
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 

«Філософія» зі спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 
03 «Гуманітарні науки» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 363-л 
від «29» листопада 2017 року «Про проведення акредитаційної експертизи», 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року 
№978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», керуючись Положенням про експертну комісію та порядок 
проведення акредитаційної експертизи (наказ Міністерства освіти і науки 
України від 24.12.2003 №847), Постановою Кабінету Міністрів України від 
30.12.2015 року №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти», експертна комісія Міністерства у складі:

Голова комісії Марчук Михайло Георгійович -  професор
кафедри філософії Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, доктор 
філософських наук, професор, голова комісії

Член комісії Поліщук Олександр Сергійович -  декан
факультету мистецтв Хмельницької гуманітарно- 
педагогічної академії, доктор філософських наук, 
доцент;

у період з 05.12.2017 по 07.12.2017 року включно, безпосередньо у 
навчальному закладі розглянула подану Державним вищим навчальним 
закладом «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» акредитаційну справу та провела експертне оцінювання 
відповідності освітньої діяльності даного вищого навчального закладу 
державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми 
«Філософія» щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 
033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» ступеня вищої освіти 
магістр.

Акредитаційна експертиза проведена за такими напрямами:
підтвердження достовірності інформації, поданої ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
до Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
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Міністерства освіти і науки України у зв’язку з проведенням 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Філософія» 
щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 033 
«Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» ступеня вищої освіти 
магістр;
підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам 

щодо якісного складу кадрового забезпечення спеціальності 033 
«Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» другого 
(магістерського) ступеня вищої освіти, науково-методичного рівня та 
підвищення кваліфікації викладачів, забезпечення базових вимог до 
чисельності, рівня науково-дослідної діяльності випускової кафедри 
філософії, соціології та релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника; 
виявлення повноти навчального і методичного забезпечення, наявності 

навчальної документації та рівня забезпеченості літературними 
джерелами, використання комп’ютерних технологій;
підтвердження відповідності нормативам щодо матеріально-технічного 

й інформаційного забезпечення спеціальності, яка акредитується.
Висновки експертів підготовлені на основі вивчення відповідних 

документів, що регламентують діяльність ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», навчально-методичної 
документації з підготовки фахівців, проведення співбесід із керівництвом 
філософського факультету та викладачами кафедри філософії, соціології та 
релігієзнавства.

Експертна комісія вважає, що інформація, подана до Міністерства 
освіти і науки України ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» є достовірною.

За підсумками перевірки й оцінювання експертна комісія констатує таке:

Розділ 1. Загальна характеристика навчального закладу і спеціальності
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» є одним з престижних, рейтингових і 
авторитетних вищих навчальних закладів України, де поєднуються кращі 
національно-історичні, культурні традиції українського народу з 
європейським стилем навчання. ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» постав на основі реорганізації Івано- 
Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника.
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Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя 
Стефаника створений у 1950 році на базі Станіславського учительського 
інституту, заснованого у 1940 році, а в 1971 році йому присвоєно ім'я 
видатного українського письменника Василя Стефаника. Указом Президента 
України від 26 серпня 1992 року Державний педагогічний інститут був 
перейменований на Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, а у 
2005 р. йому надано статус національного (Указ Президента України від 28 
серпня 2004 року № 958; наказ МОН від 13 вересня 2004 року №718). 
Університет підпорядкований Міністерству освіти і науки України та є 
закладом державної форми власності.

Головними завданнями університету є: здійснення освітньої, навчальної, 
методичної, наукової, виховної і культурної діяльності; забезпечення умов 
для володіння системою знань про людину, природу і суспільство; 
забезпечення можливостей набуття студентами знань у певній галузі і 
підготовка їх до професійної діяльності; проведення наукових досліджень як 
основи підготовки майбутніх фахівців та науково-технічного і культурного 
розвитку держави; підготовка молоді до самостійної педагогічної, наукової 
або виробничої діяльності; довузівська підготовка абітурієнтів та підготовка і 
підвищення кваліфікації фахівців; розвиток міжнародного співробітництва.

Організаційна структура, види діяльності університету відповідають 
його Статутові і Концепції діяльності. Освітні послуги університет надає 
згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України (АЕ №636113 від 
01.04.2015 року). Університет готує фахівців за рівнями та формами 
навчання, визначеними Законом України «Про вищу освіту». Згідно рішення 
ДАК від 2 липня 2009 року (протокол № 79) університет визнано 
акредитованим за статусом вищого навчального закладу IV рівня (сертифікат 
про акредитацію РД-IV № 098032, дійсний до 1 липня 2019 року).

Установчі документи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» представлені в повному обсязі. Всі копії документів 
виставлено на сайті університету (режим доступу : www.pu.if.ua).

До структури університету входять 4 навчально-наукові інститути: 
Навчально-науковий юридичний інститут, Навчально-науковий інститут 
мистецтв, Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника» Інститут 
післядипломної освіти та довузівської підготовки, 11 факультетів: 
економічний, іноземних мов, історії і політології та міжнародних відносин, 
математики та інформатики, педагогічний, природничих наук, туризму, 
фізико-технічний, фізичного виховання та спорту, філології, філософський, З
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навчально-консультативні центри (у м. Калуш Івано-Франківської області, м. 
Чорткові Тернопільської області, м. Рахові Закарпатської області), Івано- 
Франківський коледж, загальноосвітня школа-ліцей №23 м. Івано- 
Франківська, 36 наукових структур (наукові та навчально-наукові інститути, 
центри, лабораторії, ботанічний сад, дендрологічний парк).

Для інтенсифікації наукових досліджень в університеті діють ряд 
наукових та навчально-наукових центрів, працюють різні творчі колективи, в 
тому числі такі, що мають звання народних. Для здійснення освітньої 
діяльності ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» має належну матеріально-технічну і навчальну базу.

Керівник ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» -  ректор -  Цепенда Ігор Євгенович, доктор політичних 
наук, професор.

У структурі університету із 1995 року функціонує філософський 
факультет. Він був створений для забезпечення потреби Прикарпатського 
регіону у висококваліфікованих фахівцях соціо-гуманітарного профілю. На 
ньому здійснюються підготовка фахівців спеціальностей «Психологія», 
«Соціологія», «Релігієзнавство» та «Філософія».

З 2005 року філософський факультет очолює доктор філософський наук, 
професор Гоян Ігор Миколайович.

Адреса філософського факультету Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,

У структурі факультету функціонує 4 кафедри -  загальної та клінічної 
психології (завідувач, доктор психологічних наук, професор Москалець 
Віктор Петрович), педагогічної та вікової психології (завідувач, доктор 
психологічних наук, професор Карпенко Зіновія Степанівна), соціальної 
психології (завідувач, доктор психологічних наук, професор, Заграй Лариса 
Дмитрівна), філософії, соціології та релігієзнавства (завідувач, кандидат 
філософських наук, доцент Дойчик Максим Вікторович).

Склад, кваліфікація, фахова освіта викладачів та адміністративного 
персоналу відповідає ліцензійним вимогам.

На кафедрах філософського факультету працює 13 докторів наук та 54 
кандидати наук. Загальний показник викладачів з науковими ступенями і 
вченими званнями на філософському факультеті складає 100 відсотків. До 
викладання спеціальних дисциплін залучаються провідні вчені Інституту 
філософії НАН України, Інституту психології НАН України, Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, Луганського
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національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського
національного університету імені Івана Франка.

На основі діючих стандартів ступеневої освіти України філософський 
факультет готує бакалаврів та магістрів за денною, заочною формами 
навчання. Для підготовки молодих науковців на факультеті відкрито 
аспірантуру з таких спеціальностей: 033 -  філософія, 053 -  психологія.

Навчальний процес здійснюється з урахуванням сучасних
інформаційних технологій та орієнтується на формування освіченої, 
гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення своїх 
знань.

Основними документами, через який реалізується підготовка майбутніх 
фахівців, є освітньо-професійна програма та навчальний план. Вони 
підготовлені на основі відповідних державних стандартів ступеневої вищої 
освіти (бакалавр, магістр). Навчальний план визначає перелік і обсяг 
нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, 
конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік 
навчального процесу та практик, форми і засоби проведення поточного і 
підсумкового контролю.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний 
навчальний рік складається робочий навчальний план. Для кожної навчальної 
дисципліни складені і постійно оновлюються робочі навчальні програми, 
тематика семінарських занять. В основному вони складені за схемою: тема, 
основні проблеми, список рекомендованих джерел і літератури, тематика 
рефератів, методичні поради.

В 1995 році відбувся перший набір студентів за спеціальністю
«Релігієзнавство». З 2002 року розпочалась підготовка фахівців-філософів, а 
2007 р. спеціальність «Філософія» успішно акредитовано за ОКР 
«спеціаліст» та «магістр».

Випусковою кафедрою зі спеціальності 033 «Філософія» є кафедра 
філософії, соціології та релігієзнавства, яка виводить свою історію з 1966 
року. Більшість викладачів кафедри мають достатній науково-педагогічний 
стаж, займаються вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, підготовкою підручників і навчальних 
посібників.

