
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36745 Хімія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 102 Хімія

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36745

Назва ОП Хімія

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 102 Хімія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Радіо Сергій Вікторович, Гіюк Володимир Миколайович, Шиян Надія
Іванівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 20.07.2020 р. – 22.07.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Vidomosti-pro-
samootsiniuvannia_KHimiia.pdf

Програма візиту експертної групи https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/programa.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Експертна група під час акредитації ОНП Хімія у дистанціному форматі в Львівському національному університеті
імені Івана Франка не виявила у поданих документах недостовірних відомостей. ЗВО опублікував на сайті
оголошення про роботу експертної акредитаційної групи, надав лінк на онлайн платформі для відвідування
бажаючими відкритої зустрічі з експертною групою у вказаний час згідно погодженої програми, забезпечив
присутність усіх визначених осіб для всіх онлайн-зустрічей, запланованих програмою візиту, у визначений
програмою час, підготував орієнтовний перелік осіб, які можуть бути в доступі для відеоконференцій,
проінформував запрошених учасників (стейкголдерів) про дистанційний формат зустрічі, необхідні підготовчі
етапи з їх сторони (інсталяція програми). Представники закладу вищої освіти не створювали перешкод для роботи
групи та інших протиправниих і недобросовісних дій, що унеможливили проведення експертизи. Контактною
особою з усіх питань був гарант освітньої програми Р.Є. Гладишевський. Він надавав своєчасно всі необхідні докази
за запитом експертної групи. Експертна група в ході онлайн-зустрічей упевнилась, що освітній процес за освітньою
програмою здійснюється. Науково-педагогічний колектив, що забезпечує реалізацію освітньої програми, є фаховим
та орієнтованим на сучасні тенденції у науці та освіті. Здобувачі вищої освіти, що навчаються за даною програмою,
представники ради молодих учених продемонстрували свою обізнаність у питаннях організації освітнього процесу
та університетського життя в цілому.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1) Освітні компоненти являють собою структурно-логічну взаємозв’язану систему, що дозволяє досягти заявлених
програмних результатів навчання. 2) Структура ОНП передбачає можливість для формування індивідуальної
освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір аспірантами навчальних дисциплін. 3) Правила визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, є чіткими та зрозумілими
та наявна практика визнання таких результатів. 4) Форми та методи навчання сприяють досягненню заявлених у
освітній програмі цілей та програмних результатів навчання. 5) Усім учасникам освітнього процесу своєчасно
надається доступна і зрозуміла інформація щодо ОНП, у т.ч. і через силабуси. 6) Існує практика запрошення
«гостьових» лекторів, участь у конференціях і семінарах провідних науковців з різних країн. 7) Активна участь
науково-педгогічних працівників та аспірантів у наукових стажуваннях за кордоном. 8) Активна участь науково-
педагогічних працівників та аспірантів у виконанні держбюджетних, госпдоговірних НДР та грантових проєктів. 9)
Наявність на сайті чітких положень, які регламентують дотримання академічної доброчесності та відповідальності
за її порушення/10) Запроваджено системну перевірку усіх наукових статей і дисертаційних робіт на плагіат. 11)
Проводиться анкетування аспірантів, яке дозволяє виявити задоволеність аспірантів освітнім процесом. 12)
Запроваджена системи рейтингового оцінювання з метою створення умов для здорової конкуренції у професорсько-
викладацькому колективі. 13) Матеріальне заохочення за різні особливі досягнення викладачів у різних видах
діяльності. 14) Функціювання Центру колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія
матеріалознавства інтерметалічних сполук», оснащеного сучасними унікальними приладами. 15) Залучення
фінансування за рахунок додаткових джерел (держбюджетні та госпдоговірні теми, гранти) для виконання наукових
досліджень. 16) Регулярне проведення інструктажів з пожежної безпеки та тренінгів з пожежогасіння з
використанням вогнегасників різного типу. 17) Здобувачам вищої освіти надається освітня, інформаційна,
консультативна та соціальна підтримка. 18) Функціювання «Ресурсного центру з інклюзивної освіти», який
координує питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами. 19) Наявна зрозуміла політика та процедури
вирішення конфліктних ситуацій. 20) Аспіранти беруть участь у виконанні НДР, зареєстрованих в ДНУ «УкрІНТЕІ»
і внесених до Тематичних планів НДР ЛНУ імені Івана Франка. 21) Виконання досліджень аспірантами в межах
тематики визнаних в Україні та світі наукових шкіл, високий рівень кадрового забезпечення наукового керівництва
аспірантами; 22) Наукові керівники аспірантів є провідними вченими з вагомим науковим доробком і високими
наукометричними показниками; 23) Готовність університету до проведення захисту дисертацій у разових
спеціалізованих вчених радах.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1) Бажано конкретизувати врахування досвіду вітчизняних та іноземних програм під час формулювання цілей і
програмних результатів навчання за ОНП «Хімія». 2) Рекомендовано запровадити системну роботу з
роботодавцями та іншими стейкголдерами в розрізі одержання пропозицій щодо змісту ОНП «Хімія» та робочих
планів навчальних дисциплін. 3) Наразі не напрацьована система врахування результатів опитування аспірантів під
час перегляду змісту ОНП і навчальних дисциплін. Експертна група радить розглянути результати опитування
аспірантів під час планового перегляду ОНП в розрізі фіксованого терміну проходження педагогічної практики та
формування переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Також експертна група радить Центру моніторингу
якості освіти провести оцінювання аспірантами окремо ОК «Педагогічна практика». 4) Додати критерії нарахування
додаткового балу за навчальні та/або наукові досягнення до Правил прийому до аспірантури та докторантури ЛНУ
імені Івана Франка. 5) Експертна коміся рекомендує створити належні умови для експлуатації та обслуговування
сучасного унікального обладнання Центру колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія
матеріалознавства інтерметалічних сполук» (більшість приладів сконцентровано в одному приміщенні) та
підвищити активність Психологічної служби щодо з’ясування морально-психологічного стану аспірантів хімічного
факультету. 6) Загальна низька активність аспірантів і роботодавців (представників індустрії) щодо надання
пропозицій у процесі перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості. 7) Рекомендуємо
створити окрему електронну сторінку зі зворотнім зв’язком для обговорення ОНП.
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III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Експертна група вважає, що основні цілі освітньо-наукової програми «Хімія» третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти за спеціальністю 102 Хімія (далі – ОНП «Хімія») відповідають місії та стратегії розвитку Львівського
національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-
strategy.pdf), важливою складовою яких є досягнення найвищих світових стандартів та глобалізація наукових
досліджень, забезпечення високої якості навчального процесу, поглиблення інтеграції університету у світовий
освітній та науковий простір. Цілями ОНП (https://chem.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Osvitnio_naukova_programa_102_himia_PhD_2016.pdf, https://chem.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/Programa_PhD_proekt_NM.pdf) є розвиток загальних і фахових компетентностей для
забезпечення підготовки конкурентоспроможних наукових кадрів вищої кваліфікації для здійснення самостійної
науково-дослідної та інноваційної діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування, організації наукових
досліджень та науково-педагогічної діяльності в галузі хімії та суміжних наук. При цьому випускники набувають
загальних і спеціальних компетентностей, які дозволяють розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових
цілісних знань та/або професійної практики.

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

Експертна група, за результатами проведених робочих зустрічей, аналізу наданих матеріалів, констатує, що цілі
освітньої програми та програмні результати навчання сформовані з урахуванням позицій і потреб заінтересованих
сторін. А саме: 1) аспірантів, які мають змогу висловити власну позицію щодо реалізації ОНП «Хімія» під час
систематичного опитування, яке охоплює всі складові організації навчання (https://chem.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/Rezul-taty-opytuvannia_ONP-KHimiia_2020-rik_1.pdf). Крім цього аспіранти під час
анкетування мають змогу запропонувати освітні компоненти, які мають бажання вивчати; 2) роботодавців, які
долучаються до обговорення ОНП «Хімія». Присутні на зустрічі 20.07.2020р. проф. Завалій І.Ю. (Фізико-
механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НAH України), проф. Шаповал П.Й. (Національний університет “Львівська
політехніка”), Бородчук І.А. (Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді), Янсон Д.М. (Науково-
консультаційна компанія “Структура-властивості”), Бота О.В. (Компанія “Центр ЛТД”) підтвердили, що їх
періодично запрошують на засідання Вченої ради хімічного факультету з метою участі в обговоренні ОНП «Хімія»;
3) наукових і науково-педагогічних працівників, які систематично надають пропозиції щодо змісту ОНП та
періодично оновлюють робочі програми навчальних дисциплін. Наприклад, під час викладання дисципліни
«Сучасні підходи до вимірювання аналітичного сигналу» доц. Пацай І.О., який одночасно є керівником
«Лабораторії MTech», що розробляє обладнання та програмне забезпечення для вирішення дослідницьких та
аналітичних задач, ознайомлює аспірантів з найновішими розробками в галузі аналітичного приладобудування й
щороку зміст дисципліни доповнюється науковими результатами відповідних держбюджетних тем, виконавцем
яких є доц. Пацай І.О.; 4) академічної спільноти України, яка надає відгуки на ОНП «Хімія» та відзначає підготовку
аспірантів на високому науковому рівні (лист акад. НАН України Назарчука З.Т., директора Фізико-механічного
інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, від 09.04.2020р., №88-7/212), відзначає важливість навчальних
дисциплін, включених до ОНП «Хімія», які забезпечують випускникам аспірантури належні теоретичні знання і
практичні навички (лист акад. НААН України проф. Коцюмбаса І.Я., директора ДНДКІ ветеринарних препаратів та
кормових добавок, від 14.04.2020р., № 1113-Адм/08).

