РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ
№

ЗАУВАЖЕННЯ

1

На сайті відсутня інформація про
останнє обговорення ОНП та НП, що
свідчить про непрозорість процедури
оновлення
Варто розміщувати проєкт ОНП на
офіційному сайті ІІТЗН НАПН України
для громадського обговорення, вказати
е-mail для надсилання пропозицій та
зауважень щодо змісту ОНП або
створити Гугл форму, за допомогою
якої можна отримати зауваження та
пропозиції щодо змісту ОНП від всіх
зацікавлених сторін.
Критерій 9 (підкритерій 9.2)
Рекомендовано
збільшити
обсяг
вибіркових
дисциплін
до
25%.
Вибіркові ОК складаються з двох
блоків по 2 ОК кожний, що обмежує
можливості
формування
ІОТ
здобувачів освіти.
Критерій 2 (підкритерій 2.1, 2.4)
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ВІДПОВІДЬ
Обговорення зауважень, пропозицій та внесення змін в
ОНП, НП затверджено на засіданнях групи забезпечення:
Протоколи-2021; Протоколи-2022
Відповідно до рекомендацій НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо
застосування критеріїв оцінювання якості освітньої
програми (розділ ІІ, пункт 9.2), на офіційному сайті Інституту
в червні 2021 р. розміщено проєкт ОНП для громадського
обговорення та посилання на форму для надання зауважень та
пропозицій до ОНП.
Посилання на сайт:
https://iitlt.gov.ua/atestat/aspirantura-ta-doktorantura/vnutrishnezabezpechennya-yakosti-osvity.php
Банк нормативних документів
https://iitlt.gov.ua/atestat/aspirantura-ta-doktorantura/normatyvnidokumenty.php
Відповідно до рекомендацій НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо
застосування критеріїв оцінювання якості освітньої
програми (розділ ІІ, пункт 2.1 та 2.4) та Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у ЗВО (наукових установах) (пункт 26), було
збільшено обсяг вибіркових дисциплін до 25% від загального
обсягу освітніх компонентів ОНП.
Перелік вибіркових дисциплін розширено до 8. Блокове
представлення дисциплін в ОНП та НП відсутнє.
Посилання на новий навчальний план:
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/199/19980734bd218379900
28c2dabba4b16.pdf
Порядок та умови обрання аспірантами вибіркових
навчальних дисциплін регулюється Положенням про освітній
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В структурі ОНП відсутні ПРН,
структурно логічна схема та матриця
відповідності ОК компетентностям та
ПРН.
Рекомендовано
усунути
невідповідності.
Критерій 2 (підкритерій 2.2)
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Чотири з 15 ОК ОНП за обсягом
становлять 1,5-2,0 кредити, а аудиторне
навантаження окремих ОК
становить 10%, що забезпечує досить
поверхневі
знання
з
ОК.
Рекомендовано збільшити обсяг ОК до
3 кредитів.
Критерій 2 (підкритерій 2.8)
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Здобувачі не залучаються до проєктних
груп з розробки та перегляду ОНП.
Критерій 1 (підкритерій 1.2)

процес в ІЦО НАПН України (розділ 5).
Посилання на Положення:
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/b93/b93b1aea52ce470ddf1f
c62d10de5ddf.pdf
Відповідно до рекомендацій НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо
застосування критеріїв оцінювання якості освітньої
програми (розділ ІІ, пункт 2.2), в структуру ОНП додано ПРН,
структурно-логічну схему вивчення ОК, матриці відповідності
ОК та ПК, ОК та ПРН.
Програмні компетентності удосконалено з урахуванням
пропозицій стейкголдерів, зокрема роботодавців-рецензентів.
Посилання на оновлену ОНП:
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/921/9212277b5f25b9344df
3faff6ec0e8e4.pdf
Рекомендації НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо застосування
критеріїв оцінювання якості освітньої програми (розділ ІІ,
пункт 2.8)
Загальний обсяг аудиторного навантаження освітніх
компонентів збільшено до 15,5% в межах фінансування
(оплати праці викладачів), що закладається НАПН України. В
структурі аудиторних годин 46,3% припадає на лекції та 53,7%
на практичні заняття. Така структура відображає практичне
спрямування ОНП та індивідуалізацію освітньої траєкторії.
Кількість годин, співвідношення аудиторних годин та
самостійної роботи збалансовано і, є достатніми для
досягнення цілей ОНП, про що свідчать результати навчання
аспірантів, а також результати їх опитування.
Посилання:
https://iitlt.gov.ua/atestat/aspirantura-ta-doktorantura/vnutrishnezabezpechennya-yakosti-osvity.php
Відповідно до рекомендацій НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо
застосування критеріїв оцінювання якості освітньої
програми (розділ ІІ, пункт 1.2 та 8.2), до проєктної групи було