На теперішній час на всіх курсах за спеціальністю «Філософія» на 
філософському факультеті навчаються 79 студентів денної форми навчання.

Доцільність підготовки фахівців-філософів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти пов’язана з потребою формування цілісного світогляду та
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гнучкого, комплексного мислення, яке дозволяє розуміти 1 ДІЯТИ як в 
локальних, так і більш широко -  суспільно-соціальних масштабах, що і є 
однією з задач європейської інтеграції. Навчальний процес спрямований на 
активізацію навчальної діяльності студентів, зростання ролі їх самостійної 
роботи, на суб’єктний чинник формування професійної компетентності 
майбутнього фахівця. Слід також відмітити, що доволі важливим кроком у 
напрямку євроінтеграційних процесів є орієнтація на двоетапне навчання: 
освітні рівні «бакалавр» і «магістр». Потреба у професійній підготовці 
магістрів-філософів кваліфікації «Філософ, викладач» у структурі вищої 
школи на загал усвідомлюється на недостатньому рівні, тому таких фахівців 
доволі мало, не зважаючи на те, що Івано-Франківська область складає 
культурно-освітнє осердя Західної України. Ця ситуація вимагає покращити 
забезпечення навчально-освітніх закладів та організацій фахівцями 
відповідної кваліфікації, які здатні спрямувати світоглядні та ментальні 
процеси у відповідне русло.

Висновок: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» має всі необхідні оригінали установчих документів 
та правові підстави для продовження здійснення освітньої діяльності з 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою спеціальності 033 «Філософія» галузі 
знань 03 «Гуманітарні науки» відповідно до чинного законодавства 
України. Матеріали акредитаційного аналізу за переліком, обсягом та 
повнотою відповідають державним вимогам щодо акредитації у вищих 
навчальних закладах.
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2. Формування контингенту студентів спеціальності 033 «Філософія» 
галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти
Формування контингенту студентів спеціальності 033 «Філософія» 

галузі знань 03 «Гуманітарні науки» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти, його збереження здійснюється спільними зусиллями ректорату, 
деканату філософського факультету, кафедри філософії, соціології та 
релігієзнавства. Ці питання постійно обговорюються як на засіданнях 
кафедри, так і засіданнях вчених рад.

Як показала перевірка, впродовж усіх років існування спеціальності 033 
«Філософія», колектив кафедри та факультету загалом проводив значну 
профорієнтаційну роботу серед власних випускників бакалаврату та 
бакалаврів інших вищих навчальних закладів м. Івано-Франківська, Івано- 
Франківської та сусідніх областей.

Щорічно філософський факультет проводить різноманітну рекламну 
кампанію з популяризації спеціальності. Зокрема, це виступи та реклама на 
телебаченні, в газетах, поширення інформаційних буклетів із залученням 
можливостей соціальних мереж тощо.

З метою інформування про спеціальність та умови вступу на сайті 
факультету створено окрему рубрику для вступника магістратури. Завдяки 
інформації, розміщеній на сайті, вступники з усіх областей України мають 

_ можливість ознайомитись з професорсько-викладацьким складом, 
навчальними курсами, науковою та дослідною роботою кафедри.

Детальна інформація про Правила прийому, документи для вступу, 
спеціальності підготовки, програми вступних випробувань, зразки тестових 
завдань представлені на офіційному сайті ДВНЗ «Прикарпатський 
університет імені Василя Стефаника» (http://www.pu.if.ua/uk/pravyla- 

. ргууоти/).
На спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти на денній формі навчання станом 
на 01.12.2017 року навчається 27 студентів, з них: на першому курсі 12 осіб, 
на другому -  15 осіб.

Щорічний прийом на денну форму навчання за спеціальністю 033 
. «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти впродовж 2016-2017 рр. складав 15; 12 осіб. На даний час 
близько 50 % першокурсників магістратури навчаються за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб.

Колектив кафедри філософії, соціології та релігієзнавства, розуміючи
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проблеми та завдання, що постали на сучасному етапі перед вищою школою, 
визначив головні пріоритети розвитку спеціальності: комп’ютеризація 
процесу підготовки фахівців, поглиблення фундаментальної та спеціальної 
підготовки студентів з орієнтацією на світовий рівень, підтримання 
належного рівня демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу; 
суттєве вдосконалення матеріальної бази навчального процесу та всебічне 
залучення студентів до проведення наукових досліджень як в рамках 
студентського наукового товариства, так і як повноправних учасників 
виконання науково-дослідних робіт, що проводяться на кафедрі.

Для спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти розроблена методична 
документація по кожній з дисциплін, що викладається кафедрою. Студенти в 
достатній мірі забезпечені навчальною та довідковою літературою. Крім 
того, студенти мають можливість отримувати новітню інформацію через 
мережу Інтернет.

Висновок: Експертна комісія вважає, що системне формування 
контингенту студентів є завданням багатофункціональним і кафедра 
філософії, соціології та релігієзнавства працює в цьому напрямі на 
належному рівні: використовуються різноманітні форми і методи 
профорієнтаційної роботи, у тому числі через соціальні мережі, що 
дозволило зберегти динаміку вступу на спеціальність. Контингент 
студентів за освітньо-професійною програмою спеціальності 033 
«Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти відповідає встановленому 
ліцензованому обсягу. Експертна комісія звертає увагу на необхідність 
посилення профорієнтаційної та агітаційної роботи серед випускників 
бакалаврату вищих навчальних закладів з метою залучення більшої 
кількості вступників.

Показники формування контингенту студентів 
спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти

№
з/п Показник Роки

2016 2017

1 Ліцензований обсяг підготовки (очна форма, осіб) 
(денна/заочна форма) 25 25

2 Прийнято на навчання, всього (осіб) 
• денна форма 15 12
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в т.ч. за держзамовленням:
• заочна форма
в т.ч. за держзамовленням
• нагороджених медалями, або тих, що 

отримали диплом з відзнакою
• таких, які пройшли довгострокову 

підготовку і профорієнтацію (очно-заочні 
школи, олімпіади, конкурс-захист МАН)

• зарахованих на пільгових умовах
• з якими укладені договори на підготовку

15

1

6

1

Подано заяв на одне місце за формами навчання
3 • денна 0,64 0,64

• інші форми навчання: заочна — —
екстернат — —

Конкурс абітурієнтів на місця державного
замовлення

4 • денна 1,07 2,7
• інші форми навчання: заочна — —
• екстернат — —

в* Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,
прийнятих на скорочений термін навчання на — —

5 • денну — —
• інші форми навчання: заочну — —

■ екстернат — —

3. Зміст підготовки фахівців
Для забезпечення навчального процесу на належному науковому та 

методичному рівнях, які мають відповідати сучасним вимогам до підготовки 
магістрів, розроблено повні комплекти необхідних методичних матеріалів.

Освітньо-професійна програма, що акредитується, забезпечена 
навчальним планом, пояснювальною запискою до нього, робочими 
навчальними планами та робочими програмами навчальних дисциплін в 
галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 033 «Філософія» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженими в установленому 
порядку.

Освітньо-професійна програма спеціальності 033 «Філософія» галузі 
знань 03 «Гуманітарні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти 
була схвалена рішенням Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника», набула чинності за наказом ректора та 
вступила в дію з 01.09.2016 року. В освітньо-професійній програмі
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підготовки фахівця відображено мету освітньої та професійної підготовки, 
визначено місце фахівця у системі освіти України, сформульовані вимоги до 
його професійних і соціальних якостей та вимоги до його державної 
атестації.

Освітньо-професійна програма об’єднує в собі кваліфікаційні вимоги 
до магістрів у формі системи загальних і соціальних завдань, підготовка і 
розв’язання яких повинна бути забезпечена змістом та організацією 
навчально-виховного процесу кафедрою філософії, соціології та 
релігієзнавства, а також, іншими кафедрами, які залучені до нього. Освітньо- 
професійна програма підготовки магістрів-філософів базується на 
компетентнісному підході. Вона розрахована на півторарічний курс 
навчання.

Варіативна частина освітньої підготовки фахівця спеціальності 033 
«Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти доповнює і конкретизує кваліфікаційні вимоги до змісту 
освіти з боку конкретних замовників, споживачів, фахівців.

Кожну навчальну дисципліну навчального плану підготовки магістрів- 
філософів забезпечено навчально-методичним комплексом, що складається з 
навчальної та робочої навчальної програм, планів семінарських (практичних) 
занять, завдань для самостійної роботи студентів. Програми навчальних 
дисциплін узгоджені між собою, що забезпечує реалізацію безперервності, 
наступності та ступеневості підготовки фахівців. Чітко дотримується 
співвідношення навчального часу між циклами підготовки.

Блок дисциплін вибору навчального закладу для вивчення нормативних 
дисциплін дає можливість обрання певних фахових напрямів у філософії. 
Окремий блок дисциплін вибору студента дає змогу магістрам швидше 
адаптуватись у сфері конкретної діяльності, ефективніше реалізувати свої 
професійні знання, творчі здібності та фахові пріоритети. В освітньо- 
професійній програмі наведено анотації дисциплін, які включені в 
нормативну частину змісту освіти.

