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Заклад вищої освіти Одеський державний університет внутрішніх справ

Освітня програма 47910 Право

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 081 Право

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

11.06.2021 р. Справа № 0849/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 08 "Право" у
складі:

Оніщенко Наталія Миколаївна – головуючий,

Ващенко Юлія В`ячеславівна,

Волошин Юрій Олексійович,

Гуржій Тарас Олександрович,

Дроздов Олександр Михайлович,

Звєрєв Євген Олександрович,

Івашкевич Ангеліна Анатоліївна,

Коструба Анатолій Володимирович,

Мочульська Марта Євгенівна,

Торбас Олександр Олександрович,

Шепітько Михайло Валерійович,

Шумна Лариса Петрівна,

за участі запрошених осіб:

Бабенко Андрій Миколайович – гарант ОП,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

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

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 12, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,Сторінка 2



 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

ГЕР позитивно відзначає, що згідно з вимогами локальних документів Одеського державного університету внутрішніх
справ (далі – Університет) відбувається систематичний перегляд та оновлення освітньо-наукової програми «Право»
за третім освітньо-науковим рівнем здобуття вищої освіти. Порядок розробки ОНП та внесення змін в Університеті
здійснюється відповідно до розділу ІІІ «Положення про освітні програми та їх гарантів в Університеті». За ОНП
«Право» здійснюється розгляд та врахування пропозицій заінтересованих сторін (наприклад, пропозиції начальника
ГУНП в Одеській області О. Беха), проведення та аналіз опитувань здобувачів з питань, пов’язаних з удосконаленням
якості ОНП, пропозиції Студентського самоврядування Університету, Наукового товариства тощо (підтверджено
відповідними протоколами, які були надані ЕГ). За наданими пропозиціями Університетом було деталізовано ПРН08,
14, 18, 20 (без змістовної зміни суті РН). Представлені документи свідчать про відповідальне ставлення Університету
до врахування пропозицій заінтересованих сторін.

1.3 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

Цілі та ПРН в ОНП розроблені таким чином, що враховують потреби Національної поліції України (галузевий
контекст, спрямованість ОНП), а також регіональні особливості Півдня України, що продемонстровано в межах
тематики наукових досліджень аспірантів та ад’юнктів, доручення практичних працівників до навчання за ОНП,
включення до змісту освітніх компонентів, що узгоджуються з потребами відповідних напрацювань в рамках
наукового дослідження здобувача. Крім того, Університетом продемонстровано врахування досвіду з аналогічних
ОНП національного та зарубіжного рівня. Проте ЕГ констатує, що врахування досвіду деяких провідних ЗВО України
Університетом не підтверджено. Отже, ГЕР погоджується із рекомендацією ЕГ щодо можливості організації співпраці
із провідними ЗВО України в частині удосконалення наукової складової ОНП.

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня
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ЕГ підтверджено, що за відсутності затвердженого МОН стандарту вищої освіти за відповідним рівнем спеціальності
081 Право Університетом розроблено Тимчасовий стандарт вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої
освіти, ступеня вищої освіти доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 Право, схвалений
рішенням Вченої ради Університету від 25.11.2019 р. протокол № 4 (http://surl.li/qnjd). Змістовно в стандарті
враховано відповідність Національній рамці кваліфікації (рівень 9), що вимагає досягнення здобувачем такої
інтегральної компетентності, як здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики. Вказаний стандарт розроблений Університетом відповідно до методичних
рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти (наказ МОН від 11.09.2015 № 922 (зі змінами).

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

2.1 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)

не застосовується

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

Під час аналізу ОНП ЕГ виявив, що деякі ОК висвітлено з наявністю всіх задекларованих ПРН (наприклад ОК8).
Також є ОК, з надмірною кількістю ПРН (більше 15). ГЕР погоджується із висновком ЕГ, що дійсно існує ризик
здобуття не в повній мірі ПРН за ОНП у вигляді розгалуження між ОК. Тому, ГЕР рекомендує Університету
актуалізувати змістовність ОНП через оптимізацію (за необхідності зменшення) задекларованих РН в ОК.