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

Цілі та програмні результати навчання ОНП «Хімія» сформовані з урахуванням досвіду подібних ОНП як
вітчизняних, так і іноземних ЗВО. Під час зустрічі з гарантом ОНП та науково-педагогічними працівниками

Сторінка 4



20.07.2020 р. було наголошено, що під час формулювання цілей і програмних результатів навчання за ОНП «Хімія»
враховано напрацювання і досвід підготовки аспірантів у КНУ імені Тараса Шевченка, ХНУ імені В.Н. Каразіна,
ОНУ імені І.І. Мечнікова та в закордонних ЗВО – Женевському університеті, Ягеллонському університеті у Кракові,
Карловому Університеті у Празі. При цьому жодна з ОНП не була взята за безпосередній зразок, під час формування
ОНП «Хімія» було взято до уваги навчальні плани підготовки аспірантів, переліки нормативних та вибіркових
навчальних дисциплін, проаналізовано робочі програми, розміщені он-лайн у вільному доступі. Експертна група
відзначає високу галузеву й регіональну потребу в хіміках-наукових кадрах вищої кваліфікації у Західному регіоні та
високу популярність ОНП «Хімія» серед випускників-магістрів ЛНУ імені Івана Франка.

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

Стандарт вищої освіти України для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 10 Природничі
науки за спеціальністю 102 Хімія наразі не затверджений МОН України. Визначені в ОНП «Хімія» програмні
результати навчання відповідають вимогам восьмого рівня Національної рамки кваліфікацій та третьому циклу
вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (https://data.rada.gov.ua/laws/show/1341-
2011-%D0%BF/paran12#n12). Тобто випускники ОНП «Хімія» володіють концептуальними та методологічними
знаннями в галузі хімії та на межі галузей знань або професійної діяльності та здатні розв’язувати комплексні
проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, які характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов і передбачають глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або
професійної практики.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1) Врахування досвіду вітчизняних класичних університетів та іноземних закладів вищої освіти під час розробки
ОНП «Хімія»; 2) Залучення до розробки та перегляду освітньої програми усіх стейкголдерів – роботодавців і
підприємців, аспірантів, науково-педагогічних працівників, академічної спільноти; 3) Врахування сучасних
тенденцій розвитку хімічної науки та потреб Західного регіону та України в хіміках – наукових кадрах вищої
кваліфікації; 4) Відповідність програмних результатів навчання вимогам восьмого рівня Національної рамки
кваліфікацій та третьому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.

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

Бажано конкретизувати врахування досвіду вітчизняних та іноземних програм під час формулювання цілей і
програмних результатів навчання за ОНП «Хімія». Рекомендовано запровадити системну роботу з роботодавцями
та іншими стейкголдерами в розрізі одержання пропозицій щодо змісту ОНП «Хімія» та робочих планів навчальних
дисциплін.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітньо-наукова програма «Хімія» та її реалізація загалом відповідають визначеному критерію. Експертна група
радить більш детально обґрунтовувати врахування досвіду вітчизняних та закордонних освітніх програм, потребу й
пропозиції стейкголдерів під час формулювання цілей та програмних результатів навчання, формування робочих
планів навчальних дисциплін.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:
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1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Експертна група, проаналізувавши надані документи, дійшла наступних висновків: 1) обсяг ОНП «Хімія» складає 40
кредитів ЄКТС, з яких 22 кредити ЄКТС (55%) складають обов’язкові нормативні навчальні дисципліни; 2) 18
кредитів ЄКТС (45%) складають дисципліни вільного вибору аспіранта; 3) до складових нормативних навчальних
дисциплін навчального плану включено такі, які забезпечують отримання глибинних знань зі спеціальності (7
кредитів), набуття загальнонаукових компетентностей (4 кредити), універсальних навичок (4 кредити) та мовних
компетентностей (7 кредитів); 4) навчальні дисципліни вільного вибору аспіранта діляться на блоки, які
забезпечують отримання глибинних знань зі спеціальності (9 кредитів) та набуття загальнонаукових
компетентностей (9 кредитів).

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

ОНП «Хімія» розроблено у відповідності до Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження,
моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf). ОНП (https://chem.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Osvitnio_naukova_programa_102_himia_PhD_2016.pdf), проєкт ОНП 2020 року
(https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Programa_PhD_proekt_NM.pdf) та перелік освітніх компонент
(силабуси навчальних дисциплін) наявні у відкритому доступі на сайті хімічного факультету ЛНУ імені Івана Франка
(https://chem.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) та відділу аспірантури і докторантури
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/) та доступні всім зацікавленим особам. Аналіз ОНП показав, що освітні
компоненти являють собою структурно-логічну взаємозв’язану систему (https://chem.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/Strukturno-lohichna-skhema-ONP-KHimiia.pdf), що дозволяє досягти заявлених
програмних результатів навчання за ОНП «Хімія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності
102 Хімія кваліфікації доктор філософії (за спеціальністю хімія), як в її освітній, так і в науковій складових.

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

На думку експертної групи, компоненти навчального плану та компетентності, набуття яких забезпечує ОНП,
підібрано таким чином, щоб сформувати у здобувачів-аспірантів загальні та спеціальні компетентності для
здійснення науково-дослідної діяльності в галузі хімії з урахуванням сучасних вимог. При цьому обов’язкові
нормативні навчальні дисципліни згруповано на 4 складові: 1) які забезпечують отримання глибинних знань зі
спеціальності (7 кредитів ЄКТС); 2) які забезпечують набуття загальнонаукових компетентностей (4 кредити); 3) які
забезпечують набуття універсальних навичок і навичок науково-педагогічної діяльності (4 кредити практичної
підготовки); 4) які забезпечують розвиток мовних компетентностей (7 кредитів). Дисципліни хімічного профілю
вільного вибору аспіранта складають 9 кредитів ЄКТС. Дисципліни вільного вибору аспіранта, які забезпечують
набуття загальнонаукових компетентностей, складають 9 кредитів ЄКТС. Експертна група відзначає, що наявність
серед освітніх компонентів вільного вибору аспірантів таких навчальних дисциплін, як «Методологія підготовки
наукової публікації», «Підготовка науково-інноваційного проєкту» та нормативної навчальної дисципліни
«Науковий семінар» сприяє формуванню навичок науково-організаційної роботи та дозволяє аспірантам вже під час
навчання брати участь у складі колективів молодих учених у конкурсах наукових проєктів МОН України. Крім
цього, збалансований зміст ОНП сприяє високій публікаційній активності аспірантів, як під час апробації роботи,
так і під час опублікування результатів дисертаційних досліджень.

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

Експертною групою виявлено, що структура ОНП «Хімія» передбачає можливість для формування індивідуальної
освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір навчальних дисциплін. Обсяг вибіркових дисциплін в ОНП
складає 18 кредитів ЄКТС (45%) та відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту». Індивідуальна освітня
траєкторія здобувачів вищої освіти регулюється Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (затверджено наказом №0-110, від 08.10.2018р.;
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Відповідно до п.2.8-2.9, вибір
навчальних дисциплін здобувач ступеня доктора філософії здійснює з урахуванням власних потреб та уподобань
щодо майбутньої наукової діяльності. Процедура забезпечення здобувачем вибору навчальних дисциплін у межах,
передбачених ОНП та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25% загальної кількості кредитів
ЄКТС, передбачених для цього рівня вищої освіти, здійснюється за безпосереднім вибором навчальних дисциплін, у
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тому числі з інших рівнів вищої освіти, зокрема, рівня СО «Магістр». Відділ аспірантури і докторантури на початку
навчального року доводить до відома здобувачів перелік дисциплін за вільним вибором у межах кожного року
навчання. Здобувачі, ознайомившись з переліком дисциплін за вільним вибором, до 1 березня поточного року
вносять обрані дисципліни до вибіркової частини навчального плану. Відділ аспірантури і докторантури узагальнює
інформацію про вибір здобувачами навчальних дисциплін. Ця інформація є підставою для включення обраних
дисциплін до навчального навантаження кафедри. Списки груп і відомості підсумкового контролю формує відділ
аспірантури та докторантури. Аспіранти, які навчаються за ОНП «Хімія», обирають навчальні дисципліни з двох
переліків, які забезпечують отримання глибинних знань зі спеціальності (Складова 1, 9 кредитів ЄКТС) та набуття
загальнонаукових компетентностей (Складова 2, 9 кредитів ЄКТС). Аналізуючи механізм системи обрання
аспірантами вибіркових дисциплін, експертна група дійшла до висновку, що здобувачі не мають обмежень щодо
вибору навчальних дисциплін. Аналізуючи результати опитування аспірантів (https://chem.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/Rezul-taty-opytuvannia_ONP-KHimiia_2020-rik_1.pdf) в розрізі наявного переліку
вибіркових дисциплін виявлено, що цей перелік повністю влаштовує 50% здобувачів, радше влаштовує 33,3% та
радше не влаштовує 16,7%. При цьому аспіранти під час опитувань мали змогу надати пропозиції щодо оновлення
переліку вибіркових дисциплін й пропонували «Web-дизайн», «Програмування», «Радіохімію», «Екологічну
токсикохімію», «Розмовну англійську», спецкурси від хімічних компаній. Експертна група радить гаранту ОНП
«Хімія» та групі забезпечення розглянути результати опитування аспірантів під час планового перегляду ОНП та
формування переліку дисциплін вільного вибору аспіранта.