Критерій 8 (підкритерій 8.2)
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залучено здобувача (аспірантку 2-го року навчання) Водоп’ян
Н.І.
Крім того, аспіранти можуть брати участь в розробці та
перегляді ОНП шляхом надання своїх пропозицій та
рекомендації через анкетування, та через форму, яка
розміщена на сайті Інституту
Посилання на анкету:
https://docs.google.com/forms/d/1KuS49b6kmLxLM665cy278xuZaWvFjRkeKEQBR2s8fw/viewform?edi
t_requested=true
Посилання на форми опитування:
https://iitlt.gov.ua/atestat/aspirantura-ta-doktorantura/vnutrishnezabezpechennya-yakosti-osvity.php
Результати опитування:
https://docs.google.com/forms/d/1KuS49b6kmLxLM665cy278xuZaWvFjRkeKEQBR2s8fw/edit

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ВІДПОВІДЬ

Рекомендовано
сформувати
розширений
перелік
вибіркових
дисциплін.
Критерій 2 (підкритерій 2.2, 2.4)

Відповідно до рекомендацій НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо
застосування критеріїв оцінювання якості освітньої
програми (розділ ІІ, пункт 2.1 та 2.4) та Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у ЗВО (наукових установах) (пункт 26), перелік
вибіркових дисциплін розширено до 8 дисциплін.
Посилання на новий навчальний план:
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/199/19980734bd218379900
28c2dabba4b16.pdf
Порядок та умови обрання аспірантами вибіркових
навчальних дисциплін регулюється Положенням про освітній
процес в ІЦО НАПН України (розділ 5).
Посилання на Положення:
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/b93/b93b1aea52ce470ddf1f
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За ОНП, що акредитується, поки що не
було реалізовано програм обміну для
аспірантів. Варто пропагувати серед
аспірантів, які навчаються за ОНП,
перспективи та позитиви академічної
мобільності, спираючись, у першу
чергу, на власний приклад НПП.
Критерій 4 (підкритерій 4.5)

c62d10de5ddf.pdf
Відповідно до рекомендацій НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо
застосування критеріїв оцінювання якості освітньої
програми (розділ ІІ, пункт 4.5), було розроблено Положення
про порядок реалізації права на академічну мобільність
учасників освітнього процесу ІЦО НАПН України. Положення
регламентує діяльність Інституту щодо організації академічної
мобільності аспірантів, докторантів, науково-педагогічних,
наукових працівників та інших учасників освітнього процесу
та встановлює загальний порядок організації програм
академічної мобільності учасників освітнього процесу на
території України чи поза її межами.
Посилання на Положення:
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/a0e/a0e572989f1880f2f279
4abc643292e2.pdf
В умовах карантину, у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби COVID19, реалізація права на академічну мобільність
здобувачів Інституту відбувається через міжнародні програми
онлайн-стажування.
Аспірантам постійно розсилаються програми академічної
мобільності, зокрема програми міжнародних онлайнстажувань, в яких вони можуть взяти участь. Брати участь в
таких програмах – вільний вибір кожного аспіранта та
реалізація принципу академічної свободи.
В 2021 році аспіранти і докторанти, наукові керівники та
викладачі освітньо-наукової програми Інституту залучалися до
міжнародного онлайн-стажування, яке відбулося в липні 2021
р. в рамках угоди про академічну співпрацю між ІІТЗН НАПН
України та Університетом економіки в Бидгощі (Республіка
Польща), та міжнародного онлайн-стажування, яке відбулося у
вересні 2021 р. (організатори: Фундація «Зустріч» (Польща),
Кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського
університету (Польща), Центр розвитку кар’єри ГО
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Порядок внесення змін до освітніх
програм чітко не прописаний у
нормативних документах ІІТЗН НАПН
України. Варто було б передбачити
алгоритм внесення змін до ОНП в
одному з документів Інституту.
Критерій 8 (підкритерій 8.1)
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Встановлено, що викладачі, задіяні в
реалізації
ОНП,
обізнані
із
організаційними питання та вимогами
щодо конкурсного відбору, проте задля
забезпечення
більшої
прозорості
конкурсного відбору та стимулювання
викладачів
варто
проводити