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

не застосовується

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

не застосовується

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

не застосовується

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

ЕГ встановлено, 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. Цікавою практикою ГЕР відзначає систематичне проведення різноманітних заходів зі здобувачами
заявленої ОНП (наприклад, проведення кафедрою соціально-економічних дисциплін за участю здобувачів
методичного семінару «Неформальна освіта» (http://oduvs.edu.ua/news/metodichnij-seminar-kafedrisotsialno-
ekonomichnih-distsiplin-z-ad-yunktami-universitetu) та наукового семінару «Булінг як соціальне явище»
(http://oduvs.edu.ua/news/naukovij-seminar-kafedri-sotsialno-ekonomichnih-distsiplin) та ін.). Такі заходи в повній мірі
можуть розвивати у здобувачів здатність демонструвати навички комунікації, представляти науковій спільноті й
громадськості результати наукової діяльності та використовувати їх у практиці.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

не застосовується
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2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

не застосовується

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

не застосовується

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

не застосовується

3.2 Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми

не застосовується

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

не застосовується

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

не застосовується

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 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

не застосовується

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

ЕГ надано підтвердження дотримання заявлених форм та методів навчання та їх відповідності належному рівню для
досягнення заявлених ПРН за ОНП. Здобувачам доступна актуальна інформація про освітній процес. Університетом
створені умови для реалізації дослідницької діяльності здобувачами ОНП. За існуванням необхідності та періодично
НПП оновлюють та актуалізують навчально-методичне забезпечення освітніх компонент. ЕГ виявлені окремі
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недоліки щодо стимулювання міжнародної академічної мобільності здобувачів. ГЕР підтримує рекомендацію ЕГ
щодо посилення Університетом роботи в напрямку інтернаціоналізації діяльності із залученням здобувачів, які
навчаються за ОНП «Право».

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

не застосовується

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

не застосовується

5.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх
учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

В Університеті функціонує цілісна система заходів щодо забезпечення об`єктивності оцінювання, а саме: тестування
за допомогою Екзаменаційного центру та освітнього Університетського порталу МІА-Освіта, чіткі критерії
оцінювання письмових робіт, проведення ректорського контролю та контролю гаранта ОП, розроблені детальні
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/), також у здобувачів існує можливість «Повідомити про корупцію» (http://oduvs.edu.ua/povidomiti-
prokoruptsiyu) або «Лінію довіри». ГЕР відзначає позитивно такий підхід Університету до забезпечення об`єктивності
екзаменаторів, наявності процедур запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначення порядку
оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного проходження.

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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

ЕГ встановлено, що питання дотримання норм академічної доброчесності та запобігання плагіату систематично
обговорюється на засіданнях кафедр та інших заходів. Також постійно відбувається популяризація фундаментальних
цінностей та базових принципів академічної доброчесності через публікації на сайті, проведення вебінарів, семінарів,
круглих столів з усіма учасниками освітнього процесу. Проте, ЕГ констатує, що при наявності в Університеті цілісної
бази локальних документів щодо політики, стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності потребує
незначного допрацювання процедура розгляду справи та порядку оскарження в частині порядку апеляції, визначення
складу апеляційної комісії, процедури апеляційного розгляду та чіткості визначення рішення за результатами
розгляду апеляції. ГЕР погоджується із рекомендацією ЕГ щодо деталізації зазначеного порядку розгляду та
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процедури проведення апеляції з можливістю внесення змін до Положення про академічну доброчесність в
Університеті.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

не застосовується

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

не застосовується
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7.4 Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою

не застосовується

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

не застосовується

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ЕГ в повному обсязі підтверджено викладену Університетом у відомостях самооцінювання інформацію. Зокрема, ГЕР
відзначає позитивним напрямком високий рівень комунікації Університету із заінтересованими сторонами. Так, для
аналізу якісних показників ОНП та оцінювання змісту освітніх компонентів Університет вважає, що 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 відповідно до розроблених локальних документів та наданих
Університетом підтверджень (протоколи) про проведення перегляду (оновлення) ОНП. Крім того, розроблені
процедури передбачають врахування можливих змін дослідницьких інтересів аспірантів кожного року вступу.