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

На думку експертної групи, практична підготовка аспірантів організована на високому рівні й забезпечується
шляхом як виконання ними експериментальних наукових досліджень за темою дисертації, так і набуттям навичок
викладацької діяльності. Науковий експеримент виконується в науково-дослідних лабораторіях хімічного
факультету, Міжфакультетській лабораторії диференціального термічного аналізу, Центрі колективного
користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук», міжфакультетській
лабораторії інструментальних методів дослідження (https://chem.lnu.edu.ua/about/labs). Частина
експериментальних робіт може виконуватися під час наукових стажувань у лабораторіях інших іноземних ЗВО
згідно з угодами про співпрацю. Крім цього, навчальним планом ОНП «Хімія» передбачено вивчення нормативної
навчальної дисципліни «Науковий семінар» (4 кредити ЄКТС), яка передбачає практичну підготовку доповіді і
колективне обговорення наукової інформації для підвищення рівня професійної та викладацької майстерності,
розвиток науково-дослідних навичок для здійснення самостійних наукових досліджень і набуття навичок написання
та оформлення результатів наукової роботи для подальшого опублікування чи апробації. Розвиток викладацьких
компетентностей забезпечується нормативною навчальною дисципліною «Педагогічна практика» (4 кредити
ЄКТС). Порядок і форму проходження педагогічної практики регламентує Положення про педагогічну практику
аспірантів ЛНУ імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/Положення-про-
педагогічну-практику.pdf). Організацію, навчально-методичне забезпечення та виконання програми педпрактики
забезпечує кафедра, до якої прикріплений аспірант. Експертна група під час зустрічі з аспірантами з’ясувала, що
термін проходження педагогічної практики погоджується з науковим керівником і кафедрою, при цьому навчальний
семестр, в якому її проходять не локалізується в навчальному плані. Згідно з аналізом результатів опитування
аспірантів (https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Rezul-taty-opytuvannia_ONP-KHimiia_2020-
rik_1.pdf), терміни проведення практики повністю влаштовують 66,7% аспірантів, а тривалість – 58,3%. Експертна
група радить гаранту ОНП «Хімія» та групі забезпечення розглянути результати опитування аспірантів під час
планового перегляду ОНП в розрізі фіксованого терміну проходження педагогічної практики. Крім цього, експертна
група радить Центру моніторингу Центру забезпечення якості освіти провести оцінювання аспірантами окремо ОК
«Педагогічна практика».

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

Навчання на ОНП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних і гнучких навичок (Soft Skills), які
відповідають заявленим цілям і результатам навчання. Найбільш орієнтованими з освітніх компонентів на розвиток
соціальних і гнучких навичок є наступні дисципліни: «Філософія»», «Науковий семінар», «Педагогічна практика»,
«Психологія вищої школи», «Педагогіка вищої школи», «Іноземна мова за фаховим спрямуванням», «Інновації та
підприємництво», «Підготовка науково-інноваційного проєкту». Указані дисципліни, на думку експертів,
забезпечують здатність до адаптації та дії в новій ситуації, здатність працювати в колективі, толерантно сприймати
соціальні, етнічні та культурні відмінності, здатність використовувати на практиці набуті компетентності в
організації дослідних та проєктних робіт, здатність до самоорганізації, самоосвіти, здатність критично осмислювати
і постійно вдосконалювати власну професійну діяльність. Формування соціальних навичок досягається в
позанавчальній роботі – аспіранти залучаються до підготовки і проведення конкурсів науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН школярів України, до організації Всеукраїнського конкурсу юних дослідників «Кристали» імені
Євгена Гладишевського для школярів різних вікових категорій, до проведення профорієнтаційних заходів і Днів
відкритих дверей тощо.
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7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт на момент розробки ОНП «Хімія» відсутній. Набуті здобувачами компетентності
відповідають класифікаційному угрупованню «Професіонали» (в галузі хімії) Класифікатору професій України
ДК003:2010 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10).

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

На думку експертної групи обсяг освітньої програми й окремих освітніх компонентів реалістично відбиває фактичне
навантаження аспірантів та є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання за ОНП
«Хімія». Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) і Тимчасового положення про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) співвідношення обсягу окремих освітніх
компонентів ОНП із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти становлять не менше 1/3 та не більше 2/3
від загального обсягу навчальних годин, відведених для вивчення конкретної дисципліни. Співвідношення
аудиторних занять та самостійної роботи у кожному випадку визначаються специфікою навчального плану та певної
дисципліни. Аналіз навчального плану показав, що на ОНП «Хімія» співвідношення обсягу аудиторних годин і
самостійної роботи аспіранта сформовано так, щоб забезпечити оптимальне поєднання освітньої та науково-
дослідної складових. Так, у разі очної форми навчання на формування глибинних знань зі спеціальності
передбачено 16 кредитів (480 годин), співвідношення між аудиторними заняттями та самостійною роботою
становить 1:1 (128 лекцій, 48 практичних, 64 семінарських години та 240 годин самостійної роботи). Для вивчення
іноземної мови передбачено 7 кредитів (210 годин), в т.ч. 140 аудиторних годин і 70 годин самостійної роботи, що
складає 2:1 для очної форми. Співвідношення аудиторного навантаження та самостійної роботи за всім циклом
підготовки становить 540 (аудиторні, 45%): 540 (самостійна робота, 45%) : 120 (практика, 10%). Відповідно до
результатів обговорення ОНП на засіданнях Вченої ради хімічного факультету, на які запрошуються аспіранти
(витяг з протоколу №27 від 30.06.2020р.), та за результатами зістрічі зі здобувачами освіти, встановлено, що їх
інтереси враховуються під час визначення співвідношення фактичного навантаження та обсягу окремих освітніх
компонентів за ОНП. Згідно з результатами опитування аспірантів (https://chem.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/Rezul-taty-opytuvannia_ONP-KHimiia_2020-rik_1.pdf) розподіл годин між дисциплінами,
які читаються, повністю влаштовує 83,3% аспірантів і радше влаштовує 16,7%, розподіл годин між лекціями,
семінарськими або практичними заняття повністю влаштовує 81,8% аспірантів і радше влаштовує 18,2%.

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

За результатами аналізу наданих документів і проведених експертною групою зустрічей із групою забезпечення
ОНП (20.07.2020р.) та зі здобувачами вищої освіти (20.07.2020р.) було з’ясовано, що підготовка аспірантів за
дуальною формою освіти не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1) Освітні компоненти являють собою структурно-логічну взаємозв’язану систему, що дозволяє досягти заявлених
програмних результатів навчання за ОНП «Хімія». 2) Компоненти навчального плану та компетентності, набуття
яких забезпечує ОНП, підібрано таким чином, щоб сформувати у здобувачів інтегральну, загальні та спеціальні
компетентності для здійснення фахової наукової діяльності в галузі хімії з урахуванням сучасних вимог. 3) Структура
ОНП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний
вибір аспірантами навчальних дисциплін. Механізм обрання здобувачами вибіркових дисциплін не обмежує
можливість вибору з загальноуніверситетського переліку дисциплін вільного вибору для магістрів. 4) Здобувачі
проходять педагогічну практики, що дозволяє набути компетентностей для майбутньої науково-педагогічної
діяльності в вищій школі України. 5) Навчання за ОНП передбачає набуття здобувачами соціальних і гнучких
навичок (Soft Skills), що відповідають заявленим цілям і результатам навчання. 6) Обсяг ОНП і окремих освітніх
компонентів реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів вищої освіти та є відповідним для досягнення
цілей і програмних результатів навчання. 7) Проводиться опитування аспірантів щодо освітньо-наукової програми
та щодо навчальних дисциплін.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.
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Наразі не напрацьована система врахування результатів опитування аспірантів під час перегляду змісту ОНП і
навчальних дисциплін. Експертна група радить гаранту ОНП «Хімія» та групі забезпечення розглянути результати
опитування аспірантів під час планового перегляду ОНП в розрізі фіксованого терміну проходження педагогічної
практики та формування переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Також експертна група радить Центру
моніторингу якості освіти провести оцінювання аспірантами окремо ОК «Педагогічна практика».

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Встановлені факти та докази дають можливість зробити висновок про загальну відповідність підкритеріїв
встановленим вимогам. Варто напрацювати систему врахування результатів опитування аспірантів щодо освітньо-
наукової програми та щодо навчальних дисциплін під час планового перегляду ОНП.

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

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

Експертною групою встановлено, що правила прийому на навчання за ОНП «Хімія» є чіткими та зрозумілими, не
містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті університету і доступні для всіх охочих
за посиланням https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf.

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

Відповідно до Правил прийому до аспірантури та докторантури ЛНУ імені Івана Франка
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf) до аспірантури на конкурсній основі можуть
вступати громадяни України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в
аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання. Підготовка іноземних громадян та осіб без
громадянства здійснюється на підставі: міжнародних договорів України; загальнодержавних програм; договорів,
укладених Університетом з фізичними та/або юридичними особами. Конкурсний відбір проводиться на основі
конкурсного балу, який обчислюється як сума балів, отриманих під час складання вступних іспитів зі спеціальності,
філософії та іноземної мови. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом
тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language
Assessment (не нижче рівня B2), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення
результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюють до результатів вступного випробування з іноземної мови з
найвищим балом. Вступники подають список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають
опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) за спеціальністю 102 Хімія.
Науковий керівник надає рецензію на наукову доповідь (реферат) або відгук на наукові праці. Оцінювання
вступників проводять за чотирибальною системою: “֊відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Зарахування
вступників відбувається на основі рейтингу, який формують згідно з результатами трьох вступних іспитів до
аспірантури та оцінки майбутнього наукового керівника (з рецензії на реферат або відгуку на наукові праці). У
відомостях про самооцінювання (п.3) зазначено, що до конкурсного балу додається додатковий бал за
навчальні/наукові досягнення, проте Правила прийому не містять критерії отримання такого балу. Експертна група
радить додати критерії нарахування зазначеного додаткового балу до Правил прийому.