Невід’ємною складовою освітньо-професійної програми магістра є 
написання магістерської роботи та обов’язкові виробнича та науково- 
дослідна практика, якими логічно завершується вивчення професійно- 
орієнтованих дисциплін.

Практична підготовка складається з виробничої та науково-дослідної 
практик. Тривалість виробничої практики -  8 тижнів. Підготовка магістра 
передбачає проходження науково-дослідної практики (12 тижнів) та 
завершується захистом магістерської роботи.
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Висновок. Експертна комісія відзначає, що зміст підготовки 
магістрів за освітньо-професійною програмою спеціальності 033 
«Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» на філософському 
факультеті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» відповідає державним вимогам до акредитації, 
потребам ринку праці й регламентується необхідною документацією, 
затвердженою в установленому порядку.

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-
виховного процесу

Підготовка фахівців спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 
«Гуманітарні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти 
визначається освітньо-професійною програмою та навчальним планом.

Навчальний план підготовки бакалаврів включає нормативні та 
вибіркові навчальні дисципліни, практичну підготовку, атестацію загальним 
обсягом 2700 годин (90 кредитів ЕСТ8). До цієї кількості включено затрати 
часу на всі види і форми навчальної роботи: лекції, практичні, самостійна 
робота студентів із навчальним матеріалом, контрольні заходи, проходження 
навчальних і виробничої практик, курсові проекти, атестацію. Організація 
навчального процесу здійснюється згідно з графіком навчального процесу та 
розкладом занять, які своєчасно розробляються на основі робочого 
навчального плану.

Зміст навчального плану відповідає стандартам підготовки фахівців у 
вищій школі та враховує сучасні потреби ринку праці. Кафедрою філософії, 
соціології та релігієзнавства та іншими кафедрами Університету, що 
забезпечують викладання дисциплін на спеціальності 033 «Філософія» галузі 
знань 03 «Гуманітарні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
розроблено навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін навчального плану. 
Вони охоплюють навчальні та робочі навчальні програми, плани семінарських 
(практичних) занять, завдання для самостійної роботи студентів.

Навчальні програми з дисциплін розроблені викладачами з урахуванням 
структурно-логічної схеми підготовки фахівця, міждисциплінарних зв’язків, 
а програми з вибіркових дисциплін прорецензовані провідними фахівцями 
відповідних кафедр ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника». Усі навчальні програми обговорені, схвалені на 
засіданні кафедр та затверджені.

Відповідно до навчальних програм викладачами розроблені робочі 
навчальні програми; вони обговорені, схвалені на засіданні кафедр та
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затверджені. Кожна робоча навчальна програма містить виклад змісту 
навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та 
обсяг, визначає форми, засоби контролю.

Усі навчальні та робочі навчальні програми відповідають освітньо- 
професійній програмі підготовки магістра з філософії. У них враховано 
сучасний рівень розвитку в галузі гуманітарних наук і використовується 
передовий досвід провідних науковців. Зміст робочих програм передбачає 
систематичний контроль самостійної роботи студентів впродовж всього 
періоду навчання. Усі робочі навчальні програми структуровані за вимогами 
Болонської системи освіти та містять тематику лекційних і практичних 
занять із поділом її на змістові модулі, критерії оцінювання навчальних 
досягнень студентів, узгоджені зі шкалою ЕСТБ, в яких чітко сформульовано 
вимоги до рівня знань студентів та вказано умови, за яких студент отримує 
залік чи іспит. Відповідно до шкали ЕСТБ оцінювання навчальних досягнень 
студентів проводиться за університетською 100-бальною, національною 
шкалами. Критерії оцінювання також враховують результати поточного 
контролю рівня знань студентів та знання, виявлені на екзамені чи заліку. У 
цих критеріях відображається як глибина і рівень теоретичної підготовки, так і 
рівень практичних навичок студентів. Усі ці вимоги (критерії) повідомляються 
студентам на початку вивчення ними дисципліни.

Для комплексної перевірки знань із навчальних дисциплін розроблено 
необхідні засоби діагностики якості вищої освіти: завдання до екзаменів і 
заліків, тести, ситуаційні завдання й задачі, відповідні пакети комплексних 
контрольних робіт.

Виконання навчальних та робочих програм за обсягом та змістом, 
індивідуальних, робочих планів викладачів контролюються і перевіряються 
завідуючими кафедр, деканатом факультету, навчальною частиною 
університету.

Комісія перевірила якість виконання індивідуальних планів роботи 
викладачами, яка є належною: повнота виконання робочих планів 
регламентується розкладом занять, контролюється завідувачем випускової 
кафедри, деканатом філософського факультету. Дані питання є предметом 
обговорення на засіданнях випускової кафедри філософії, соціології та 
релігієзнавства, вченої ради факультету.

Розклад занять складається з урахуванням необхідності виконання 
викладачами різних видів навчального навантаження: проведення аудиторних 
занять, індивідуального консультування студентів, індивідуальних завдань, 
керівництва виробничою практикою, дослідницькою діяльністю студентів. При
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вивченні навчальних дисциплін застосовуються сучасні технології навчання, 
інтерактивні методи тощо.

Методичне забезпечення навчального процесу знаходиться на 
належному рівні, про що свідчить повна забезпеченість підручниками, 
навчальними і методичними посібниками українською мовою: методичні 
рекомендації для самостійної роботи студентів, контрольні завдання з 
навчальних дисциплін, тестові завдання, методичні вказівки та рекомендації 
щодо проведення виробничої практики. Для виконання магістерських 
кваліфікаційних робіт розроблені методичні рекомендації. Викладачами 
кафедр підготовлено та розроблено інтерактивні методичні комплекси з 
основних навчальних дисциплін, які, згідно з сучасними вимогами, 
подаються студенту у формі інтернет-сторінки у віртуальній бібліотеці 
університету, або на сайті кафедри чи в системі дистанційної освіти 
університету

Комп’ютерна мережа підключена до Internet, працює мережа Wi-Fi. Для 
забезпечення індивідуалізації навчального процесу, покращення самостійної 
роботи навчально-методичне забезпечення курсів подано у Центрі 
дистанційного навчання та на персональних сторінках викладачів.

Важливим джерелом інформаційного забезпечення підготовки фахівців 
спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти є бібліотечний фонд і фонд навчальних 
кабінетів, електронні курси з дисциплін. У навчальному процесі 
використовуються мультимедійні лекції, презентації, інтерактивні посібники 
та підручники.

В університеті працює сучасна наукова бібліотека, в якій накопичено, 
створено, організовано власні й світові інформаційні ресурси, що 
відповідають вимогам навчального процесу й науково-дослідної роботи у 
ВНЗ, забезпечення інформаційних потреб студентів, викладачів і 
співробітників. Для студентів спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 
«Гуманітарні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти працює 
спеціалізований читальний зал на філософському факультеті, фонд якого 
налічує понад 14 тис. книг. В читальному залі є доступ до внутрішньої 
локальної мережі бібліотеки.

Практична підготовка студентів є невід'ємною та важливою складовою 
навчально-виховного процесу, основне завдання якої -  забезпечення студентів 
знаннями з фахових дисциплін та формування професійних якостей. 
Методичні рекомендації, що пропонуються студентам, містять вказівки та 
рекомендації до складання індивідуального плану роботи студентів,
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характеристики об’єкта дослідження, питання, які необхідно розглянути під 
час проходження практики.

Кафедра філософії, соціології та релігієзнавства філософського 
факультету приділяє значну увагу питанням якості та методиці читання 
лекцій, проведення занять. Дані питання систематично розглядаються на 
засіданнях Вченої ради факультету, Науково-методичної комісії та кафедри. 
У рамках факультету проводиться наукові та навчально-методичні семінари 
кафедри, засідання Науково-методичної комісії.

Висновок. Комісією перевірено наявність робочих навчальних 
планів і програм навчальних дисциплін за освітньо-професійною 
програмою спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні 
науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Навчально- 
методичною документацією та мультимедійними матеріалами 
забезпечено 100 % навчальних дисциплін. Рівень організаційного та 
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу відповідає 
чинним нормативним вимогам щодо якісної підготовки магістрів. Усі 
дисципліни навчального плану, практики, атестація на 100 % методично 
забезпечені. Встановлено, що забезпечення студентів підручниками і 
посібниками із власного бібліотечного фонду становить 100%. 
Професійний рівень підготовки магістрів освітньо-професійної програми 
«Філософія» спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні 
науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідає 
акредитаційним вимогам.

5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Підготовку фахівців спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти у ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
здійснює висококваліфікований викладацький кадровий персонал, який 
складається з 20 викладачів, з них докторів наук -  5 осіб (25 %), кандидатів 
наук, доцентів -  15 (75 %). Загальна частка викладачів з науковими 
ступенями і вченими званнями становить 100 %, що свідчить про достатньо 
високий науково-педагогічний рівень викладацького складу.

