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Заклад вищої освіти Науково-дослідний інститут вивчення проблем
злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної
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Освітня програма 47694 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

09.07.2021 р. Справа № 0841/АС-21

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

Оніщенко Наталія Миколаївна – головуючий,

Беніцький Андрій Сергійович,

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,

Шумна Лариса Петрівна,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

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

Назва ЗВО Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені
академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 47694

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
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 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

ГЕР погоджується з висновком експертної групи в тому, що дана ОНП має чітко сформульовані цілі, які корелюються
із місією та стратегією закладу.

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

ГЕР погоджується з висновком експертів про те, що цілі та програмні результати навчання визначаються з
урахуванням позицій та потреб зацікавлених сторін. Про це свідчать численні додані до звіту експертів документи.
ГЕР усіляко вітає залученість стейкхолдерів до розробки програми, а також той факт, що заклад їх рекомендації бере
до уваги та впроваджує.

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

ГЕР підтримує висновок експертної групи в тому, що цілі даної освітньої програми та програмні результати навчання
визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а
також досвіду аналогічних вітчизняних та зарубіжних освітніх програм, про що свідчать додані до справи документи,
які були уважно вивчені ГЕР.

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

ГЕР вважає, що програма дійсно дозволяє досягти результатів навчання відповідно до ОНП «Право» (стандарт
відсутній). ГЕР погоджується із висновком експертної групи щодо необхідності конкретизації змістовного опису
окремих компетенцій.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)
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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)

Відповідно до проаналізованих ГЕР документів, обсяг освітньої програми відповідає вимогам законодавства (Закону
України «Про вищу освіту» та Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах)».

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

Проаналізовані ГЕР документи свідчать про чітку і логічну структуру освітньої програми, чіткий логічний
взаємозв’язок між її компонентами, що в сукупності дозволяє досягти заявлених цілей та програмних результатів
навчання.

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

Подані на розгляд ГЕР документи свідчать про те, що зміст ОНП відповідає предметній області визначеної для неї
спеціальності та передбачає її унікальність, яка полягає у фокусі програми на кримінальну юстицію.

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

В НДІ наявні процедури, які дозволяють формувати індивідуальну освітню траєкторію в рамках даної ОНП. ГЕР
приєднується до рекомендації експертної групи щодо уніфікації кількості кредитів у вибірковому блоці.

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

ОНП та навчальний план передбачають проходження практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Переважно
практику вони проходять на базі НУЮ ім. Я. Мудрого. У зв’язку з цим ГЕР доєднується до рекомендації експертів
щодо розширення баз проходження практики за рахунок інших ЗВО та НДІ.

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

ОНП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок. На це спрямовані академічні обміни, наукові
заходи, науково-дослідні роботи та інші види активностей, які здійснюються закладом. ГЕР усіляко вітає таку
діяльність.

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

Професійний стандарт відсутній.

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

Обсяг ОНП та окремих її освітніх компонентів реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, про що в
тому числі свідчать дані опитування аспірантів. ГЕР усіляко вітає факт проведення таких опитувань закладом.

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

Підготовка здобувачів за дуальною освітою не здійснюється.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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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

ГЕР погоджується з висновком експертної групи про те, що загалом правила прийому на навчання за ОНП, є чіткими
та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті НДІ. ГЕР вітає той
факт, що здобувачі вищої освіти підтвердили експертній групі чинність даних правил.

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

ГЕР підтримує висновок експертів про те, що правила прийому на навчання за ОНП враховують особливості цієї
програми. Зокрема, це забезпечується за рахунок встановлення вищих коефіцієнтів з профільних дисциплін.

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

ГЕР підтверджує встановлену експертами чіткість та зрозумілість правил визнання результатів навчання, отриманих
в інших закладах освіти, зокрема по академічній мобільності. Вони дійсно виглядають робочими. Однак, ГЕР
засмучена фактом, що прикладів застосування цих правил за ОНП ще не було, і у зв’язку з цим рекомендує посилити
роботу щодо популяризації академічної мобільності та інших заходів, які б розвивали кругозір здобувачів вищої
освіти і за межами закладу.

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

З наведених матеріалів справи ГЕР підтверджує, що за ОНП визначені чіткі та зрозумілі правила визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. ГЕР вітає факт наявності практики їх застосування.

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

ГЕР погоджується з висновком експертів про те, що загалом форми та методи навчання і викладання сприяють
досягненню заявлених у ОНП цілей. ГЕР усіляко вітає факт співпраці закладу із НЮУ ім. Ярослава Мудрого щодо
залучення фахівців цього університету до забезпечення освітньої складової ОНП. Це виглядає правильним, логічним
та ефективним. ГЕР почасти підтримує певне занепокоєння експертної групи щодо ролі гаранта даної програми за
умови такого роду співпраці, однак, ГЕР не вважає, що гарант не може контролювати сутність освітнього блоку
програми. По-перше, можливості такого контролю виписуються у відповідному договорі. По-друге, контрольні
функції можуть полягати і у зміні партнера за договором за потреби. У чому ГЕР погоджується з експертами – так це в
тому, що на ці моменти слід звертати особливу увагу.