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

В університеті визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО,
зокрема під час академічної мобільності, які регулюються Тимчасовим положенням про організацію освітнього
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ імені Івана Франка
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Тимчасовим положенням про порядок
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академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), Положенням про визнання та перезарахування результатів
навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf). Здобувач вищої освіти доктора філософії має право на перерву у
навчанні в рамках реалізації права на академічну мобільність (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015
р. № 579), на навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав). Рішення
щодо надання в такому випадку академічної відпустки приймає Вчена рада факультету. У цілому, аспірантам, які
навчаються за ОНП «Хімія», створено сприятливі умови для участі в академічній мобільності. Наприклад, у 2019-
2020 н.р. троє аспірантів перебували на наукових стажуваннях (від двох до десяти місяців) за темами відповідних
дисертацій у закордонних установах, зокрема, аспірант Федишин О.С. – в університеті Павла Йозефа Шафарика
(Кошице, Словаччина), аспірантка Стечинська Е.Т. – в університеті Миколая Коперника (Торунь, Польща),
аспірантка Гулай Н.Л. – у Вестфальському університеті (Мюнстер, Німеччина). Крім того, аспірантка Стецьків І.А.
стажувалась у Віденському технічному університеті (Австрія) (01.09.2019–31.12.2019 р.), а аспіранти Марискевич Д.Т.
та Павлюк Н.В. – в Університеті Яна Длугоша (Ченстохова, Польща) (15.09.2019–21.09.2019 р.). Більше того,
наявний досвід подвійного керівництва дисертаційною роботою аспірантки Мацелко О.В. за спеціальністю 02.00.01
– неорганічна хімія (керівники: чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є, ЛНУ імені Івана Франка, Україна, та
проф. Юрій Гринь, Iнститут хiмiчної фiзики твердого тiла, Дрезден, Німеччина). На зустрічі 20.07.2020р. аспіранти,
які брали участь у лекторії доктора Енріко Джанніні, провідного дослідника кафедри фізики квантового стану
Женевського університету (Швейцарія), “Phase diagrams and phase transitions” (англійською мовою), який тривав 16-
25 жовтня 2018р. в ЛНУ імені Івана Франка, та отримали сертифікат про проходження курсу, мали можливість
перезарахувати 3 кредити за дисципліною «Сучасні тенденції в хімії». Експертна група зазначає, що практика
визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, наразі не набула
широко поширення з огляду, насамперед, на науковий характер академічної мобільності.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Порядком визнання у
Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та
інформальній освіті (введено в дію наказом від 30.01.2020р., № 0-6; https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). Під час зустрічі зі здобувачами 20.07.2020 р. експертна
група пересвідчилась, що аспіранти, які самостійно отримали сертифікати знання англійської мови (TOEFL, IELTS
або Cambridge English Language Assessment) не нижче рівня С, мали змогу перезарахувати курс і не складати екзамен
з курсу «Іноземна мова за фаховим спрямуванням». Але практика визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, на ОНП «Хімія» наразі не набула широкого поширення.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1) Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень, оприлюднені на офіційному веб-сайті ЛНУ імені Івана Франка і доступні всім охочим. 2) Правила
прийому на навчання за ОНП «Хімія» враховують особливості самої освітньої програми. 3) Правила визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, є чіткими та зрозумілими
та наявна практика визнання таких результатів. 4) Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній і інформальній освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу
та поступово набувають досвіду запровадження під час реалізації ОНП «Хімія».

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

Експертна група радить додати критерії нарахування додаткового балу за навчальні та/або наукові досягнення до
Правил прийому до аспірантури та докторантури ЛНУ імені Івана Франка

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.
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Встановлені факти та докази дають можливість зробити висновок про загальну відповідність підкритеріїв
встановленим вимогам. Наявна рекомендація (про відсутність критеріїв нарахування додаткового балу за навчальні
та/або наукові досягнення у Правилах прийому до аспірантури та докторантури ЛНУ імені Івана Франка) не є
суттєвою.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Форми та методи навчання регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та «Тимчасовим
положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ імені
Івана Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Аналіз табл. 3
самоаналізу, силабусів навчальних дисциплін, зустрічі з аспірантами та викладачами дозволили констатувати, що в
освітньому процесі паралельно з лекційними заняттями проводяться практичні заняття та науковий семінар як
специфічна форма проведення навчального заняття – колективне публічне обговорення нової наукової інформації
шляхом виступів доповідачів та опонентів і організації обговорення проблеми. Серед методів навчання
застосовуються інтерактивні методи (демонстраційні вправи, ситуаційні вправи і задачі, мозковий штурм,
синектика, дискусії, робота з тестовими та іншими діагностичними методиками, методи генерування інноваційних
ідей тощо), колаборативне навчання (групові проєкти, спільні розробки), творчі індивідуальні завдання, дискусії,
дебати (оксфордські, панельні, «за» і «проти»), проблемно-пошукові методи, робота в системі Moodle, побудова
електронного навчання як простору прояву пізнавальних ініціатив. Використовуються практичні методи: виконання
практичних робіт та індивідуальних завдань з використанням спеціального обладнання, що передбачає організацію
навчальної роботи для отримання нових знань, перевірки певних наукових гіпотез на рівні досліджень, узагальнень,
аналізу, формування вмінь і навичок інтерпретації результатів досліджень різноманітних об’єктів. Використання
цих методів навчання дозволяє досягти програмних результатів навчання. Відповідно до п. 2.5 «Положення про
організацію опитування студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітньго процесу»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf) опитування здобувачів освіти
проводиться двічі на рік за кожною дисципліною, що дозволяє викладачеві коригувати вибір форм і методів
навчання з урахуванням побажань аспірантів. Згідно з результатами опитування аспірантів методи проведення
лекцій та практичних занять повністю влаштовує 75%, радше влаштовує – 25% (https://chem.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/Rezul-taty-opytuvannia_ONP-KHimiia_2020-rik_1.pdf). Інтереси аспірантів ураховуються
також шляхом вибору ними конкретного напряму досліджень у межах спеціальності 102 Хімія. Здобувачі мають
можливість вибирати навчальні дисципліни, які відповідають їх інтересам, форму навчання, можуть формувати
індивідуальний графік навчання. Опитування аспірантів показало, що методи проведення навчальних занять
повністю влаштовує 58,3% респондентів, радше влаштовує 25% і радше не влаштовує 16,7%.

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

Аспіранти мають вільний доступ до освітньої програми, навчального плану і силабусів навчальних дисциплін
(https://chem.lnu.edu.ua/academics/postgraduates, https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/). У силабусах розкрита
коротка інформація про дисципліну і викладача, зміст, пропонована література, обсяг, очікувані результати
навчання, пререквізити, форми і методи навчання, обладнання, критерії оцінювання, політика виставляння балів,
вимоги до академічної доброчесності, перелік запитань до екзамену чи заліку. Крім того уся необхідна інформація
щодо вивчення дисципліни сконцентрована у системі Moodle. Опитування аспірантів (https://chem.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/Rezul-taty-opytuvannia_ONP-KHimiia_2020-rik_1.pdf) показало, що доведення до відома
критеріїв оцінювання знань повністю влаштовує 58,3% респондентів, радше влаштовують – 41,7%.

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

ОНП містить освітній і науковий складники, які тісно взаємоповʼязані. Вивчення навчальних дисциплін
поєднується із виконанням наукового дослідження. Тема дисертаційної роботи виконується відповідно до напряму
роботи наукової школи. Тому аспіранти активно включаються в науково-дослідну роботу кафедр, включаються у
наукові колективи, які виконують держбюджетні та госпдоговірні теми, у виконання міжнародник наукових
проєктів, у тому числі і грантових. У виконанні проєкту молодих учених (МОН України) «Нові інтерметаліди як
основа енергоефективних матеріалів» беруть участь аспіранти Нитка В., Павлюк Н., Стецьків І. Аспіранти брали
участь у виконанні дослідницьких проєктів: «Синтез та кристалохімія нових інтерметалік подвійного призначення»
(Романів І. - наказ №Н-418 від 29.10.2018 р., Горяча М. – наказ №Н-367 від 02.10.2018 р.), «Нові інтерметаліки як
основа енергоефективних матеріалів» (Стецьків І. – накази №Н-177 від 28.05.2020 р., №Н-192 від 30.05.2020 р.,
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Павлюк Н. – наказ №Н-177 від 28.05.2020 р., Нитка В. – наказ №Н-333 від 08.10.2019 р.), «Синтез та дослідження
біологічної активності, хіміко-аналітичних властивостей похідних 1,3-тіазолу та 4-азолідону з використанням
обладнання автора» (Фролов Д. – наказ №Н-309 від 29.08.2018 р., Федишин О. – наказ №Н-181 від 27.04.2018 р.,
Фролов Д. – наказ №Н-181 від 27.04.2018 р.), «Нанокомпозитні та наноструктуровані системи з каталітичними
властивостями» (Даниляк М.-О. – наказ №Н-399 від 26.10.2017 р., Макогон В. – накази №Н-269 від 18.08.2017 р.,
№Н-52 від 07.03.2017 р.), «Наноструктуровані та полікристалічні РЕМ-матеріали для сцинтиляторів, датчиків та
енергозберігаючих технологій» (Сенчук О. – наказ №Н-283 від 15.09.2016 р.), «Нітрогеновмісні анельовані системи
тіофену: розробка високоефективних, екологічно чистих методів синтезу та пошуку протипухлинних препаратів на
їх основі» (Піткович Х. – наказ №Н-360 від 20.10.2016 р, Кравець М. – наказ №Н-284 від 15.09.2016 р., Тупис А. –
наказ №Н-284 від 15.09.2016 р.). Про результативність наукової роботи аспірантів свідчить той факт, що у 2019 р.
премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ
та закладів вищої освіти отримав аспірант Тупичак М., а стипендіатами академічної стипендії Кабінету Міністрів
України студентам та аспірантам у 2019 р. став аспірант Лаба Є.О, у 2020 р. – Тупичак М. Хімічний факультет ЛНУ
співпрацює з 80 закордонними науковими установами та фірмами
(https://chem.lnu.edu.ua/en/research/international-collaboration), що дозволяє здійснювати академічні стажування,
брати участь у грантових проєктах, робити спільні публікаціі, проводити спільні наукові заходи, запрошувати
іноземних вчених для реалізації освітнього процесу. Зокрема, аспіранти Тупичак М.А. та Шегедин М.В. були
виконавцями проекту «Наночастинки для доставки ліків» (у межах угоди з Інститутом Біо-Медичних Досліджень
Новартіс (США)).