Викладачі мають відповідну базову освіту, необхідний стаж роботи та 
наукові публікації за фахом, проходили підвищення кваліфікації протягом 
останніх п’яти років. Частка викладачів, які працюють на постійній основі, 
становить 100 %.
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Випускову кафедру філософії, соціології та релігієзнавства очолює 
кандидат філософських наук, доцент Дойчик Максим Вікторович.

Прийом викладачів на роботу, їх звільнення або переведення на іншу 
роботу здійснюється з дотриманням вимог чинного трудового законодавства. 
Комплектування викладацькими кадрами на вакантні місця проводиться з 
числа осіб, які мають відповідну фахову вищу освіту і досвід роботи.

Середній вік викладачів становить близько 48 років, що свідчить про 
необхідність поступового поповнення молодими кадрами через систему 
аспірантури та докторантури.

Основними формами підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації викладачів кафедри є: навчання в аспірантурі, захист дисертації 
в якості здобувана, навчання в докторантурі, стажування у провідних 
університетах України та закордону, участь у конференціях, симпозіумах та 
семінарах.

Підвищення кваліфікації та стажування викладачів кафедри 
відбувається відповідно до перспективного плану-графіка підвищення 
кваліфікації. Всі викладачі за останні 5 років пройшли підвищення 
кваліфікації в тій чи іншій формі. Стажування професора кафедри 
Кияка С.Р. заплановано на березень 2017 р. у Чернівецькому національному 
університеті ім. Ю. Федьковича. За результатами підвищення кваліфікації та 
стажування підготовлені і видані тексти лекцій, завдання для практичних 
занять і самостійної роботи студентів; впроваджені електронні версії 
навчально-методичних посібників, які розміщені в локальній 
університетській мережі.

Постійне підвищення кваліфікації викладачів є важливою умовою 
удосконалення робочих програм з навчальних дисциплін, забезпечення 
навчального процесу прогресивними навчально-методичними розробками і 
загалом підвищення ефективності організації навчального процесу. 
Підтримка наукового і педагогічного рівня викладачів, їхні перепідготовка 
та підвищення кваліфікації проводиться в провідних науково-дослідних 
інститутах і ВНЗ України (Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені І.Франка, Івано-Франківський національний медичний 
університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти 
і газу, Львівський національний університет імені І.Франка, Львівська 
національна музична академія імені М.Лисенка, Національний лісотехнічний 
університет України, Тернопільський національний економічний 
університет, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, 
Інститут соціології НАН України, Інституту прикладних проблем механіки і
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математики імені. Я.Підстригача), зарубіжних навчальних закладах 
(Вісбаденський інститут позитивної психотерапії (Німеччина), 
Масачусетський технологічний інститут (США)) через наукові і методичні 
семінари, які діють на кафедрах, наукові конференції всіх рівнів, в яких 
беруть участь викладачі кафедр. У процесі наукового стажування викладачі 
кафедр підготували до друку наукові публікації; зокрема у рейтингових 
міжнародних журналах. Експертна комісія перевірила документи про 
підвищення кваліфікації викладачами постійного складу і констатує їх 
наявність та відповідне оформлення.

Основні параметри характеристики проектної групи освітньо- 
професійної програми «Філософія» спеціальності 033 «Філософія» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти перевірені на місці і підтверджені 
експертною комісією.

Висновок. Експертна комісія засвідчує, що за показниками 
кадрового забезпечення підготовки за освітньо-професійною програмою 
«Філософія» спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні 
науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти вимоги щодо 
можливості акредитації освітньої діяльності спеціальності в університеті 
витримані. Викладацький склад спроможний виконувати навчально- 
методичну та наукову роботу, що забезпечує підготовку фахівців на рівні 
сучасних державних вимог. Підвищення кваліфікації викладацького 
складу за термінами і формами відповідає чинним вимогам.

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Навчальний процес на спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти ведеться в 
навчальних, навчально-лабораторних приміщеннях, розміщених в 
гуманітарному та центральному корпусах університету. ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
розташований у центрі м. Івано-Франківська, де розміщені основні навчальні 
корпуси, господарські споруди, фізкультурно-оздоровчий комплекс, науково- 
бібліотечний корпус. Університет має сучасну матеріальну базу та розвинену 
соціальну інфраструктуру. Основними складовими матеріально-технічної 
бази університету є: будівлі загальною площею 132,5 тис. м2, приміщення для 
навчальних занять загальною площею 32752,58 м2, чотири гуртожитки

о

загальною площею 24709,99 м , у яких одночасно можуть проживати більше 
2600 осіб, що забезпечує потреби 71,2% студентів і аспірантів, які
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потребують житла. Для проживання студентів філософського факультету 
передбачено 5 поверх гуртожитку №5, а у гуртожитку № 3 виділено 
кімнати для проживання сімейних студентів. У 2005 році введено в дію 27- 
квартирний будинок для викладачів. В університеті функціонує комплекс 
студентських їдалень «Калина», який має 15 їдалень і кафе площею 
1713,48 м , які розширюються і реструктуризуються, збільшуючи при цьому 
кількість посадкових місць.

Перевіркою комісії встановлено, що усі навчальні й житлові приміщення 
університету знаходяться у належному стані, який відповідає сучасним 
санітарно-гігієнічним вимогам і вимогам техніки безпеки, що 
підтверджується відповідними документами.

Лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття для студентів 
спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти проводяться в навчальних аудиторіях і 
навчальних лабораторіях. Кабінети осйащені комп’ютерами, 
мультимедійними проекторами, наочністю, літературою, програмними 
продуктами. Використовуючи інформаційні ресурси, студенти мають доступ 
до новітньої філософської літератури.

Санітарно-технічний стан навчальних приміщень систематично 
перевіряється відповідними службами. Загалом експлуатація й утримання 
будівель, споруд, приміщень університету здійснюються відповідно до 
державних стандартів, системи безпеки праці, правил і норм техніки безпеки 
і протипожежної безпеки.

За кошти університету реконструйовано стадіон «Наука» з побутовими 
та навчальними приміщеннями, обладнано тренажерний зал, два спортивних 
зали, на міському озері побудовано приміщення та причал для спортивних 
човнів. В університеті є 6 спортивних залів загальною площею 2952,8 м , а 
також стадіон площею 7648,42 м2.

Студенти мають можливість користуватися послугами навчально- 
реабілітаційного центру, де функціонують фізіотерапевтичне і 
бальнеологічне відділення, кабінет масажу, маніпуляційний кабінет. У 
фізіотерапевтичному відділенні застосовується дарсонвалізація, 
гальванізація, ультразвукова й УВЧ-терапія, лікування поляризованим 
світлом. Бальнеологічне відділення забезпечує підводний душ-масаж, 
гідроколонотерапію, теплолікування у кліматичній кольородинамічній 
«Квант-камері», водолікування в багатофункціональній бальнеологічній 
ванні «Квант». У 2008 році розпочала роботу студентська поліклініка, де 
працюють 16 лікарів різних медичних професій.
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До послуг спортсменів і студентів університету -  спортивно-оздоровчий 
комплекс «Смерічка» (с. Микуличин) на 300 місць (загальною площею 3,5 га) 
та лижна база (с. Ворохта) на 50 місць (загальною площею 0,35 га), розміщені 
у мальовничому місці Карпат.

У центральному корпусі знаходиться актова зала на 660 місць 
(695,60 м ), на Педагогічному факультеті -  на 150 місць, в Інституті 
мистецтв- концертна зала на 150 місць з обладнаною за сучасними 
технологіями сценою. Для запису фонограм і відтворення музично-шумового 
оформлення придбано електричний орган із комплектом 
звукопідсилювальної апаратури.

Для інформатизації навчального процесу в університеті створено і 
успішно функціонують Центр інформаційних технологій (ЦІТ), Центр 
дистанційного навчання та контролю знань (ЦДНКЗ), комп’ютерні 
комплекси інститутів, факультетів, навчально-консультаційних центрів. В 
університеті функціонує потужна локальна комп’ютерна мережа з виходом в 
Інтернет, яка об’єднує усі комп’ютери. Всі корпуси університету, а також 
відокремлені підрозділи підключені до мережі оптоволоконними та 
виділеними каналами зв’язку.

Навчальний процес забезпечують 1200 сучасних комп’ютерів, що 
об’єднані в 25 класів і 12 мультимедійних кабінетів.

У складі ЦІТу функціонує вузол Інтернет, який сьогодні є одним з 
найбільших Інтернет-провайдерів у західному регіоні України. Він має 
розвинуту інфраструктуру, сучасне обладнання та кваліфікований персонал. 
Послугами вузла Інтернет університету, крім студентів, аспірантів, 
викладачів користуються державні організації, банки, інформаційні агенції, 
наукові та навчальні заклади, фірми та корпорації, всього близько 150 
юридичних осіб.