«Соборність» (Україна), Луганський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти (Україна)).
Посилання на Положення про академічну мобільність:
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/a0e/a0e572989f1880f2f279
4abc643292e2.pdf
Посилання на закриту групу «Аспірант ІЦО» у Facebook:
https://www.facebook.com/groups/3046460998960972
Програми стажувань:
https://drive.google.com/drive/folders/11AoGbjHojk2U5cc8EAieic
hz9jcKK7iw?usp=sharing
Сертифікати викладачів:
https://drive.google.com/drive/folders/1MRMp_jGdFGNBktY8Bo
KI706yDjI9QVH2?usp=sharing
Сертифікати аспірантів:
https://drive.google.com/drive/folders/1XtBI0jPuM2yv8JFPMxw9
u7nOF0d0NgC4?usp=sharing
Відповідно до рекомендації НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо
застосування критеріїв оцінювання якості освітньої
програми (розділ ІІ, пункт 8.1), було розроблено Положення
про систему забезпечення якості вищої освіти в ІЦО НАПН
України. Порядок внесення змін до ОНП прописано в розділі
2. Розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний
перегляд освітньо-наукової програми.
Посилання на положення:
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/c51/c510a4a364dff4d9c2eb
a8b677506a9b.pdf
Рекомендації НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо застосування
критеріїв оцінювання якості освітньої програми (розділ ІІ,
пункт 6.6)
В ІЦО НАПН України рейтингування викладачів здійснюється
згідно з Положенням про рейтингування викладачів ІЦО
НАПН України
Посилання на Положення про рейтингове оцінювання

загальноінститутське
рейтингування діяльності науково-педагогічних працівників:
НПП ІІТЗН НАПН України.
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/814/814fa1938439a9d02e3
Критерій 6 (підкритерій 6.6)
517efcdeaafa8.pdf
10 Налагодити співпрацю з органами
влади та місцевого самоврядування, що
формують регіональну політику в
галузі та визначають тренди та
орієнтири її розвитку, використовувати
цю співпрацю при коригуванні цілей та
програмних результатів навчання
Критерій 1 (підкритерій 1.3)

11 Експертна група рекомендує розробити
положення які врегульовують порядок
визнання
результатів
навчання,
отриманих
у
неформальній
та
інформальній освіті та академічну
мобільність в ІІТЗН НАПН України,
які
на
момент
акредитаційної
експертизи були відсутні. Станом на
31.05.2021 р. відповідні нормативні
документи які розміщені на сайті.
Критерій 3 (підкритерій 3.3, 3.4)
12 На ОНП практикується використання
різних дистанційної платформ та
месенджерів для надання аспірантам
усіх необхідних навчально-методичних

Рекомендації НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо застосування
критеріїв оцінювання якості освітньої програми (розділ ІІ,
пункт 1.3)
Регіональний та галузевий контекст враховано в ОНП через
реалізацію Стратегії розвитку НАПН на 2016-2022 рр.,
Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 рр. та
Програми спільної діяльності ІІТЗН НАПН України та МОН
України на 2021-2023 рр.
ІЦО НАПН України співпрацює з органами влади та місцевого
самоврядування, що формують регіональну політику в галузі
та визначають тренди та орієнтири її розвитку. Зокрема, з
КНП «Освітня агенція міста Києва», ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти», Управлінням освіти Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації.
Рекомендації НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо застосування
критеріїв оцінювання якості освітньої програми (розділ ІІ,
пункт 3.3 та 3.4)
Положення про визнання результатів навчання, отриманих у
формальній,
неформальній
та
інформальній
освіті
вдосконалено.
Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність учасників освітнього процесу ІЦО НАПН України
розроблено.
Протягом 2020-2021 рр. для викладачів ІІТЗН було проведено
серію тренінгових занять щодо використання платформи
Google Classroom для роботи з аспірантами.
На сьогоднішній день, всі викладачі працюють з аспірантами