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

Науково-педагогічні працівники регулярно оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик
у галузі хімічних наук. Аналіз силабусів освітніх компонентів засвідчив, що змістовне наповнення навчальних
дисциплін відповідає сучасному рівню розвитку хімічних знань та досягнень. Викладачі активно беруть участь у
міжнародних дослідницьких проєктах та грантах, виконанні держбюджетних та госпдоговірних тем (лише у 2019 р.
науковці хімічного факультету виконували 10 держбюджетних тем). Результати власних досліджень та нові
досягнення в галузі хімії вносяться до змісту навчальних дисциплін. Про це свідчить і перелік літератури, який
рекомендується аспірантам у силабусах. В університеті створена лабораторія MTech
(https://chem.lnu.edu.ua/mtech/about.htm), яка розробляє обладнання та програмне забезпечення для вирішення
дослідницьких та аналітичних задач. Керівник лабораторії Пацай І. О. викладає дисципліну «Сучасні підходи до
вимірювання аналітичного сигналу» і знайомить аспірантами з новими приладами та програмним забезпеченням
до них. На факультеті офіційно діють дві наукові школи (накази МОН №186 від 17.06.94, № 229 від 13.07.94, № 278
від 3.10.94): «Кристалохімія» – на кафедрі неорганічної хімії (керівник –Гладишевський Р.Є.) та «Фізико-хімія
полімерів» на кафедрі фізичної та колоїдної хімії (керівник – Решетняк О.В.), результатом роботи яких є монографії,
навчальні посібники, статті, що дозволяє оновити змістове наповнення дисциплін. Про оновленя змісту освіти
свідчать і навчальні посібники, видані викладачами даної ОП: 1. Aksimentyeva O.I., et al. Chapters 3, 4, 5, 6, 9, 13. Eds.
O.V. Reshetnyak, G.E. Zaikov. Computational and Experimental Analysis of Functional Materials. Toronto: Apple Academic
Press, CRC Press (Taylor & Francis Group). 2017. 571 p. 2. Карп’як В.В., Мартяк Р.Л. Якісний та кількісний аналіз
органічних сполук. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 107 с. 3. Карп’як В.В., Обушак М.Д.. Хімія
гетероциклічних сполук. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 268 с. 4. Муляк О.І., Карп’як В.В.,
Обушак М.Д. Лабораторні роботи і задачі з органічної хімії. Навчальний посібник (2-ге вид.). Львів: Видав. центр
ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 198 с. 5. Обушак М.Д., Біла Є.Є. Органічна хімія. Частина 1, 2, 3. Навчальний посібник.
Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 2004, 2011, 2018. 6.
Микитенко Н.О., Козолуп М.С., Рожак Н.В. Основи англомовної академічної комунікації для студентів та аспірантів
кафедри іноземних мов для природничих факультетів природничих спеціальностей. Навчальний посібник. Львів:
Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 224 с. 7. Н.О. Микитенко, В.Т. Сулим, М.С. Козолуп. Формування
академічної компетентності: курс англійської мови для студентів та аспірантів природничих спеціальностей:
Developing Academic Literacy: EAP for Science Majors. Навчальний посібник. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2017. 182 с. та ін.

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

В університеті діє Міжнародний офіс (https://international.lnu.edu.ua/), який сприяє розвитку міжнародних відносин
університету. На сторінці відділу науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти можуть знайти
інформацію про європейські програми та проєкти (Еразм +, Горизонт 2020, Еразм Мундус, Темпус), програми
обміну, програми академічної мобільності, докторські програми. Хімічний факультет співпрацю з 80 закордонними
науковими установами та фірмами (https://chem.lnu.edu.ua/en/research/international-collaboration), викладачі та
аспіранти беруть участь у міжнародних наукових проєктах. У наукових заходах ЛНУ брали участь лауреат
Нобелівської премії з хімії Роалд Гоффман, професор Корнельського університету (США)
(https://www.lnu.edu.ua/kultura-v-himiji-i-himiya-v-kulturi/); Вінсент Фурне (Університет Лотарингії, Франція),
Даніель Фручарт (Інститут Нела, Франція), Мауро Джованніні (Університет Генуї, Італія), Ладіслав Хавела (Чарльз
Університет, Чехія), Олівер Янка (Мюнстерський університет, Німеччина), Дірк Джонрендт (Мюнхенський
університет Людвіга Максиміліана, Німеччина), Лібін Лю (Центральний південний університет, Китай), Матьє
Пастурел (Університет Ренна 1, Франція), Павла Солоха (Університет Генуї, Італія), П'єра Вілларса (Система даних
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матеріальних фаз, Вітзнау, Швейцарія), Ібіна Сю (Національний інститут матеріалознавства, Японія), Пітер Завалій
(Університет Меріленда, Коледж Парк, США) (https://chem.lnu.edu.ua/about/departments/imc-conference/imc-
conference-xiv). 16-25 жовтня 2018 року в Університеті провідний дослідник кафедри фізики квантового стану
Женевського університету (Швейцарія) доктор Енріко Джанніні прочитав курс «Phase diagrams and phase
transitions» (англійською мовою). Щорічно проводиться Школа молодих науковців – Конгрес кристалографів
України (за фінансової підтримки Міжнародного центру дифракційних даних (International Center for Diffraction
Data, США). Запрошеним лектором VI Школи був доктор Марек Дашкевич (Польща)
(https://chem.lnu.edu.ua/about/departments/young-researchers-school/vi-young-researchers-school), а VII Школи –
Петро Завалій (США) та Юрій Проць (Німеччина) (https://chem.lnu.edu.ua/about/departments/young-researchers-
school/vii-young-researchers-school). Усі аспіранти мають публікації у міжнародних високорейтингових виданнях. У
2020 р. наукове стажуваннях за кордоном пройшли аспіранти Федишин О. (Словаччина), Стечинська Е. (Польща),
Гулай Н. (Німеччина). У 2019 р. – Марискевич Д. (Польща), Павлюк Н. (Польща), Стецьків І.А. (Австрія). У 2020 р.
наукове стажуваннях за кордоном пройшли: доц. Дмитрів Г.С. (Німеччина); доц. Пукас С.Я. (Австрія); доц. Заремба
В.І. (Польща); ст.н.сп. Міліянчук Х.Ю. (Японія), н.сп. Левицький В.О. (Німеччина). У 2019 р. 12 науково-
педагогічних та наукових працівників факультету пройшли наукове стажування за кордоном
(https://chem.lnu.edu.ua/research/international-collaboration)

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1)Форми та методи навчання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів
навчання. Заслуговує на увагу науковий семінар як специфічна форма проведення навчального заняття –
колективне публічне обговорення нової наукової інформації шляхом виступів доповідачів та опонентів і організації
обговорення проблеми 2) Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація
щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх
компонентів у формі силабусів, які є у вільному доступі на сайті факультету. 3) В університеті діє Міжнародний офіс,
який сприяє розвитку міжнародних відносин університету. Існує практика запрошення «гостьових» лекторів, участь
у конференціях і семінарах провідних науковців з різних країн. 4) Активна участь науково-педгогічних працівників
та аспірантів у міжнародному стажуванні. 5) Активна участь науково-педагогічних працівників та аспірантів у
виконанні держбюджетних, госпдоговірних тем та грантових проєктів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Слабких сторін немає

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Встановлені факти та докази дають можливість зробити висновок про повну відповідність підкритеріїв
установленим вимогам.

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

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

У Положенні про організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) та у Положенні про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у
Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf) викладені принципи, процедури і форми поточного та
підсумкового оцінювання. У силабусах навчальних дисциплін, які знаходяться у відкритому доступі
(https://chem.lnu.edu.ua/academics/postgraduates), розкрито критерії оцінювання (окремо для кожного виду
навчальної діяльності). Також з формами контрольних заходів та критеріями оцінювання аспіранти можуть
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ознайомитися у системі Moodle. У ході спілкування з академічним персоналом та здобувачами, експертна група
переконалася, що аспіранти на початку вивчення дисципліни ознайомлюються з формами контрольних заходів та
критеріями оцінювання. За результатами анкетування аспірантів (https://chem.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/Rezul-taty-opytuvannia_ONP-KHimiia_2020-rik_1.pdf) форми поточного і проміжного
контролю знань студентів повністю влаштовують 75% респондентів, радше влаштовують – 25%; форми контролю
знань на заліках та іспитах повністю влаштовують 66,7% респондентів, радше влаштовують – 33,3%; критерії
оцінювання знань поточної та підсумкової успішності повністю влаштовують 66,7% респондентів, радше
влаштовують – 33,3%; доведення до відома критеріїв оцінювання знань повністю влаштовують 58,3% респондентів,
радше влаштовують – 41,7%. За всіма цими показниками пункт «взагалі не влаштовує» не вибрав жоден аспірант.
Також у результатах анкетування наведені дані щодо вивчення окремих дисципдін, де на питання «На початку
семестру викладач ознайомив студентів із навчальною програмою предмету, формами проведення занять та
умовами складання іспиту чи заліку» оцінки студентів коливаються від 4,82 до 5 (з максимальних 5).