8.2 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

не застосовується

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

не застосовується

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

9.1 Визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та яких послідовно дотримуються під час реалізації
освітньої програми

не застосовується

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

не застосовується

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

ЕГ констатує, що університетом продемонстровано сформованість та достатність наукового потенціалу, спроможного
забезпечити якісно високий рівень реалізації наукової складової підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти.
Аналіз документів показав, що Університетом представлено достатній фактичний матеріал (розширений перелік
монографій, тематичних публікацій у вітчизняних та іноземних виданнях, у т. ч. науково-метричних базах). В
Університеті запроваджена деталізована процедура обрання та затвердження тем наукових досліджень здобувачів, а
саме узгодження з напрямами досліджень наукового керівника та кафедри (http://surl.li/tejl). Обрання тем наукових
досліджень аспірантів (ад’юнктів) відбувається у розрізі функціонування наукових шкіл Університету. ГЕР в цілому
погоджується із висновками ЕГ що наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) за ОНП «Право» відповідає напрямкам
досліджень наукових керівників.

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

не застосовується

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

не застосовується
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10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

В Положенні про академічну доброчесність в Університеті зазначено, що за порушення академічної доброчесності до
наукових керівників можуть бути застосовані такі заходи як: позбавлення присудженого наукового (освітньо-
наукового) ступеня чи присвоєного вченого звання, позбавлення права брати участь у роботі визначених законом
органів чи займати визначені законом посади, позбавлення преміювання, попередження тощо. Університет
констатує, що випадків здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної
доброчесності не зафіксовано. Аналогічна інформація зазначається у звіті ЕГ. Проте ЕГ надає рекомендацію щодо
проведення Університетом більш виваженої, послідовної та цілеспрямованої політики щодо забезпечення академічної
доброчесності у професійній діяльності наукових керівників та їх здобувачів. ГЕР рекомендує Університету
продовжити роботу у напрямку популяризації академічної доброчесності серед здобувачів та їх наукових керівників.

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Активізувати діяльність співпраці із провідними ЗВО України в частині удосконалення наукової складової ОНП.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Актуалізувати змістовність ОНП через оптимізацію (за необхідності зменшення) задекларованих РН в ОК.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Активізувати роботу Університету в напрямку залучення здобувачів до програм академічної мобільності
міжнародного характеру.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Посилити роботу в напрямку інтернаціоналізації діяльності із залученням здобувачів третього рівня вищої освіти, які
навчаються за ОНП «Право».

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Деталізувати порядок розгляду та процедури проведення апеляції результатів оцінювання на рівні локальних
документів Університету.

Критерій 6. Людські ресурси
Розглянути можливість залучення професіоналів-практиків зарубіжних ЗВО до реалізації освітнього процесу за ОНП
«Право» для здобувачів третього рівня вищої освіти.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Посилити діяльність 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.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Розглянути можливість створення бази даних випускників ОНП «Право» з метою встановлення зворотного зв`язку
між колишніми здобувачами ОНП «Право» та Університетом та здійснення систематичного моніторингу стану
формування кар`єрних траєкторій і професійних досягнень випускників.

Критерій 9. Прозорість та публічність
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Актуалізувати інформацію на офіційному сайті Університету (розділ «Програми підготовки вступних випробувань»)
відповідно до поточного року вступної кампанії.

Критерій 10. Навчання через дослідження
Продовжити роботу у напрямку популяризації академічної доброчесності серед здобувачів ОНП «Право» та їх
наукових керівників.

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

Оніщенко Наталія Миколаївна
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