матеріалів. Проте, ЕГ рекомендує
запровадити
спільну
для
всіх
дисциплін дистанційну платформу, це
сприятиме прозорості самої процедури
та сприятиме збереженню навчальнометодичних матеріалів та робіт
аспірантів

на дистанційній платформі Google Classroom.
Наприклад на скрін:
Посилання на Google Classroom викладача Спіріна О.М.,
член-кореспондента, доктора педагогічних наук,
професора
https://docs.google.com/drawings/d/1dcQUP3MuiG5XibL28hSUR
Ogsr219NIIH9yjylOnJ-q4/edit?usp=sharing
Також,
в
рамках
реалізації
ОНП
викладачами
використовуються додаткові дистанційні платформи та
месенджери для занять з аспірантами.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ГЕР
№
ЗАУВАЖЕННЯ
1 Наявні недоліки у змісті навчального
плану. Відповідно до навчального
плану, дисципліни циклу загальної
підготовки викладаються у 1 та 2
семестрах,
дисципліни
циклу
професійної підготовки викладаються у
3 та 4 семестрах, практика у закладах
вищої освіти запланована на 6 семестр
навчання,
вибіркові
дисципліни
викладаються з 1 по 4 семестри. При
цьому в колонці «Розподіл за
семестрами» вказано, що залік з усіх
навчальних дисциплін заплановано на
2 семестр.
2 Відповідно до опису ОНП та
навчального плану у 6 семестрі
передбачається підсумкова атестація
аспірантів у вигляді комплексного
кваліфікаційного іспиту. Разом з тим у
навчальному плані відсутні відповідні

ВІДПОВІДЬ
Технічні недоліки у змісті навчального плану виправлені, а
саме колонка «Розподіл за семестрами» приведена у
відповідність до реального освітнього процесу.
Посилання на новий навчальний план
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/199/19980734bd218379900
28c2dabba4b16.pdf

Рекомендації НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо застосування
критеріїв оцінювання якості освітньої програми (розділ ІІ,
пункт 5.2)
Для аспірантів, згідно з навчальним планом, обов’язково
проводиться комплексний іспит зі спеціальності (в кінці 2-го
року навчання) та передбачено передзахист дисертаційного
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кредити
ECTS
на
проведення дослідження (в кінці 4-го року навчання).
підсумкової атестації.
Відповідно до рекомендацій ГЕР, у навчальному плані
Критерій 5 (підкритерій 5.2)
збільшено кількість кредитів до 32, з урахуванням додаткових
кредитів для комплексного іспиту (2 кредити).
Посилання на новий навчальний план
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/199/19980734bd218379900
28c2dabba4b16.pdf
В описі ОНП відсутній перелік Відповідно до рекомендацій НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо
програмних результатів навчання, що застосування критеріїв оцінювання якості освітньої
мають сформуватись у здобувача по програми (розділ ІІ, пункт 2.2), в структуру ОНП додано ПРН,
завершенні
навчання.
Розробники структурно-логічну схему вивчення ОК, матриці відповідності
представляють
лише
очікувані ОК та ПК, ОК та ПРН.
результати навчання за окремими Програмні компетентності удосконалено з урахуванням
дисциплінами. В описі ОНП відсутні пропозицій стейкголдерів, зокрема роботодавців-рецензентів.
стуктурно-логічна схема та матриця Посилання на новий навчальний план
відповідності освітніх компонентів https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/199/19980734bd218379900
програмним результатам навчання
28c2dabba4b16.pdf
Критерій 2 (підкритерій 2.2)
Обсяг
вибіркових
навчальних Відповідно до рекомендацій НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо
дисциплін складає 6 кредитів ECTS або застосування критеріїв оцінювання якості освітньої
20% від загального обсягу освітніх програми (розділ ІІ, пункт 2.1 та 2.4) та Порядку підготовки
компонентів ОНП. В ОНП відсутній здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
реальний вибір навчальних дисциплін доктора наук у ЗВО (наукових установах) (пункт 26), було
здобувачами
освіти.
Вибіркові збільшено обсяг вибіркових дисциплін до 25% від загального
дисципліни представлені у вигляді 2 обсягу освітніх компонентів ОНП. Блокове представлення
блоків по 2 навчальні дисципліни в дисциплін в ОНП та НП відсутнє.
кожному.
Перелік вибіркових дисциплін розширено до 8 дисциплін.
Критерій 2 (підкритерій 2.1, 2.4)
Посилання на новий навчальний план
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/199/19980734bd218379900
28c2dabba4b16.pdf
Порядок та умови обрання аспірантами вибіркових
навчальних дисциплін регулюється Положенням про освітній
процес в ІЦО НАПН України (розділ 5).