До послуг студентів -  Центр інформаційних технологій площею 600 м 
зі 120 персональними комп’ютерами, спеціалізовані мультимедійні лекційні 
аудиторії площею 150 м2 на 100 місць та 100 м2 на 70 місць. У матеріально- 
технічному оснащенні філософського факультету відбулися зміни: в 
окремому приміщенні обладнано комп’ютерний клас із сучасними 
комп’ютерами (20 шт.) для студентів спеціальностей «Філософія», 
«Психологія», «Соціологія» у межах виконання проекту програми Еразмус+ 
(ауд. 517, ЗО кв.м). Відремонтовано і переобладнано аудиторію 516, її 
названо на честь Героя України Романа Гурика.
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Санітарно-технічні умови кабінетів і лабораторій відповідають вимогам 
стандартів, що викладені в Законах України: «Про охорону праці», «Про 
охорону здоров’я», «Про пожежну безпеку».

Наукова бібліотека університету має значний за обсягом та унікальний 
за складом інформаційний ресурс, який поєднує бібліотечні документні 
фонди (понад 821163 тис. примірників книг українською, російською, 
польською, англійською, французькою, німецькою мовами, в т.ч. 681344 тис. 
книг, 600 назв журналів і газет, понад 20 тис. нотних видань, автореферати, 
дисертації, документи на електронних носіях, інтегрований електронний 
каталог (452589 тис. записів), є електронний фонд документів, який налічує 
5779 видань (655 -  документи на змінних носіях та 5124 -  документи, що 
представлені у локальній мережі університету.

Бібліотека обслуговує 12 тис. читачів, з них 10919 тис. -  студенти. 
Щорічно її відвідує близько 372 тис. користувачів.

До структури бібліотеки входять: відділ обслуговування наукової та 
навчальної літератури, відділ комплектування та наукової обробки видань, 
інформаційно-бібліографічний відділ, науково-методичний відділ, відділ 
комп’ютеризації та автоматизації бібліотечних процесів.

Відділ обслуговування користувачів є найбільшим підрозділом 
бібліотеки. До послуг читачів 15 читальних залів, 2 абонементи на 
975 посадкових місць. Основним інформаційним центром у бібліотеці є 
інформаційно-бібліографічний відділ, де зібрано довідковий апарат 
бібліотеки (каталоги, картотеки, бібліографія), що дає повне уявлення про 
фонд бібліотеки і дозволяє читачам вибрати і замовити потрібну інформацію. 
Довідковий фонд відділу становить понад 6000 примірників.

У 1970 році започатковано фонд рідкісної книги, який зараз налічує 
понад 5500 унікальних видань. Це «Записки НТШ», «Літературно-наукові 
вісники», низка прижиттєвих видань галицьких письменників.

Як засвідчує перевірка, в університеті функціонує автоматизована 
бібліотечна система «УФД/Бібліотека». Наявний електронний каталог на 
сьогоднішній день налічує 452589 записів найменувань книг, періодичних 
видань, авторефератів дисертацій, статей. Інформацію про роботу бібліотеки 
можна отримати також на веб-сайті http://lib.pu.if.ua.

Працює Віртуальна бібліографічна довідка, запити в якій виконуються 
щоденно в режимі надходження. Фондом електронних документів та 
локальними базами даних мають можливість користуватися відвідувачі 
електронного читального залу, для котрих облаштовано 25 робочих місць.
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У читальних залах експонуються розгорнуті постійно діючі книжкові 
виставки, організовуються літературні та тематичні вечори, зустрічі за 
круглим столом, читацькі конференції, години духовності. Працівники 
бібліотеки проводять дні інформування кафедр, заняття з проблем 
формування інформаційної культури.

На запити наукових підрозділів університету та науковців надаються 
письмові довідки бібліографічного характеру за допомогою автоматизованої 
системи. Відділом інформаційно-бібліографічним та відділом 
обслуговування організовуються місячники студентів-першокурсників, 
дипломників, дні аспірантів (за окремими графіками).

Для студентів спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 
«Гуманітарні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти працює 
спеціалізований читальний зал на 60 посадкових місць, спеціалізований 
фонд якого налічує близько 14 тис. примірників.

Студенти можуть також користуватися послугами інших бібліотек міста 
й області через Інтернет та МБА (Міжбібліотечний абонемент)

Висновок. Як засвідчують результати перевірки, філософський 
факультет ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» достатньо забезпечений навчальними 
приміщеннями, стан яких відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до 
умов праці, що підтверджує можливість підготовки магістрів освітньо- 
професійної програми «Філософія» спеціальності 033 «Філософія» галузі 
знань 03 «Гуманітарні науки».

Розділ 7. Якість підготовки випускників
Якість підготовки випускників забезпечується передовсім лекційним 

матеріалом, практичними заняттями, різними видами практик. Результати 
останньої перед акредитацією сесії показали достатню теоретичну і практичну 
підготовку студентів, що навчаються за освітньо-професійної програми 
«Філософія» спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні 
науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Екзамени проводилися у тестовій або письмовій формі за екзаменаційними 
білетами з базових дисциплін. Екзаменаційні білети містили завдання різного 
ступеня складності, які дали змогу встановити рівень оволодіння студентами 
професійними компетентностями, виходячи з особливостей питань, що 
розглядаються в межах кожної навчальної дисципліни. Результати екзаменів 
підтверджують відповідний рівень засвоєння студентами навчального
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матеріалу, що формує відповідні професійні навички майбутніх фахівців у 
сфері філософії.

Відповідно до освітньо-професійної програми «Філософія» спеціальності 
033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти передбачена державна атестація, яка 
проходитиме у формі захисту магістерської кваліфікаційної роботи.

Методичне забезпечення та порядок проведення державної атестації 
відповідають вимогам галузевих стандартів вищої освіти України, галузевих 
стандартів засобів діагностики якості вищої освіти та узгоджені з 
практичними потребами підприємств галузі, що відповідає встановленим 
вимогам. Присвоєння кваліфікації «Філософ, викладач» спеціальності 033 
«Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти здійснює Державна екзаменаційна комісія.

Контроль залишкових знань студентів спеціальності 033 «Філософія» 
галузі знань 03 «Гуманітарні науки» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти здійснюється систематично у формі виконання комплексних 
контрольних робіт і тестового контролю. З цією метою для студентів 
розроблені відповідні пакети комплексних контрольних робіт із навчальних 
дисциплін.

Для аналізу рівня підготовки студентів спеціальності 033 «Філософія» 
галузі знань 03 «Гуманітарні науки» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти під час акредитаційної експертизи комісією буди проведені 
комплексні контрольні роботи (ККР) із дисциплін: «Психологія вищої 
школи»; «Методологія та організація наукових досліджень»; «Філософія 
культури»; «Методика викладання філософських дисциплін у ВНЗ». 
Показники успішності студентів денної форми навчання за результатами 
заміру залишкових знань наведені у додатку 1.

Порівняння отриманих результатів контрольних замірів знань у 
процесі акредитаційної експертизи з результатами самоаналізу кафедри 
свідчать про відсутність суттєвих відхилень, що підтверджує 
об'єктивність проведеного самоаналізу та належний рівень підготовки 
фахівців. Абсолютна успішність склала 100%, а якість за циклом 
дисциплін загальної підготовки склала 56,7 % (відхилення від 
нормативного рівня становить +6,7%), за циклом дисциплін професійної 
підготовки -  60% (відхилення становить +10%), (таблиця 1.). Результати 
контрольних замірів знань студентів відповідають акредитаційним 
вимогам.
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Висновок. Результати контролю залишкових знань студентів 
спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти із дисциплін, за якими 
проведено ККР, засвідчують достатній рівень теоретичних знань, 
професійно-практичної підготовки студентів і підтверджують їхню 
здатність до самостійної професійної роботи, відповідають чинним 
акредитаційним нормативам. Результати підсумкового контролю 
відповідають нормативним показникам. Якість підготовки магістрів 
освітньо-професійної програми «Філософія» зі спеціальності 033 
«Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» відповідає 
акредитаційним вимогам і потребам сучасності.
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Таблиця 1.
Зведена відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт 

при акредитаційній експертизі студентами спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 
03 «Гуманітарні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
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ли К К Р О держ али оцінки при акредитац ій  ній експертизі

У сп іш н ість  за  
результатам и  

ек спертизи

У спіш н ість  за  
результатам и  
сам оанал ізу

осіб % «5» «4» «3» «2»
абсо

л ю тн а,
%

якіс
на,
%

абсо
л ю тн а,

%

якіс
на,
%

осіб % осіб % осіб % осіб %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 .Ц И К Л  ЗА Г А Л Ь Н О Ї П ІД Г О Т О В К И
П си хологія  ви щ о ї Ф л - 15 15 100 3 2 0 5 3 3 .3 7 4 6 .7 — — 100 5 3 .3 100 6 6 ,7

ш коли 5 м 2
М етодологія  та Ф л - 15 15 100 3 2 0 6 4 0 6 4 0 — — 100 6 0 100 7 3 ,3

орган ізац ія ■ 5 м 2
н аукови х

д осл ідж ен ь

В сього по циклу ЗО ЗО 100 6 20 11 36.7 13 43.3 — — 100 56.7 100 70
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8. Виховна робота
Виховна робота ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

. Василя Стефаника», у якій беруть активну участь викладачі випускової 
кафедри філософії, соціології та релігієзнавства, спрямована на формування 
соціально-активної освіченої молоді завдяки залученню студентів до участі в 
освітянських, наукових, громадських і культурних заходах.