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)

ГЕР не має зауважень за даним підкритерієм. Дійсно, усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається
доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв
оцінювання у формі силабусів.

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
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ГЕР підтверджує висновок експертів про те, що заклад забезпечує поєднання навчання і досліджень, про що зокрема
свідчить обширна наукова робота у формі участі у конференціях, публікаційна активність здобувачів вищої освіти.
Програма б виграла якби також надавала можливість проходити практику на базі юридичних клінік.

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

ГЕР усіляко вітає високий рівень зацікавленості науково-педагогічних працівників, які забезпечують викладання за
програмою, у оновленні своїх курсів на основі передового вітчизняного та зарубіжного досвіду численні приклади
чого були наведені експертами та додатково з’ясовані ГЕР.

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

Тут ГЕР також усіляко вітає курс закладу на інтернаціоналізацію його діяльності, в тому числі і за ОНП, що
акредитується. Також ГЕР вітає факт усвідомлення ОНП необхідності покращення рівня володіння іноземними
мовами і визначення цього напрямку як перспективного.

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

ГЕР підтверджує висновок експертної групи про те, що загалом форми контрольних заходів та критерії здобувачів є
чіткими, зрозумілими, оприлюднюються заздалегідь, що підтверджується свідченням експертів про інтерв’ювання
здобувачів, а також аналізом відповідного положення про оцінювання. Позитивною практикою варто визнати
практику звітування здобувачів про виконання індивідуального плану двічі на рік.

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

Стандарт відсутній.

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

ГЕР підтримує висновок експертів про те, що в закладі визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних
заходів, вони включають процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок
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

ГЕР погоджується з висновком експертів про те, що у закладі визначено чіткі та зрозумілі політика і стандарти та
процедури дотримання норм академічної доброчесності, а заклад популяризує академічну доброчесність. Свідченням
цьому є і безкоштовний доступ для всіх до антиплагіатної програми, і загалом високий рівень наукового продукту,
який пропонує інститут.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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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

ГЕР повністю підтримує висновок експертної групи про високий рівень академічної та професійної кваліфікації
викладачів за ОНП, про що свідчать їх науковий і педагогічний доробок, доступний широкому загалу. ГЕР розділяє
деяке занепокоєння експертної групи певними складнощами у можливості класифікації викладачів іноземних мов,
які викладають на ОНП на підставі цивільно-правових договорів закладу з НЮУ ім. Ярослава Мудрого, однак, ГЕР
цілком підтримує обраний закладом підхід, оскільки якість такої роботи поки нарікань не викликала, а створення
окремої структури на базі інституту, який би об’єднував викладачів іноземних мов при наявному робочому механізмі
залучення фахівців ззовні, не видається, як мінімум, економічно та організаційно обґрунтованим.

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

ГЕР погоджується з висновком експертної групи про те, що процедури конкурсного відбору викладачів є прозорими.
Свідчення їхнього професіоналізму – це якісні захищені дисертації їх дисертантів, їх науковий доробок та відгуки
здобувачів, які були надані експертній групі. ГЕР не має жодних підстав для сумнівів у їх об’єктивності.

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

ГЕР підтримує висновок експертів про те, що заклад загалом залучає роботодавців до організаційного забезпечення
навчального процесу шляхом консультування, рецензування робіт тощо.

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

ГЕР підтверджує висновок експертів про те, що заклад загалом залучає роботодавців до аудиторних занять. Більша
частина науково-педагогічних працівників інституту самі є практикуючими роботодавцями, однак, залучаються
також і юристи-практики, які зовсім не пов’язані з інститутом.

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

ГЕР погоджується із висновком експертів, що заклад усіляко сприяє професійному зростанню своїх працівників. Для
цього проводяться різноманітні тематичні наукові та педагогічні заходи, заохочуються відвідини заходів, які
проводяться іншими закладами в Україні та за кордоном.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

ГЕР усіляко вітає той факт, що заклад усіляко стимулює підвищення педагогічної майстерності своїх викладачів.
Окремо ГЕР відзначає наявність цілої низки моральних стимулів, які у науково-педагогічному середовищі мають
дуже важливе значення.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

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

ГЕР підтверджує висновок експертів про більш ніж достатній рівень матеріального забезпечення інституту для
провадження ОНП. Наявність деяких унікальних елементів матеріального забезпечення для вивчення
криміналістики дійсно робить даний заклад за цим критерієм зразковим в Україні. ГЕР такий висновок усіляко
підтримує.

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
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ГЕР підтримує експертний висновок про те, що заклад забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої
освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для їх діяльності за ОНП.

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

ГЕР підтверджує висновок експертів про безпечність для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти освітнього
середовища закладу. Можливості для власного розвитку, зокрема безкоштовне відвідування басейну, безкоштовна
психологічна допомога тощо дають підстави визнати за цим критерієм заклад як зразковий.

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

ГЕР погоджується з висновком експертів про те, що заклад забезпечує освітню, інформаційну, організаційну,
консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що вчаться за ОНП. Про це, в тому числі, свідчать
результати їх опитування.