5
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Аналіз РПНД та силабусів показав, що
ОК Інформаційні технології в освіті та
наукових дослідженнях (з блоку 1) за
своїм змістом повністю відповідає ОК
Системи освіти та навчання в
комп’ютерно
орієнтованому
середовищі (з блоку 2). Також ОК
Наукові електронні комунікації та
відкриті журнальні системи (з блоку 1)
за змістом є копією ОК Наукові
електронні бібліотеки та наукометрія (з
блоку 2).
Критерій 2 (підкритерій 2.4)
В силабусах та РПНД відсутня
інформація щодо нарахування балів за
результатами
виконання
завдань
поточного та підсумкового контролю.
Критерії
оцінювання
навчальних
досягнень
здобувачів
освіти
представлені в узагальненому вигляді.
З силабусів та РПНД неможливо
зрозуміти яким чином рейтингові бали
розподілені між видами робіт, а також
яка кількість балів нараховується за
різні
види
аудиторної
та
позааудиторної роботи
Критерій 4 (підкритерій 4.2)
Критерій 5 (підкритерій 5.1)
Забезпечити
відповідність
тем
дисертаційних досліджень аспірантів

Посилання на Положення
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/b93/b93b1aea52ce470ddf1f
c62d10de5ddf.pdf
Відповідно до рекомендацій НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо
застосування критеріїв оцінювання якості освітньої
програми (розділ ІІ, пункт 2.4), збіги в змісті програм
зазначених ОК усунено.
Оновлені програми та силабуси зазначених начальних
дисциплін розміщено на сайті Інституту за посиланням:
https://iitlt.gov.ua/atestat/aspirantura-ta-doktorantura/program.php

Відповідно до рекомендацій НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо
застосування критеріїв оцінювання якості освітньої
програми (розділ ІІ, пункт 4.2, 5.1), в програми та силабуси
навчальних дисциплін внесено інформацію щодо нарахування
балів за результатами виконання завдань поточного та
підсумкового контролю. В програми додано розділ «Розподіл
балів за видами робіт, яку виконують аспіранти».
Оновлені програми та силабуси зазначених начальних
дисциплін розміщено на сайті Інституту за посиланням:
https://iitlt.gov.ua/atestat/aspirantura-ta-doktorantura/program.php

Теми дисертаційних досліджень аспірантів було приведено у
відповідність до специфіки спеціальності 011 Освітні,
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специфіці спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
педагогічні науки.
Теми аспірантів були уточнені з науковими керівниками,
повторно затверджені на засіданні вченої ради (протокол № 10
від 28.10.2021 р.) та узгоджені на Міжвідомчій раді з
координації досліджень у галузі освіти, педагогіки та
психології, яка діє в НАПН України.
Приклад затвердженої теми аспірантки ІІ року навчання
Водоп’ян Н.І.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ВІДПОВІДЬ
Передбачити долучення здобувачів Рекомендації НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо застосування
освіти та роботодавців до формування критеріїв оцінювання якості освітньої програми (розділ ІІ,
цілей та програмних результатів пункт 1.2, 8.2, 8.3)
навчання.
На офіційному сайті Інституту розміщено проєкт ОНП для
Критерій 1 (підкритерій 1.2)
громадського обговорення та посилання на форму для надання
Критерій 8 (підкритерій 8.3)
зауважень та пропозицій до ОНП
Посилання на анкету:
https://docs.google.com/forms/d/1KuS49b6kmLxLM665cy278xuZaWvFjRkeKEQBR2s8fw/viewform?edi
t_requested=true
Посилання на форми опитування:
https://iitlt.gov.ua/atestat/aspirantura-ta-doktorantura/vnutrishnezabezpechennya-yakosti-osvity.php
Всі зацікавлені особи, в тому числі здобувачі та роботодавці,
можуть надавати свої пропозиції щодо цілей та ПРН.
Роботодавці також можуть надавати свої зауваження та
пропозиції шляхом рецензування ОНП.
До проєктної групи ОНП залучено представника здобувачів –
аспірантку Водоп’ян Н.І., та представника роботодавців –
Франчук Н.П. (НПУ ім. М.П. Драгоманова).
Привести опис ОНП у відповідність до Опис ОНП приведено у відповідність до методичних
методичних
рекомендацій, рекомендацій, розроблених МОН України.
розроблених МОН України.
Структура ОНП містить такі розділи: Профіль ОНП (загальна
інформація, мета та характеристика ОНП, працевлаштування