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

Стандарт відступній. Атестація випускників ОП проводитиметься у формі публічного захисту кваліфікаційної
(дисертаційної) роботи у разових спеціалізованих вчених радах. Університет може забезпечити створення таких
спеціалізованих вчених рад.

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

Аналіз внутрішніх норативних документів університету («Положення про організацію освітнього процесу…»,
«Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти…», «Положення про
комісію з питань етики …»), які є у вільному доступі на сайті університету (https://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/), показав, що правила проведення контрольних заходів визначено чітко і зрозуміло.
Правила проведення контрольних заходів є доступними для усіх учасників освітнього процесу. У силабусах
навчальних дисциплін розкриті питання до заліку чи екзамену. Також у силабусах кожної дисципліни прописані
принципи академічної доброчесності, підкреслюється, що «жодні форми порушення академічної доброчесності не
толеруються. Роботи здобувачів є виключно оригінальними дослідженнями чи міркуваннями». Конфліктів з питань
неналежного оцінювання не виникало. За результатами анкетування аспірантів (https://chem.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/Rezul-taty-opytuvannia_ONP-KHimiia_2020-rik_1.pdf) доведення до відома критеріїв
оцінювання знань повністю влаштовують 58,3% респондентів, радше влаштовують – 41,7%; вирішення конфліктів
на ОП повністю влаштовує 100% респондентів; об'єктивність оцінювання повністю влаштовує 83,3% респондентів,
радше влаштовує – 16,7%. На запитання цієї ж анкети «Чи доводилося Вам бути у конфліктних ситуація під час
навчання?» 100% респондентів відповіли «Ні». Також 100% респондентів відповіли, що їм не відомі випадки
корупції під час навчання.

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

В університеті у вільному доступі є документи, які стосуються академічної доброчесності: «Положення про
забезпечення академічної доброчесності …» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), «Кодекс академічної доброчесності…», Декларації про
дотримання академічної доброчесності працівником та здобувачем вищої освіти
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). У цих документах дано визначення
понять (академічна доброчесність, обман, плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, хабарництво,
необʼєктивне оцінювання) та визначено політику і процедури дотримання академічної доброчесності. На хімічному
факультеті питаннями академічної доброчесності опікується заступник декана з наукової і навчально-виховної
роботи О.Я. Шийка. Також нормативними документами передбачено щорічне проведення для аспірантів і
докторантів заходів з питань наукової етики та недопущення академічного плагіату. Аспіранти ознайомлені з
принципами академічної доброчесності, опитування фокус-групи аспірантів підтвердило, що на плагіат
перевіряється статті та дисертаційні роботи в системі Unicheck. Результати перевірки дисертаційних робіт були
продемонстровані у ході відеоекскурсії університетом. У силабусах навчальних дисциплін наведені вимоги щодо
дотримання академічної доброчесності. За результатами анкетування аспірантів (https://chem.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/Rezul-taty-opytuvannia_ONP-KHimiia_2020-rik_1.pdf) дотримання правил академічної
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доброчесності повністю влаштовують 50% респондентів, радше влаштовують – 33,3%, радше не влаштовують –
16,7%.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1) Сильною стороною є наявність на сайті ЗВО чітких положень, які регламентують дотримання академічної
доброчесності та відповідальності за її порушення, зокрема, декларації про дотримання академічної доброчесності
працівником та здобувачем вищої освіти, які підписуються власноруч. 2) Усі статті та дисертаційні роботи
перевіряються на плагіат. 3) Проводиться анкетування аспірантів, яке дозволяє виявити задоволеність аспірантів
освітнім процесом та наявність конфліктих ситуацій на ОП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

Слабких сторін немає

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Встановлені факти та докази дають можливість зробити висновок про повну відповідність підкритеріїв
установленим вимогам.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Викладачі, задіяні до реалізації ОП, мають достатню академічну та професійну кваліфікацію, що підтверджено їх
базовою освітою, науковими ступенями і наявними науковими та методичними публікаціями. Аналіз таблиці
кадрового складу науково-педагогічного персоналу, який обслуговує ОП, а також інформації про викладачів на сайті
факультету, дозволяє констатувати, що академічна кваліфікація викладачів, задіяних у реалізації ОП, повністю
відповідає її цілям та програмним результатам навчання. Викладачі, задіяні до реалізації ОП, є активними
дослідниками в галузі хімії, серед них 1 член-кореспондент НАН України, 7 Лауреаівт Державної премії України в
галузі науки і техніки. Це підтверджує також активна участь викладачів у написанні монографій, навчальних
посібників, отримані патенти, участь у міжнародних проєктах та гратах (гранти Міжнародного центру
дифракційних даних (ICDD Grant-in-Aid (США) «Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних
сполук»; проєкт НХ–010316 (Швейцарія) «Пошук нових структурних типів»; науково-дослідна робота за договором
№ М/76-2019 від 19.06.2019 р. в рамках українсько-чеського науково-технологічного співробітництва
«Інтерметаліди f-елементів як матриці для зберігання водню»; проєкти від Інституту біомедичних досліджень
Новартіс (США) щодо «Drug Discovery Technologies»; проєкт ПН–010115 (Швейцарія) «Фундаментальні дослідження
в галузі природничих наук), співпраця із 80 закордонними науковими установами та організаціями, наукові
стажування викладачів у закордонних університетах та наукових установах
(https://chem.lnu.edu.ua/research/international-collaboration); виконання держбюджетних і госпдоговірних тем
(https://chem.lnu.edu.ua/research/state-budget-researches). Усі викладачі, задіяні до реалізації ОП, мають науковий
ступінь кандидата та доктора наук. Публікації викладачів співвідносяться зі змістом дисциплін, які вони
викладають.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.
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Процедури конкурсного добору викладачів регулюються «Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників …», яке є у вільному доступі (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf). У відповідності до нього при проведенні конкурсного відбору
враховується звіт про роботу за попередній період і відповідність науково-методичного доробку. Викладач, який
подає документи на конкурс, повинен прочитати відкриту лекцію у присутності науково-педагогічних працівників,
що дозволяє підтвердити професіоналізм викладача для успішної реалізації освітньої програми. Визначити рівень
професіоналізму науково-педагогічних працівників для успішної реалізації освітньої програми дозволяє також
визначення їх рейтингу, що регулюється положеннмя університету, яке є у вільному доступі
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). Інформація про рейтинг викладача
використовується під час участі в конкурсі на заміщення вакантних посад (п.3.3). За результатами анкетування
аспірантів (https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Rezul-taty-opytuvannia_ONP-KHimiia_2020-
rik_1.pdf) професіоналізм викладачів, зокрема їх професійна компетентність повністю влаштовують 91,7%
респондентів, радше влаштовують – 8,3%, педагогічна майстерність – повністю влаштовують 83,3% респондентів,
радше влаштовують – 16,7%; уміння спілкуватися зі студентами – повністю влаштовують 91,7% респондентів, радше
влаштовують – 8,3%; уміння зацікавити до вивчення предмета – повністю влаштовують 58,3% респондентів, радше
влаштовують – 41,7%; об'єктивність оцінювання – повністю влаштовують 83,3% респондентів, радше влаштовують –
16,7%.

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

Інтерв’ю з роботодавцями переконливо довело наявність тісної співпраці між кафедрою та роботодавцями.
Представники компаній АТ «Галичфарм», «Оксфорд Медікал», Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка
НАН України, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.
Литвиненка НАН України долучалися до обговорення ОП (протокол №12 від 24.05.2016 р.). Лекторами на семінарі
«ICDD Grant-in-Aid Workshop» виступили: Ігор Завалій (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН
України), Леонід Василечко (Національний університет “Львівська політехніка”), В’ячеслав Баумер (Науково-
технологічний комплекс “Інститут монокристалів” НАН України, м. Харків), Петро Завалій (Університет штату
Меріленд, м. Коледж-Парк, США), а також президент Міжнародного центру дифракційних даних професор Маттео
Леоні (https://chem.lnu.edu.ua/about/departments/young-researchers-school/v-young-researchers-school).