Участь у громадсько-виховній роботі підвищує соціальну активність 
студентської молоді. На сьогодні в університеті діють: профком студентів, 

. рада молодих учених, студентський сенат, спортивний клуб «Наука», 
громадський центр, студентський клуб дозвілля, волонтерський рух.

Первинна профспілкова організація студентів ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» на сьогодні є 
найчисельнішою громадською організацією університету. У цьому контексті 
виховна робота зі студентською молоддю на філософському факультеті є 

. невід’ємною складовою ефективного навчального процесу, яка покликана 
забезпечувати всебічний особистісний розвиток студентської молоді та 
сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців для потреб ніколи. На 
філософському факультеті створена та діє належним чином налагоджена 
система виховної роботи, яка ґрунтується на плідній співпраці деканату 
факультету, викладацького складу, кураторів академічних груп та органів 
студентського самоврядування. Синергія такої співпраці дозволяє належним 
чином здійснювати підготовку студентів, здатних самореалізуватися в 
суспільстві як громадянин, сім’янин, фахівець та носій національної 
культури.

Протягом навчання зі студентами було організовано та проведено: концерти 
до Дня працівника освіти в Україні, Дня студента, святкові заходи пов’язані з 

- посвятою у першокурсники, щорічний творчий звіт факультету в контексті 
університетського конкурсу «Весняна хвиля», на рівні міста щорічний 
культурно-мистецький вечір «Галицький бал», всеукраїнська акція «Засвіти 
свічку» до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Студенти 
беруть участь у загально-університетських заходах «Свято рідної мови», «ЩО? 
ДЕ? КОЛИ?» тощо.

Орієнтирами діяльності науково-педагогічного та студентського 
колективів є: соціальна, змістовно та процесуально орієнтована 
спрямованість. При розробці концептуальних підходів до організації 
виховної роботи було враховано низку державних, соціальних і особистісних 
потреб, задоволення яких неможливе без вихованої особистості студента.

До основних завдань виховної роботи в університеті і на філософському 
факультеті та відповідно на випусковій кафедрі філософії, соціології та
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релігієзнавства належить: сприяння становленню активної громадянської та 
суспільної позиції майбутнього фахівця на засадах національної культури і 
правосвідомості; формування всебічно розвиненої гармонійної особистості; 
забезпечення єдності виховного процесу з навчальним; утвердження 
здорового способу життя студента. Зміст виховної роботи спрямований на 
здобуття студентами виховного досвіду, який би забезпечував реалізацію 
інтересів держави, суспільства й особистості у громадянській, національній, 
моральній, розумовій, трудовій, естетичній сферах суспільного життя, а 
також на розвиток емоційно-ціннісного, мотиваційно-вольового компонентів 
загальнолюдської культури особистості.

Стрижневими у напрямку виховної роботи у викладацькому і 
студентському середовищі університету стають ідеї патріотизму та 
громадянськості.

Висновок. Експертна комісія засвідчує, що виховна робота, до якої 
залучаються усі співробітники кафедри філософії, соціології та 
релігієзнавства, спрямована на формування соціально активної 
освіченої молоді завдяки залученню студентів до участі в освітянських, 
наукових, громадських і культурних заходах.

JS*

9. Наукова діяльність та міжнародні зв’язки
Філософський факультет ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» нагромадив значний досвід співпраці з 
науковими осередками різних країн світу з таких напрямів: спільна науково- 
дослідницька діяльність; вдосконалення науково-дослідницького процесу; 
використання прогресивних технологій; проведення конференцій, семінарів, 
симпозіумів, стажування науково-педагогічних кадрів. Результати наукової 
діяльності викладачів викладено в монографіях, підручниках, статтях.

Викладачі кафедри філософії, соціології та релігієзнавства, здійснюючи 
наукову діяльність публікуються у наукових фахових журналах України, 
наукометричних виданнях України, які входять у наукометричні бази Index 
Copernicus, Web of Science (зокрема викладачі кафедри публікуються у 
журналі «Гілея», «Антропологічні виміри філософських досліджень», 
«Virtus») та наукометричних виданнях іноземних держав, видають 
монографії, збірники, тези наукових конференцій.

За період, починаючи з 2013 -  по 2017 рік викладачами кафедри 
філософії, соціології та релігієзнавства було опубліковано 8 монографій (71,4 
д.а.), 2 підручники (33,5 д.а.), 31 навчально-методичний посібник (151,4 д.а.), 
2 збірники матеріалів конференцій (17,6 д.а.), 14 статей у наукометричних 
зарубіжних виданнях (5,9 д.а.), 4 вісники (53,2 д.а.), 101 стаття у фахових
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видання (37,6 д.а.), 117 тез наукових конференцій (18,5 д.а.). Зокрема у 2013 
році опубліковано: - 2 посібники (18 д.а.), - 1 збірник наукових праць (12,5 
д.а.), - 21 стаття (7,8 д.а.), - 45 тез наукових конференцій (7,6 д.а.), - 1 вісник 
(10 д.а.); у 2014 році: - 3 монографії (28,3 д.а.), - 5 посібників (39,2 д.а.), - 1 
вісник (10,8 д.а.), - 28 статей (9,7 д.а.), - 20 тез наукових конференцій (3 д.а); 
у 2015 році: - 2 підручники (33,5 д.а.), - 16 методичних посібників (38,1 д.а.),
- 1 вісник (10 д.а.), - 8 статей у зарубіжних виданнях (3,6 д.а.), - 24 статті у 
фахових виданнях (10,3 д.а.), - 1 збірник матеріалів конференції (5,1 д.а.), - 29 
тез наукових конференцій (4,1 д.а.); у 2016 році: - 2 монографії (43,1 д.а.), - 8 
посібників (56,1 д.а.), - 1 вісник (22,4 д.а.), - 6 статей у науко-метричних 
зарубіжних виданнях (2,3 д.а.), - 28 статей у фахових виданнях (9,8 д.а.), - 23 
тези наукових конференцій (3,8 д.а.).

Зокрема у 2016 році вийшла друком монографія доц. Терешкун О.Ф. 
(Терешкун О.Ф. Гуманітарно-наукові парадигми техніки. Монографія / О.Ф. 
Терешкун. -  Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2016. -  354 с.). У 2017 
році вийшла друком монографія проф. Голянича М.Ю. (Голянич М.Ю. 
Футурологія. Філософія майбуття: монографія / Михайло Юрійович Голянич.
-  Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. -  916 с.), доц. БудзаВ.П. (Будз В.П. 
Самоорганізація суспільної дійсності в контексті її антропологічних засад та

і ■

аксіологічних чинників : у 5 т. : монографія. Т. 1 : Пролегомени до 
самоорганізації суспільного буття. Концептуальні та методологічні основи 
дослідження / Володимир Будз. -  Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. 
В. Стефаника, 2017. -  522 с; Т. 2 : Самоорганізація людини та інтерсу- 
б’єктивних комунікацій як синергійний автопоезис людської антропології / 
Володимир Будз. -  Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 
2017. -  459 с.; Т. З : Феноменологічні та аксіологічні чинники 
самоорганізації суспільного буття в контексті людської антропології / 
Володимир Будз. -  Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 
2017. -  501 с.; Т. 4 : Самоорганізація суспільних груп та соціальних 
інститутів як панантропологічний процес / Володимир Будз. -  Івано- 
Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2017. -  481 с.; Т. 5 : 
Самоорганізація українського суспільства як єдність аксіологічних та 
моральних чинників / Володимир Будз. -  Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. 
ун-т ім. В. Стефаника, 2017. -  361 с.). На даний час викладачі кафедри 
активно працюють над різними напрямками філософських досліджень, 
готують до друку фахові статті та монографії, які знаходяться на стадії 
розробки та перебувають в процесі публікації.
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Така кількість наукових публікацій викладачів кафедри філософії, 
соціології та релігієзнавства свідчить про творчий та науковий потенціал 
кафедри та її значення для розвитку філософії в Україні.

Філософський факультет ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» видає два фахові журнали «Вісник 
Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки» та 
«Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія». Членами 
редакційних колегій цих наукових видань є як науково-педагогічні 
працівники філософського факультету, так і відомі вчені вищих навчальних 
закладів України та з-за кордону. Щорічно кафедрою філософії, соціології та 
релігієзнавства випускається Вісник Прикарпатського університету. Серія. 
Філософські і психологічні науки (зокрема видано 20 номерів Вісника) та 
готується до друку 21 номер Вісника.

На кафедрі філософії, соціології та релігієзнавства створено всі умови 
для успішного захисту кандидатських дисертацій. За попередні роки всі 
випускники аспірантури, за підготовку яких відповідає кафедра захистили 
відповідні дисертаційні роботи або вчасно подали їх до спеціалізованої 
вченої ради для подальшого захисту.

Також викладачі кафедри філософії, соціології та релігієзнавства 
приймають участь у спеціалізованих вчених радах по захисту дисертацій, 
здійснюють опонування дисертацій та рецензують автореферати дисертацій 
із філософських спеціальностей.