10 Забезпечити
реалізацію
процедур
визнання
результатів
навчання,
отриманих під час неформальної освіти
у процесі навчання в аспірантурі.
Критерій 3 (підкритерій 3.3, 3.4)

11 Сприяти участі аспірантів у програмах
міжнародної академічної мобільності
та міжнародних наукових проєктах
Критерій 4 (підкритерій 4.5)

та подальше навчання випускників, викладання та
оцінювання, перелік ПК та ПРН, ресурсне забезпечення
реалізації ОНП, академічна мобільність), Освітня складова
ОНП (перелік ОК, структурно-логічна схема вивчення ОК),
Матриця відповідності ОК та СК, Матриця забезпечення ОК
та ПРН, Практика викладання в ЗВО, Наукова складова ОНП,
Система атестації, Внутрішня система забезпечення якості
вищої освіти.
Посилання на оновлену ОНП:
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/921/9212277b5f25b9344df
3faff6ec0e8e4.pdf
Посилання на сайт:
https://iitlt.gov.ua/atestat/aspirantura-ta-doktorantura/vnutrishnezabezpechennya-yakosti-osvity.php
Відповідно до рекомендацій НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо
застосування критеріїв оцінювання якості освітньої
програми (розділ ІІ, пункт 3.3 та 3.4), було розроблено
Положення про визнання результатів навчання, отриманих у
формальній, неформальній та інформальній освіті в ІЦО
НАПН України, яке визначає порядок визнання результатів
навчання для здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії в Інституті, набутих у формальній, неформальній
та/або інформальній освіті.
Посилання на Положення:
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/403/40350e77bc584cee71a
b141fb328eefd.pdf
Відповідно до рекомендацій НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо
застосування критеріїв оцінювання якості освітньої
програми (розділ ІІ, пункт 4.5), було розроблено Положення
про порядок реалізації права на академічну мобільність
учасників освітнього процесу ІЦО НАПН України. Положення
регламентує діяльність Інституту щодо організації академічної
мобільності аспірантів, докторантів, науково-педагогічних,

наукових працівників та інших учасників освітнього процесу
та встановлює загальний порядок організації програм
академічної мобільності учасників освітнього процесу на
території України чи поза її межами.
Посилання на Положення
https://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/a0e/a0e572989f1880f2f279
4abc643292e2.pdf
В умовах карантину, у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби COVID19, реалізація права на академічну мобільність
здобувачів Інституту відбувається через міжнародні програми
онлайн-стажування.
Аспірантам постійно розсилаються програми академічної
мобільності, зокрема програми міжнародних онлайнстажувань, в яких вони можуть взяти участь. Брати участь в
таких програмах – вільний вибір кожного аспіранта та
реалізація принципу академічної свободи.
Посилання:
https://iitlt.gov.ua/atestat/aspirantura-ta-doktorantura/akademichnamobil%60nist%60.php
В 2021 році аспіранти і докторанти, наукові керівники та
викладачі освітньо-наукової програми Інституту залучалися до
міжнародного онлайн-стажування, яке відбулося в липні 2021
р. в рамках угоди про академічну співпрацю між ІЦО НАПН
України та Університетом економіки в Бидгощі (Республіка
Польща), та міжнародного онлайн-стажування, яке відбулося у
вересні 2021 р. (організатори: Фундація «Зустріч» (Польща),
Кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського
університету (Польща), Центр розвитку кар’єри ГО
«Соборність» (Україна), Луганський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти (Україна)).
12 Передбачити наявність достатніх умов Рекомендації НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо застосування
для реалізації права на освіту особам з критеріїв оцінювання якості освітньої програми (розділ ІІ,
особливими освітніми потребами.
пункт 7.5)