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

До аудиторних занять долучаються провідні науковці. 16 – 25.10.2018 р. на хімічному факультеті провідний
дослідник кафедри фізики квантового стану Женевського університету (Швейцарія), доктор Е. Джанніні, як
гостьовий лектор (наказ ректора № 401-О від 12.10.2018 р.), викладав курс «Сучасні тенденції в хімії»/ «Phase
diagrams and phase transitions» (англійською мовою, обсяг 32 год – 16 год. лекції і 16 год. практичні заняття), за
підсумками якого аспіранти ОНП Хімія також отримали сертифікати (https://chem.lnu.edu.ua/news/zavershennia-
kursu-phase-diagrams-and-phase-transitions) і мали можливість перезарахувати 3 кредити за дисципліною «Сучасні
тенденції в хімії». 8 лютого 2017 року відбувся науковий семінар «Можливості платформи Web of Science для
якісних наукових досліджень» у ході якого фахівець з навчання Clarivate Analytics Ірина Тихонкова ознайомила
аспірантів з можливостями інформаційної платформи Web of Science, її колекцією найвпливовіших видань Web of
Science Core Collection, аналітичними інструментами Journal Citation Report та Essential Science Indicators,
програмою для роботи з бібліографією EndNote Online та ідентифікаторами науковця ResearcherID та Orcid
(https://chem.lnu.edu.ua/news/naukovyj-seminar-mozhlyvosti-platformy-web-science-dlya-yakisnyh-naukovyh-
doslidzhen). 17 лютого 2020 р. відбувся семінар за участю Яреми Максима, Федеральна вища технічна школа
Цюриха, Швейцарія, на тему «Tailor-Made Chalcogenide Colloids: Tuning Size, Composition, and Structure of
Nanomaterials» (https://chem.lnu.edu.ua/news/17-liutoho-2020-r-seminar-tailor-made-chalcogenide-colloids-tuning-size-
composition-and-structure-of-nanomaterials-yarema-maksym-federal-na-vyshcha-tekhnichna-shkola-tsiurykha-
shveytsariia). Демчишак Наталія, директора з якості T.B. Fruit UA та MD, прочитала лекцію на тему «Роль хімії і
біології, та спеціалістів цих напрямків у сучасному виробництві харчових продуктів»
(https://chem.lnu.edu.ua/news/18-liutoho-2020-r-lektsiia-demchyshak-natalii-dyrektora-z-iakosti-t-b-fruit-ua-ta-md),
відбувся також семінар за участю Яреми Максима, Федеральна вища технічна школа Цюриха, Швейцарія, на тему
«Tailor-Made Chalcogenide Colloids: Tuning Size, Composition, and Structure of Nanomaterials»
(https://chem.lnu.edu.ua/news/page/21). У рамках VІІ Школа молодих науковців «Рентгенівська дифракція: метод
монокристалу» відбулися лекції провідного науковця Інституту хімічної фізики твердого тіла Товариства Макса
Планка (Німеччина) Юрія Проця на тему «Двійникування, кілька прикладів з практики» та Петра Завалія з
Мерілендського університету (США) на тему «Сучасні методи розшифровки кристалічної структури: загальні
принципи та проблеми» (https://chem.lnu.edu.ua/news/page/47).

5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.
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Опитування викладачів та дослідження сторінки університету підтвердило сприяння ЗВО професійному розвитку
викладачів. Зокрема, Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf) професійний розвиток викладачів
реалізується шляхом навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування у зарубіжних університетах та
наукових установах, участь у семінарах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо. Згідно плану підвищення
кваліфікації раз на 5 років викладачі проходять навчання. В університеті є Інститут післядипломної освіти та
доуніверситетської підготовки, де викладачі мають змогу освоїти сертифікаційні курси, зокрема, компʼютерні курси,
мовні курси (https://ipodp.lnu.edu.ua/academics/sertyfikatsijni-kursy). Щороку викладачі проходять наукове
стажування у провідних наукових установах та університетах (https://chem.lnu.edu.ua/research/international-
collaboration), яке може бути зараховане як підвищення кваліфікації. Лише у 2020 р. наукове стажування пройшли:
доц. Дмитрів Г.С. (в Інституті технологій, м. Карлсруе, Німеччина), доц. Пукас С.Я. (у Віденському університеті, м.
Відень, Австрія), доц. Заремба В.І. (в Інституті низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовського
ПАН, м. Вроцлав, Польща), ст.н.сп. Міліянчук Х.Ю. (в Інституті матеріалознавства університету Тохоку, м. Тохоку,
Японія), н.сп. Левицький В.О. (у Технічному університеті “Гірнича академія Фрайберга”, м. Фрайберг, Німеччина). В
університеті діє «Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf), яким передбачено преміювання викладачів
і аспірантів за зихист дисертації, за опубліковану монографію чи статтю в журналі з імпакт-фактором, за отриманий
патент, за перемогу в олімпіаді чи конкурсі у розмірі від 1500 до 10000 грн. При спілкуванні з академічним
персоналом учасники фокус-групи підтвордили щорічне преміювання за наукові здобутки. Університет також
фінансує участь викладачів у наукових заходах.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В університеті реалізується щорічне рейтингування викладачів, яке регламентується «Положенням про оцінювання
роботи та визнання рейтингів наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). За результатами рейтингу відбувається
преміювання викладачів з мотиваційного фонду (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). За твердженням ректора у 2019 р. мотиваційний фонд становив 5 млн.
грн. Опитування викладачів також підтвердило, що розвиток викладацької майстерності з боку ЗВО стимулюється
преміями, надбавками і доплатами. Крім того, в університеті стимулювання викладацької майстерності відбувається
відповідно до «Положення про преміювання науково-педагогічних працівників за використання іноваційних
технологій в навчальному процесі» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_premium-
innovations.pdf). Проведення відбору на преміювання відбується відкрито, відповідно до розроблених критеріїв на
конкурсній основі. Сприяють розвитку викладацької майстерності викладачів й інші види стимулювання їх
діяльності (Положення про Відзнаку Львівського національного університету імені Івана Франка «Медаль Івана
Франка»; Положення про почесне звання «Заслужений професор Львівського національного університету імені
Івана Франка» – https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1) Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити потрібний рівень
професіоналізму науково-педагогічних працівників. 2) Запроваджена системи рейтингового оцінювання з метою
створення умов для здорової конкуренції у професорсько-викладацькому колективі. 3) Матеріальне заохочення за
різні особливі досягнення викладачів у різних видах діяльності. 4) Фінансування участі в наукових заходах.

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

Слабких сторін немає

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Установлені факти та докази дають можливість зробити висновок про повну відповідність усіх підкритеріїв
встановленим вимогам.
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Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Матеріально-технічні ресурси, а також навчально-методичне забезпечення ОП «Хімія» забезпечують досягнення
визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання. Для реалізації освітнього процесу
хімічний факультет має достатні за площею приміщення. Заняття відбуваються в аудиторіях, три з яких забезпечені
мультимедійними проєкторами. Наявний доступ до безоплатного користування Wi-Fi мережею. Наукові
дослідження ведуться в лабораторіях факультету та Центрі колективного користування науковим обладнанням
«Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук», оснащених сучасними приладами. Під час підготовки
аспірантів використовують і прилади лабораторії MTech. Аспірантам доступні фонди Наукової бібліотеки
Університету (https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en/) і факультету. До того ж, бібліотека забезпечена
періодичними науковими фаховими виданнями, доступом до Web of Science та Scopus. Аспіранти під час онлайн-
зустрічі (20.07.2020р.) висловили задоволення від організації навчального процесу та матеріально-технічним
забезпеченням факультету. Про це свідчать і результати опитувань аспірантів у 2020 р. щодо рівня матеріального
забезпечення ОНП Хімія (методичне забезпечення повністю влаштовує 41,7%, радше влаштовує 41,7%, радше не
влаштовує 16,7%; оснащеність та укомплектованість лабораторій повністю влаштовує 16,7%, радше влаштовує 50%,
радше не влаштовує 16,7%). До того ж, результати опитувань періодично обговорюються на Вченій раді факультету,
де приймаються рішення для покращання освітнього процесу аспірантів. Фінансові ресурси хімічного факультету
формуються із залученням коштів бюджету університету та за допомогою додаткових джерел (держбюджетні та
госпдоговірні теми, гранти). Отримані кошти направляються на закупівлю реактивів, посуду та обладнання. Так, у
2016 р. було закуплено унікального обладнання на 56,1 тис. грн, у 2017 р. – 569,2 тис. грн, у 2018 р – 8008,9 тис. грн,
у 2019 р – 2133,4 тис. грн. Проте, під час огляду матеріально-технічної бази факультету (20.07.2020р.), а саме Центру
колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук»,
експерта група звернула увагу на те, що більшість сучасного унікального обладнання сконцентровано тільки у
одному приміщенні. Тому, експертна група радить адміністрації факультету та ЛНУ імені Івана Франка розглянути
питання щодо виділення додаткових приміщень з метою створення більш прийнятних умов для експлуатації та
обслуговування цього обладнання. Але треба зазначити, що під час фінальної онлайн-зустрічі 21.07.2020 р., гарант
ОП проф. Гладишевський Р.Є. та декан хімічного факультету доц. Дмитрів Г. С. повідомили про те, що в
найближчий час на території хімічного факультету планується будівництво нового лабораторного корпусу, що
дозволить вирішити питання з приміщенням. Це вказує на бажання адміністрації розвивати як інфраструктуру
університету вцілому, так і сприяти зростанню якості освіти за освітньою програмою, яка акредитується.

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

Експертна група після проведених онлайн-зустрічей (20.07.2020р.) з академічним персоналом та зі здобувачами ВО,
директором наукової бібліотеки доц. Качмаром В. М. (21.07.2020р.) констатує наступне: університет забезпечує
безоплатний доступ викладачів і здобувачів ВО до інфраструктури та інформаційних ресурсів (бібліотечні фонди,
доступ до мережі Інтернет через Wi-Fi), потрібних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОП
«Хімія». Інформаційна підтримка аспірантів під час виконання дисертаційної роботи забезпечується безкоштовним
доступом до ресурсів наукометричних баз Scopus та Web of Science. До того ж, на онлайн-зустрічі із
адміністративним персоналом (21.07.2020р.) завідувачка Центру колективного користування науковим
обладнанням «Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук» Мацелко О. В. запевнила, що аспіранти та
НПП мають безоплатний доступ до надсучасного обладнання Центру та постійно користуються цією можливістю
(попередньо забронювавши час на роботу з приладом). Крім того, аспіранти можуть виконувати дослідження у
Науково-навчальному центрі “Фрактал” https://centres.lnu.edu.ua/low-temperature-studies/scientific-center-fraktal/,
Міжфакультетській лабораторії інструментальних методів досліджень, Міжфакультетській науково-навчальній
лабораторії рентгеноструктурного аналізу, Міжфакультетській лабораторії диференціального термічного аналізу.