На філософському факультеті підвищення кваліфікації викладачів 
відбувається відповідно плану, який затверджується на засіданні кафедри та 
вченої ради філософського факультету. Викладачі кафедри філософії, 
соціології та релігієзнавства працюють над вдосконаленням своїх 
професійних навиків проходячи стажування та підвищуючи кваліфікацію 
відповідно до плану стажування на кафедрах провідних зарубіжних та 
українських вищих навчальних закладів.

З метою залучення студентської молоді до наукових досліджень діють 
наукові гуртки та студентські творчі групи під керівництвом викладачів 
кафедри філософії, соціології та релігієзнавства, зокрема «Філософські ідеї 
українських мислителів в контексті розвитку світової філософії», «Проблеми 
естетичного виховання молоді», «Актуальні проблеми етики: традиції і 
сучасність», «Німецька класична філософія» «Актуальні проблеми 
культурології», «Екуменічні студії релігійних процесів в сучасній Україні», 
«Практична логіка», «Релігієзнавчі студії і розвиток духовно-моральної 
культури особистості». Також на факультеті діє дебатний клуб «Агора», 
учасники якого обговорюють важливі теоретичні і практичні проблеми
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філософії та мистецький клуб «Ейдос». Студенти спеціальності 033 
«Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти організовують власними силами під керівництвом 
викладачів кафедри філософії, соціології та релігієзнавства всеукраїнську 
наукову конференцію студентів-філософів та молодих науковців «Людина як 
предмет філософської рефлексії», зокрема у жовтні 2016 році була проведена 
Четверта Всеукраїнська наукова конференція студентів-філософів та 
молодих науковців «Людина як предмет філософської рефлексії», в якій 
взяли участь 29 студентів спеціальності 033 «Філософія».

Студенти філософського факультету також беруть участь в 
Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах з філософії, повертаючись зі змагань 
із призовими місцями та нагородами. Зокрема студент Бажанський Д. Р. 
спеціальності «філософія» здобув відповідно 1 та 2 місце під час проведення 
ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії у м. Луганськ 
(квітень 2012 р.) та м. Київ (квітень 2016 р.). Такі успіхи свідчать про 
належний рівень організації та роботи викладачів кафедри із обдарованими 
студентами.

На кафедрі філософії, соціології та релігієзнавства ведеться робота зі 
здібними студентами шляхом залучення їх до виконання наукової тематики. 
Кожний рік на звітній науковій конференції університету виступає значна 
кількість студентів спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 
«Гуманітарні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Переможці 
звітної наукової конференції мають можливість щорічно публікуватись у 
Збірнику студентських наукових праць «Еврика». Також студенти 
приймають участь у Всеукраїнських наукових конференціях.

Студенти спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти, починаючи з 2014 року можуть 
брати участь у програмі подвійних магістерських дипломів із Жешувським 
університетом (Республіка Польща, ипі\¥егз>1:еІ Кге820\¥зкі \у Лгезгом/іе). В 
рамках підготовки за програмою подвійних дипломів студенти-філософи 
отримують вільний графік відвідання занять, оскільки їм доводиться слухати 
лекції не тільки викладачів Прикарпатського національного університету, але 
і гостьових професорів з Республіки Польща.

Висновок. Експертна комісія засвідчує, що наукова робота, до якої 
залучаються усі викладачі кафедри філософії, соціології та 
релігієзнавства, спрямована на підвищення якості забезпечення 
навчального процесу та виявлення здібної студентської молоді, яку 
можна залучати до перспективних наукових досліджень.
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10. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та заходи їх
усунення

Експертна комісія перевірила виконання зауважень, зроблених у 
висновках експертної комісії Міністерства освіти і науки України з первинної 
акредитації спеціальності 8.02030101 «Філософія»* (спеціальності 
033 «Філософія») у 2007 році, виходячи з кадрового, наукового, навчально- 
методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального закладу, 
було зроблено наступні пропозиції:

1. Рекомендація: розширити тематику магістерських робіт з 
урахуванням сучасних напрямів зарубіжної філософії, філософського 
осмислення трансформації українського суспільства та його європейської 
інтеграції.

Започатковано підготовку магістерських робіт студентами, які 
навчаються за програмою подвійних дипломів у Жешувському університеті з 
історії взаємовпливів польської та української філософії, а також розробки 
проблем розвитку вітчизняної філософії в контексті європейської 
філософської традиції.

Оновлено тематику магістерських робіт шляхом збільшення кількості 
тем з дисциплін професійної підготовки: онтології, логіки, гносеології, 
філософської антропології, соціальної філософії, а також філософії історії, 
культури, науки, техніки, освіти.

Започатковано підготовку матеріалів з тем магістерських робіт до 
опублікування в окремому збірнику студентських наукових праць 
філософського факультету.

2. Рекомендація: кафедрі філософії, соціології та релігієзнавства 
підтримувати зв’язки з випускниками, які будуть працювати за набутою 
спеціальністю з метою вивчення досвіду їх адаптації до роботи за фахом.

Кафедра філософії, соціології та релігієзнавства налагодила постійний 
зв'язок із випускниками магістратури спеціальності 033 «Філософія». Цей 
зв'язок відображають наступні аспекти співпраці:

активна участь випускників-магістрів у науковому житті студентів 
та викладачів філософського факультету: відвідування проблемних груп, 
круглих столів, мистецьких клубів, участь у щорічній Всеукраїнській 
науковій конференції студентів-філософів та молодих науковців «Людина як 
предмет філософської рефлексії» (2013-2016 рр); протягом чотирьох років 
роботи конференції у ній взяли участь випускники магістратури 
спеціальності 033 «Філософія»: Барабаш Ростислав, Машанов Олександр, 
Малецька Ольга, Якимечко Юлія (2014 рік випуску), Макогон Юрій, Будай 
Тетяна, Чейз Анастасія (2015 рік випуску), Бажанський Дмитро (2016 рік 
випуску).

активна участь випускників-магістрів у волонтерських програмах, 
проектах та акціях філософського факультету, зокрема Освітньо- 
благодійного проекту «Янголи Поруч» (координатор проекту -  к.ф.н., доц. 
кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Возняк О.Т.). Постійними
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волонтерами, учасниками постійних поїздок до інтернатів та геріатричних 
центрів, координаторами благодійних акцій, консультантами з питань участі 
у грантових та фондових програмах підтримки волонтерської діяльності 
молоді та тренерами для молодших (студенти 1,2 курсу) волонтерів є 
наступні випускники: Барабаш Ростислав, Клід Дмитро (2013 рік випуску), 
Кирдяк Тетяна, Кузик Ольга, Тижбір Андрій, Педич Валерія (2017 рік 
випуску), Гогіль Тетяна, Рев’юк Юлія, Литвин Пауліна (2015 рік випуску).

активне співробітництво в інтелектуальних та молодіжних 
організаціях. Філософський факультет ПНУ веде тісну співпрацю із ВМГО 
«Федерація дебатів України», віце-президентом котрої є випускник 2013 року 
Барабаш Ростислав. Керівником Івано-Франківського осередку ВМГО 
«Федерація дебатів України» є випускник магістратури 2012 року Джигіта 
Андрій. В рамках діяльності даної молодіжної організації відбувається 
активне залучення студентів спеціальності філософія (як бакалаврату, так і 
магістратури) до суспільної, інтелектуальної та політичної діяльності, котра 
акумулюється і виражається в участі у дебатних турнірах різноманітного 
рівня, від обласних до міжнародних. Зокрема, у 2015, 2016 та 2017 роках 
ІФОО ФДУ організувала щорічний Всеукраїнський дебатний турнір на базі 
філософського факультету ПНУ. Головою оргкомітету був випускник 2013 
року Барабаш Ростислав, керівними учасниками та суддями -  випускники 
магістратури Джигіта Андрій (2012 рік випуску) та Ткач Михайло (2011 рік 
випуску).

кафедра філософії створює інтерактивний комунікативний простір 
для обміну досвідом між студентами спеціальності «філософія» та її 
випускниками. В рамках такого обміну відбуваються різного роду зустрічі, 
круглі столи,тренінги на тему мотивації, працевлаштування, бізнес-стартапів, 
коучингу, фандрайзингу, соціальної комунікації, фінансової та економічної 
самостійності випускника ВНЗ. Тренерами, спікерами та модераторами 
такого роду заходів виступають наступні випускники магістратури: Барабаш 
Ростислав, Ткач Михайло, Малецька Ольга, Клід Дмитро, Кузик Ольга. Варто 
зазначити, що деякі випускники вже є сертифікованими бізнес-тренерами 
(Ткач Михайло), досвідченими адміністраторами різноманітних медіа- та 
інтелектуальних заходів Всеукраїнського та Міжнародного рівня (Барабаш 
Ростислав), фахівцями з питань волонтерської та благодійної роботи (Кузик 
Ольга), експертами з питань формування медіапростору (Кдід Дмитро), 
фахівцями з питань ефективної роботи із інтелектуальною інформацією 
різних рівнів складностей (Малецька Ольга), що підвищує ефективність та 
якість взаємодії випускників магістратури із членами випускової кафедри та 
студентами спеціальності.