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

ГЕР підтверджує висновок експертів про те, що заклад створює достатні умови для реалізації права на освіту особам з
особливими потребами, що навчаються за ОНП.

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

ГЕР погоджується з висновком експертів про те, що практика застосування процедур врегулювання конфліктних
ситуацій під час реалізації програми загалом реалізується в повному обсязі.

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

ГЕР підтверджує висновок експертів про те, що заклад послідовно дотримується визначених ним процедур
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми. Про це свідчать вивчені ГЕР
документи та результати інтерв’ювання учасників ОНП, проведеного експертною групою.

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

Наведені експертами дані, а також надані закладом документи свідчать про те, що здобувачі безпосередньо та
опосередковано через самоврядні організації залучені до процесу періодичного перегляду ОНП і реально
користаються цим своїм правом.

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

ГЕР не має підстав не погоджуватись із висновком експертів щодо того, що роботодавці безпосередньо та/або через
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості як
партнери.

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

ГЕР погоджується з висновком експертів, що моніторинг та збирання відкритої інформації про кар’єрний шлях
випускників здійснюється за ОНП. ГЕР усіляко підтримує рекомендацію експертної групи щодо залучення
випускників програми у якості її стейкхолдерів.

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
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ГЕР підтримує висновок експертної групи про те, що система забезпечення якості інституту забезпечує вчасне
реагування на виявлені недоліки в ОНП та/або в освітній діяльності.

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

Програма проходить акредитацію вперше.

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

ГЕР не має підстав не погодитися з висновком експертів про панування культури якості за даною ОНП в цьому
закладі.

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

ЕР підтверджує, що на ОНП визначено чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх
учасників освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються. ГЕР підтримує рекомендацію
експертної групи щодо необхідності чіткого визначення прав і обов’язків у договорі інституту з НЮУ ім. Ярослава
Мудрого щодо забезпечення реалізації даної програми.

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

ГЕР підтверджує, що заклад дійсно не пізніше ніж за місяць до затвердження ОНП оприлюднив на своєму
офіційному сайті її проект.

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

ГЕР підтверджує, що заклад оприлюднив на своєму офіційному сайті точну та достовірну інформацію про ОНП
вчасно. Інформація є повною та достатньою для сприйняття усіма зацікавленими сторонами.

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

ГЕР погоджується з висновком експертів, що зміст даної освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам
аспірантів, забезпечує їх повноцінну підготовку до наукової та викладацької діяльності у закладах вищої освіти. Це
підтверджують зокрема і результати опитування здобувачів вищої освіти.

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників
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Вивчивши матеріали справи, ГЕР може підтвердити, що наукова діяльність аспірантів за ОНП відповідає напрямові
досліджень їх наукових керівників, які самі є активними дослідниками.

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)

ГЕР підтверджує, що заклад забезпечує організаційно і матеріально можливості для проведення досліджень та їх
апробації. Свідченням цьому є численні наукові здобутки аспірантів та докторантів інституту.

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

ГЕР підтверджує, що заклад усіляко сприяє міжнародній активності здобувачів вищої освіти через участь у
закордонних наукових заходах, стажуваннях, публікаціях у визнаних іноземних виданнях тощо.

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

ГЕР підтверджує, що в інституті дійсно існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких
проектах, результати яких регулярно публікуються та впроваджуються. Наукові керівники в інституті самі є
активними дослідниками, і така діяльність є для них органічною.

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

ГЕР підтверджує, що заклад забезпечує дотримання норм академічної доброчесності у науковій діяльності наукових
керівників та аспірантів та популяризує культуру академічної доброчесності в науковій діяльності.

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
ГЕР приєднується до рекомендації експертної групи щодо необхідності конкретизації змістовного опису окремих
компетенцій.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
ГЕР приєднується до рекомендації експертної групи щодо уніфікації кількості кредитів у вибірковому блоці. ГЕР
також доєднується до рекомендації експертів щодо розширення баз проходження практики за рахунок інших ЗВО та
НДІ.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
ГЕР рекомендує посилити роботу з популяризації академічної мобільності.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Програма б виграла якби також надавала можливість проходити практику на базі юридичних клінік. ГЕР вітає факт
усвідомлення ОНП необхідності покращення рівня володіння учасниками іноземними мовами і визначення цього
напрямку як перспективного та рекомендує усіляко розвивати цю діяльність.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
ГЕР рекомендує інституту підтримувати наявні позитивні практики за даним критерієм.

Критерій 6. Людські ресурси
ГЕР рекомендує інституту підтримувати наявні позитивні практики за даним критерієм.

Сторінка 10



Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
ГЕР також рекомендує інституту підтримувати наявні взірцеві практики за даним критерієм.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
ГЕР доєднується до рекомендації експертів залучати випускників програми в якості стейкхолдерів.

Критерій 9. Прозорість та публічність
ГЕР також рекомендує чітко визначити права і обов'язки сторін у договорі про співпрацю з НЮУ ім. Ярослава
Мудрого.

Критерій 10. Навчання через дослідження
ГЕР рекомендує інституту підтримувати високий науковий рівень своїх наукових працівників та стимулювати його у
своїх аспірантів.

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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