Критерій 7 (підкритерій 7.5)

Інститут забезпечує достатні умови для реалізації права на
освіту особам з особливими освітніми потребами, зокрема
створює
можливість
задовольнити
освітні
потреби
маломобільних осіб, які бажають навчатися в Інституті.
Інститут підтверджує наявність пандусу, організацію
освітнього процесу на першому поверсі, проведення навчання
за змішаною або дистанційною формою навчання, у
кадровому складі наявний фахівця з жестової мови.
13 Забезпечити
наявність
процедур Відповідно до рекомендацій НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо
розроблення,
затвердження
та застосування критеріїв оцінювання якості освітньої
періодичного перегляду ОНП.
програми (розділ ІІ, пункт 8.1), було розроблено Положення
Критерій 8 (підкритерій 8.1)
про систему забезпечення якості вищої освіти в ІЦО НАПН
України. Порядок внесення змін до ОНП прописано в розділі
2. Розроблення, затвердження, моніторинг,
періодичний перегляд освітньо-наукової програми.
Посилання на Положення
14 Забезпечити залучення здобувачів
освіти до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших
процедур забезпечення її якості.
Критерій 1 (підкритерій 1.2)
Критерій 8 (підкритерій 8.2)

15 Забезпечити залучення до процесу
періодичного
перегляду
освітньої
програми
та
інших
процедур
забезпечення її якості представників
роботодавців.

Рекомендації НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо застосування
критеріїв оцінювання якості освітньої програми (розділ ІІ,
пункт 1.2 та 8.2)
Здобувачі залучаються до процедур забезпечення якості ОНП
шляхом участі в анкетуваннях, опитуваннях. Вони можуть
надавати свої пропозиції та рекомендації до ОНП через форму,
яка розміщена на сайті Інституту.
https://iitlt.gov.ua/atestat/aspirantura-ta-doktorantura/vnutrishnezabezpechennya-yakosti-osvity.php
До проєктної групи ОНП було залучено представника
здобувачів – аспірантку Водоп’ян Н.І.
Рекомендації НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо застосування
критеріїв оцінювання якості освітньої програми (розділ ІІ,
пункт 1.2 та 8.3)
Роботодавці залучені до процедур забезпечення якості ОНП.
Вони можуть надавати свої пропозиції та рекомендації до

Критерій 1 (підкритерій 1.2)
Критерій 8 (підкритерій 8.3)

16 Забезпечити
наявність
процедур
збирання, аналізу та врахування
інформації щодо кар’єрного шляху
випускників ОНП.
Критерій 8 (підкритерій 8.4)
17 Забезпечити своєчасне оприлюднення
на офіційному веб-сайті точної та
достовірної інформації про освітню
програму.
Критерій 9 (підкритерій 9.3)

ОНП через форму, яка розміщена на сайті Інституту, а також
шляхом рецензування ОНП.
https://iitlt.gov.ua/atestat/aspirantura-ta-doktorantura/vnutrishnezabezpechennya-yakosti-osvity.php
До проєктної групи ОНП було залучено представника
роботодавців – Франчук Н.П. (НПУ ім. М.П. Драгоманова).
Рекомендації НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо застосування
критеріїв оцінювання якості освітньої програми (розділ ІІ,
пункт 8.4)
В Інституті наявна процедуру збирання та врахування
інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОНП.
Випускники 2021 р. надали до аспірантури Інституту довідки
з місця роботи.
Рекомендації НАЗЯВО від 17.11.2020 р. щодо застосування
критеріїв оцінювання якості освітньої програми (розділ ІІ,
пункт 9.3)
На офіційному веб-сайті Інституту розміщено детальну точну
та достовірну інформацію про ОНП: програма, навчальний
план, робочі програми та силабуси навчальних дисциплін, усі
Положення, програми іспитів тощо.
https://iitlt.gov.ua/atestat/aspirantura-ta-doktorantura/program.php
https://iitlt.gov.ua/atestat/aspirantura-ta-doktorantura/normatyvnidokumenty.php
https://iitlt.gov.ua/atestat/aspirantura-ta-doktorantura/vnutrishnezabezpechennya-yakosti-osvity.php
https://iitlt.gov.ua/atestat/aspirantura-ta-doktorantura/vstup-doaspirantury.php