Крім того, кафедра філософії, соціології та релігієзнавства підтримує 
науково-педагогічні зв’язки із своїми випускниками, які сьогодні працюють у 
Національному медичному університеті імені О. Богомольця, Національному 
педагогічному університеті імені М. Драгоманова, Інституті філософії АН 
України (відділення релігієзнавства), ДВНЗ «Івано-Франківський
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національний медичний університет», ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу».

Таким чином, рекомендації експертної комісії, надані під час 
первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.02030101 «Філософія»* 
(спеціальності 033 «Філософія») у 2007 році, враховано та виправлено в 
повному обсязі.

11. Загальні висновки і пропозиції
На підставі аналізу поданих на чергову акредитацію матеріалів і 

проведеної на місці акредитаційної експертизи підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Філософія» зі спеціальності 033 
«Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» Експертна комісія дійшла таких висновків:

подані в акредитаційній справі установчі документи, які 
підтверджують право ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» на підготовку фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Філософія» зі спеціальності 033 
«Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, є достовірними, їхнє 
застосування обґрунтоване;

кадрове, інформаційне, навчально-методичне, матеріально- 
технічне забезпечення навчального процесу, організація наукової 
роботи студентів, концепція діяльності, соціальна інфраструктура 
відповідають державним вимогам щодо акредитації освітньо- 
професійної програми «Філософія» спеціальності 033 «Філософія» 
галузі знань 03 «Гуманітарні науки» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти;

таблиці відповідності відповідають вимогам щодо 
акредитації та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України № 1187 від ЗО грудня 2015 року.

Водночас експертна комісія з метою покращення роботи та підвищення 
якості підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Філософія» 
спеціальності 033 «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти 
рекомендує:

1. Розширити спектр форм і засобів профорієнтаційної та 
агітаційної роботи серед випускників бакалаврату вищих
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навчальних закладів з метою залучення більшої кількості 
вступників.

2. Підвищити якісний показник успішності студентів під час 
навчання.

3. Більшою мірою використовувати можливості випускової 
кафедри з міжнародного стажування її викладацького складу.

4. Продовжити роботу з розширення кількісних показників 
публікацій науково-педагогічними працівниками випускової 
кафедри у фахових періодичних виданнях, що індексуються у 
міжнародних наукометричних базах «Scopus» «Web of science».

5. Систематично впроваджувати у навчальний процес нові 
мультимедійні технології та електронні засоби навчання.

6. Пропонуємо запровадити щорічний конкурс на кращу 
магістерську роботу ім. Героя України Романа Гурика.

На підставі поданих на акредитаційну експертизу матеріалів ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
та перевірки результатів діяльності на місці, експертна комісія 
рекомендує акредитувати освітньо-професійну програму «Філософія» 
спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Голова експертної комісії
професор кафедри філософії 
Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, 
доктор філософських наук, професор

Експерт
декан факультету мистецтв 
Хмельницької гуманітарно-педагогічноїдкалеіщц^  , 
доктор філософських наук, доцент 7  ?

«07» грудня 2017 року

З висновками Експертної комісії ознайомлений:

Ректор //£>
ДВНЗ «Прикар 
університет іме 
доктор політич

М.Г. Марчук

О.С. Поліщук

І.Є. Цепенда
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Порівняльна таблиця
відповідності показників якісних характеристик підготовки фахівців 

Державного вищого навчального закладу 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

за освітньо-професійною програмою спеціальності 033 «Філософія» 
галузі знань 03 «Гуманітарні науки» другого (магістерського) рівня 

_________ вищої освіти критеріям та вимогам до акредитації_________
Назва показника (нормативу) Значення показника (нормативу)

Норма Факт Відхилення
1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти

1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
години, форми контролю, %

100 100 -

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 -

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %

2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної 
підготовки:

2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.1.2. Якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 
завдання, % 50 56,7 +6,7

2.2. Рівень знань студентів з фундаментальної 
підготовки:

2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90
Навчальним планом не 

передбачено2.2.2. Якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 
завдання, % 50

2.3. Рівень фахової підготовки:

2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.3.2. Якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 
завдання, % 50 60 +10

3. Чисельність викладачів постійного складу, що 
обслуговують спеціальність, які займаються 
вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та навчальних 
посібників, %

100 100 -

4. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів та результатів їх діяльності + + -
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5. Участь студентів у науковій роботі (наукова 
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в 
наукових конференціях, конкурсах, виставках, +
профільних олімпіадах тощо).

Голова експертної комісії
професор кафедри філософії 
Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, 
доктор філософських наук, професор

Експерт
декан факультету мистецтв 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 
доктор філософських наук, доцент

М.Г. Марчук

О.С. Поліщук

«07» грудня 2017 року

З висновками Експертної комісії ознайомлений:

Ректор
ДВНЗ «Пр 
університ 
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Порівняльна таблиця
дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально- 

технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою «Філософія» спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 
03 «Гуманітарні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Державним вищим навчальним закладом 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

К адрові вимоги щ одо забезпечення провадж ення осв ітн ьої діяльності у
сфері вищ ої освіти

Започаткування провадж ення осв ітн ьої діяльності

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ +

2. Наявність у складі підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти, тимчасової 
робочої групи (проектної групи) 3 
науково-педагогічних працівників, на яку 
покладено відповідальність за підготовку 
здобувачів вищої освіти за певного 
спеціальністю

три особи, 
що мають 
науковий 
ступінь та 

вчене звання, 
з них один 

доктор наук 
або професор

доктор
філософських 

наук, 
професор; 
кандидат 

філософських 
наук, доцент;

кандидат 
філософських 
наук, доцент

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):

1) наукового ступеня та/або вченого 
звання за відповідною або спорідненою 
спеціальністю

+ +

2) наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою 
спеціальністю

3) стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років (до 6 
вересня 2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням стажу педагогічної роботи)

+ +
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П ровадж ення освітньої д іяльності

4. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем роботи 
(мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):

1) які мають науковий ступінь та/або вчене 
звання (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які мають вищу 
категорію)

50 100 +50

2) які мають науковий ступінь доктора 
наук або вчене звання професора

25 29 +4

3) які мають науковий ступінь доктора 
наук та вчене звання '

5. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін, що забезпечують формування 
професійних компетентностей, науково- 
педагогічними (науковими) працівниками, 
які є визнаними професіоналами з досвідом 
роботи за фахом (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом кількості 
годин):

1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за фахом

15 25 +10

2) практичної роботи за фахом - - -

6. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними дослідженнями 
науково-педагогічними (науковими) 
працівниками, рівень наукової та 
професійної активності кожного з яких 
засвідчується виконанням за останні п’ять 
років не менше трьох умов, зазначених у 
пункті 5 приміток

+ +

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної або 
спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності:

1) з науковим ступенем доктора наук та 
вченим званням

- - -

Голова комісії М.Г.



2) з науковим ступенем та вченим званням + + -

3) з науковим ступенем або вченим 
званням

- - -

8. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково- 
педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу

+ +

Технологічні вим оги щ одо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності
у  сфері вищ ої освіти

Започаткування провадж ення осв ітньої діяльності

1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та 
контрольних заходів (кв. метрів на одну 
особу для фактичного контингенту 
студентів та заявленого обсягу з 
урахуванням навчання за змінами)

2,4 11 +8,6

2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)

ЗО ЗО

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:

1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + -

2) пунктів харчування + + -

3) актового чи концертного залу + + -

4 )спортивного залу + + “

5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + “ ■

6) медичного пункту + + -

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток 
потреби)

70 71,4 +1,4
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П ровадж ення освітньої діяльності

5. Забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідними для виконання навчальних 
планів

+ . +

Т ехнологічні вим оги щ одо навчально-м етодичного забезпечення освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти

Започаткування провадж ення осв ітньої діяльності

1. Наявність опису освітньої програми + + -

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ +

П ровадж ення освітньої д іяльності

3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ + ”

4. Наявність комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ +

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик

+ + -

6. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану

+ +

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів

+ + -

Т ехнологічні вим оги щ одо інф орм аційного забезпечення осв ітньої діяльності у
сфері вищ ої освіти

Започаткування провадж ення осв ітн ьої діяльності

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними 
та закордонними фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному 
вигляді

не менш як 
п’ять

найменувань

18 +13

2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань англійською 
мовою відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне 
користування базами кількома закладами 
освіти)

+ +

П ровадж ення освітньої діяльності
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3. Наявність офіційного веб-сайту закладу 
освіти, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна 
інформація)

+ +

4. Наявність електронного ресурсу закладу 
освіти, який містить навчально-методичні 
матеріали з навчальних дисциплін 
навчального плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний 
відсоток навчальних дисциплін)

60 90 +30

Г олова експертної комісії
професор кафедри філософії 
Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, 
доктор філософських наук, професор

Експерт
декан факультету мистецтв 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академій 
доктор філософських наук, доцент
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