різного роду досліджень, результати яких регулярно
публікуються та/або практично впроваджуються. Кількість і змістове наповнення опублікованих монографій, статей
у вітчизняних та іноземних фахових виданнях, в тому числі індексованих у міжнародних науково-метричних базах
Scopus, Web of Science, Science Direct, наявність свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, членство у
редакційних колегіях наукових журналів, спеціалізованих вчених, наукових та експертних радах, а також реєстрація
тем дисертаційних досліджень низки здобувачів в Українському інституті науково-технічної експертизи та
інформації (URL: http://oduvs.edu.ua/97216-2/) промовисто свідчать про те, що призначені аспірантам наукові
керівники є активними дослідниками.

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

Забезпечення дотримання академічної доброчесності в університеті здійснюється за допомогою регламентації
локальним актами: Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти (http://surl.li/tgmq) , Положення про академічну доброчесність у ОДУВС (http://surl.li/tgmr), Положення
щодо процедури перевірки в ОДУВС текстових документів на наявність плагіату (http://surl.li/tgms). Під час
зустрічей всі учасники освітнього процесу підтвердили, що знайомі з існуванням зі змістом вказаних положень та є
активними учасниками заходів спрямованих на популяризацію академічної доброчесності. Здобувачі та викладачі
підтвердили, що мають можливість у відділ організації наукової роботи де відповідальною особою буде здійснено
програмну перевірку роботи на оригінальність тексту програмним забезпеченням Unicheck (http://surl.li/tgmt). За
результатами перевірки надається звіт подібності, у разі виявлення у роботі плагіату робота повертається автору на
доопрацювання та проходить повторну процедуру перевірки (п.п. 3.3, 3.4 . Положення щодо процедури перевірки). У
разі порушення академічної доброчесності Положення про академічну доброчесність в університеті передбачено
притягнення до академічної відповідальності якщо це педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники
університету (п. 4.2. Положення) у разі якщо це здобувачі (п.4.3. Положення). Питанням популяризації академічної
доброчесності в університеті здійснюється на постійній основі, чому присвячені методичні рекомендації «Навчання
здобувачів вищої освіти академічній доброчесності: методичні рекомендації / уклад. Домброван Н. В., Витяганець О.
І. Одеса: ОДУВС, 2019. 32 с.», регулярне інформування здобувачів при опануванні освітніх компонентів, під час
комунікаційних заходів різного формату та рівня. (Інформація про проведення заходів спрямованих на
популяризацію дотримання академічної доброчесності за участю здобувачів ОНП (http://surl.li/tgmu). Слід
відмітити, що під час зустрічей учасники освітнього процесу не назвали жодного факту.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Зміст ОНП охоплює чотири складові, кожна із яких забезпечує формування у здобувачів необхідного набору
компетентностей, зокрема: 1) за спеціальністю; 2) із загальнонаукового (філософського) світогляду; 3)
універсальних навичок науковця (вміння організовувати і проводити навчальні заняття, писати грантові пропозиції,
застосовувати інформаційні технології у дослідницькій діяльності тощо); 4) володіння усною та письмовою
англійською мовою. Дисципліни зі спеціальності відповідають науковим інтересам здобувачів, є релевантними
тематиці їх наукових досліджень. Блок дисциплін загальнонаукового (філософського) спрямування забезпечує
усвідомлення аспірантами теоретичних засад наукового пошуку, розуміння галузевої структури, онтології,
епістемології, методології наукових досліджень. Дисципліни блоку універсальних навичок забезпечують повноцінну
підготовку аспірантів до викладацької та дослідницької діяльності у вищій школі. Усі дисципліни, що викладаються
за ОНП, мають високу практичну цінність у контексті підготовки здобувачів до професійної наукової діяльності.
ОДУВС володіє достатнім науковим потенціалом спроможним забезпечити якісно високий рівень реалізації
наукової складової підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти. Наукова діяльність аспірантів відповідає
напряму (тематиці) досліджень їх наукових керівників, які є релевантними темам дисертацій аспірантів та
пропорційно співвідносяться зі сферою їх наукових інтересів. ОДУВС організаційно та матеріально забезпечує в
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межах ОНП можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень здобувачів відповідно до
обраної тематики та з урахуванням специфіки сфери їх наукових інтересів, шляхом проведення регулярних
конференцій, семінарів, круглих-столів, тематичних фокус-груп, публікації результатів наукового пошуку в фахових
періодичних виданнях ЗВО тощо. Крім того, аспіранти наділені правом безперешкодного доступу до бібліотечних
фондів, профільних лабораторій, навчально-криміналістичних полігонів. ОДУВС активно залучає здобувачів
третього рівня вищої освіти до міжнародної академічної спільноти. Наукові керівники мають високі показники
наукової активності та перманентно залучаються до проведення різного роду досліджень, результати яких регулярно
публікуються та/або практично впроваджуються.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

ОДУВС слід проводити більш виважену, послідовну та цілеспрямовану політику щодо забезпечення дотримання
академічної доброчесності у професійній діяльності наукових керівників та їх здобувачів. Керуючись тим, що
законодавством встановлено правило, за яким керівник і рецензенти досліджень аспірантів повинні мати не менше
трьох наукових публікацій, опублікованих за останні п'ять років за тематикою (науковим напрямом), дотичною до
теми дисертації здобувача, група експертів рекомендує ОДУВС запровадити практику перевірки на наявність
академічного плагіату саме цих публікацій. Водночас, плагіат-контролю мають підлягати всі, без винятків, види
наукових робіт аспірантів, які забезпечують апробацію результатів їх наукових досліджень (тези доповідей, наукові
статті).

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Зміст освітньо-наукової програми загалом відповідає вимогам критерію. Зазначені недоліки не є суттєвими та не
можуть істотно впливати на досягнення цілей, завдань, програмних результатів навчання за освітньо-науковою
програмою.

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

дані відсутні

V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

B
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Критерій 5 . Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна
доброчесність

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Запара Світлана Іванівна

Члени експертної групи

Григор`єва Вікторія Василівна

Білоус Костянтин Віталійович
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