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

Члени експертної групи дійшли висновку, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів
вищої освіти, що навчаються за ОП, яка акредитується, і дозволяє задовольнити їхні особисті потреби та інтереси.
Навчальні корпуси відповідають санітарним нормам. В Університеті працюють відділ охорони праці, відділ з питань
пожежної безпеки та цивільного захисту. На хімічному факультеті згідно з «Порядком проходження учасниками
освітнього процесу навчання, інструктажів та перевірку знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної
безпеки» (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/11/nakaz-pro-instruktazhi-z-PB-min.pdf) регулярно
проводяться інструктажі з пожежної безпеки та тренінги з пожежогасіння з використанням вогнегасників різного
типу. Наукові керівники аспірантів періодично проводять зустрічі зі здобувачами ВО з метою виявлення назрілих
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проблем і вирішення невідкладних питань. В Університеті також працює психологічна служба
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychologicalservice/), яка займається
консультуванням здобувачів ВО. Проте, після співбесіди з практичним психологом Психологічної служби
Мочаліною Ю.І. (21.07.2020р.), експертна група звернула увагу на малу активність відповідного відділу в роботі з
аспірантами хімічного факультету. Тому, експертна група радить адміністрації факультету та ЛНУ імені Івана
Франка посприяти проведенню планових різноманітних тренінгів, направлених на з’ясування морально-
психологічного стану аспірантів та, за потреби, надавати необхідну допомогу аспірантам.

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

Експертна група під час онлайн-зустрічей з допоміжними (сервісними) структурними підрозділами (21.07.2020р.), із
науковими керівниками дисертаційних робіт (21.07.2020р.) та зі здобувачами вищої освіти за третім (освітньо-
науковим) рівнем (20.07.2020р.) дійшла до висновку, що здобувачам вищої освіти за освітньою програмою, яка
акредитується, надається освітня, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка. Координатором такої
підтримки виступає деканат хімічного факультету та відділ аспірантури та докторантури
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/). Необхідна інформація до аспірантів доводиться через завідувачів кафедр, наукових
керівників, з використанням дошки оголошень, офіційних сайтів факультету та відділу аспірантури та
докторантури, соціальних мереж. Інформаційна підтримка, яку забезпечує бібліотека, допомагає здобувачам вищої
освіти у пошуку і зборі необхідної інформації, як для освітнього процесу, так і для виконання дисертаційних робіт.
Соціальна підтримка аспірантів здійснюється шляхом призначення стипендій. Аспірантам, які навчаються на
денній формі навчання, виплачують академічну стипендію. Достатньою є організаційна підтримка. Так, відділ
аспірантури та докторантури організовує навчальний процес аспірантів, графіки складання іспитів та оформлення
заліків, організовує прийом, переміщення та відрахування аспірантів, організовує та контролює своєчасне
планування та виконання індивідуальних планів роботи аспірантів, готує накази на призначення стипендій
аспірантам, готує документи на затвердження тем дисертацій і здійснює інші організаційні, інформаційні та
консультативні заходи. Під час онлайн-зустрічі членів експертної групи із науковими керівниками дисертаційних
робіт (21.07.2020р.), наукові керівники повідомили, що надають і готові надавати аспірантам необхідну
консультативну та психологічну підтримку. Згідно з анонімним опитуванням Центром моніторингу рівень
задоволеності аспірантів ОНП Хімія щодо інформування про навчальні, наукові та позанавчальні заходи є високим
(повністю влаштовує – 63,6%; радше влаштовує – 27,3%, радше не влаштовує – 9,1%); проведення консультацій
(повністю влаштовує – 75%; радше влаштовує – 25%, радше не влаштовує – 0)

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

Експертна група встановила, що серед здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою, яка
акредитується, є приклад реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. Так, право на
академічну відпустку згідно Положення про організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та Статуту ЛНУ імені Івана Франка
(https://profkom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/statut_LNU.pdf) у зв’язку із доглядом за дитиною
використала аспірантка Мілашюс В.Е.. Також, у Львівському національному університеті імені Івана Франка
функціонує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» (https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/), який координує
питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами (https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/wp-
content/uploads/sites/4/2015/04/polozennia.pdf). На офіційному сайті Університету розміщено інформацію про
умови доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень
(https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-zinvalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-
naselennia-do-prymishchen/).

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

Експертна група, за результатами аналізу відкритих електронних ресурсів ЛНУ імені Івана Франка та онлайн-
зустрічі із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами (21.07.2020р.), встановила, що в університеті
наявна зрозуміла політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій. Зокрема, у разі виникнення будь-якої
конфліктної ситуації здобувач може звернутися з заявою чи клопотанням до гаранта ОНП, завідувача кафедри,
декана та ректора. Здобувачі ВО можуть висловити свої претензії через «Телефон довіри» або ж на електронну
скриньку (dovira_lnu@ukr.net), чи зверненням в Електронну приймальню (http://helpdesk.lnu.edu.ua/). Вищим
органом, який розглядає усі конфліктні ситуації (зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією
та/або корупцією тощо), є Комісія з питань етики та професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf), яка діє згідно з Положенням про постійні комісії Вченої ради
ЛНУ імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf). Окремі
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питання врегулювання конфліктів визначає Положення про забезпечення академічної доброчесності
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), Правила внутрішнього розпорядку
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/08/office_regulations.pdf) та Статут ЛНУ імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf). Отож політика Університету, яка реалізується,
зокрема, і на хімічному факультеті, спрямована на запобігання виникненню конфліктних ситуацій між учасниками
освітнього процесу. Тому за період дії ОНП Хімія таких конфліктних ситуацій не було. Згідно анкетування
аспірантів (https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Rezul-taty-opytuvannia_ONP-KHimiia_2020-
rik_1.pdf) вирішення конфліктів на ОП повністю влаштовує 100% респондентів. На запитання «Чи доводилося Вам
бути у конфліктних ситуація під час навчання?» 100% респондентів дали відповідь «ні» і 100% відповіли, що їм не
відомі випадки корупції під час навчання.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Експертна комісія відмічає наступні сильні та позитивні практики: 1) Матеріально-технічні ресурси, а також
навчально-методичне забезпечення ОП «Хімія» забезпечують досягнення визначених освітньою програмою цілей
та програмних результатів навчання; 2) Наявний доступ до безоплатного користування Wi-Fi мережею; 3)
Функціювання Центру колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства
інтерметалічних сполук», оснащеного сучасними унікальними приладами; 4) Бібліотека забезпечена періодичними
науковими фаховими виданнями, доступом до Web of Science та Scopus; 5) Періодичні опитування щодо рівня
матеріального забезпечення ОНП Хімія та обговорення результатів опитування на Вченій раді факультету, де
приймаються рішення для покращання освітнього процесу аспірантів; 6) Додаткове фінансування за рахунок
додаткових джерел (держбюджетні та госпдоговірні теми, гранти); 7) Освітнє середовище є безпечним для життя та
здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП, та дозволяє задовольнити їхні особисті потреби та інтереси;
8) Регулярне проведення інструктажів з пожежної безпеки та тренінгів з пожежогасіння з використанням
вогнегасників різного типу; 9) Здобувачам вищої освіти надається освітня, інформаційна, консультативна та
соціальна підтримка; 10) Наукові керівники надають здобувачам ВО необхідну психологічну підтримку під час
складних життєвих ситуацій; 11) На ОП реалізуються права на освіту особами з особливими освітніми потребами; 12)
Функціювання «Ресурсного центру з інклюзивної освіти», який координує питання забезпечення освіти осіб з
особливими потребами; 13) Наявна зрозуміла політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій.

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

Експертна комісія рекомендує покращити умови експлуатації та обслуговування сучасного унікального обладнання
Центру колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних
сполук» (більшість приладів сконцентровано в одному приміщенні) та підвищити активність Психологічної служби
щодо з’ясування морально-психологічного стану аспірантів хімічного факультету (відсутність планових тренінгів та
опитувань).

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Встановлені факти та докази дають можливість зробити висновок про відповідність підкритеріїв встановленим
вимогам. Адміністрація університету й факультету виявляє бажання розвивати як інфраструктуру університету
вцілому, так і сприяти зростанню якості освіти за ОНП. Експертна коміся рекомендує створити належні умови
експлуатації та обслуговування сучасного унікального обладнання Центру колективного користування науковим
обладнанням «Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук» та підвищити активність Психологічної
служби щодо з’ясування морально-психологічного стану аспірантів хімічного факультету.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.
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Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми регулюються
Методичними рекомендаціями щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх
програм у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-
rec.pdf), Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) та
тимчасовим Положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у
ЛНУ імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf).
Відповідальними за провадження постійного моніторингу і перегляду ОНП є група забезпечення спеціальності та
кафедри, Вчена рада хімічного факультету, відділ аспірантури і докторантури, центр забезпечення якості освіти та
Вчена рада Університету. Постійно відбувається перегляд навчальних програм дисциплін та навчально-методичних
комплексів. Аналіз ОНП 2016 року (https://chem.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Osvitnio_naukova_programa_102_himia_PhD_2016.pdf) та проєкт ОНП 2020 року
(https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Programa_PhD_proekt_NM.pdf) показав, що ОНП «Хімія» за
час функціювання суттєвих змін не зазнала. Зокрема, у оновленому проєкті ОП 2020 р. конкретизовано фахові
компетентності здобувача з огляду на нові досягнення у галузі хімії та сучасні вимоги до підготовки кадрів вищої
кваліфікації. До того ж, у зв’язку з початком активної роботи Центру колективного користування науковим
обладнанням «Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук» (https://chem.lnu.edu.ua/about/labs)
внесено відповідні зміни і доповнення у робочі програми навчальних дисциплін «Сучасні тенденції в хімії»,
«Практичні аспекти визначення кристалічної структури», «Системи з унікальними фізичними властивостями»,
«Методи визначення електронної структури», у плани практичних занять включено ознайомлення з роботою
нового обладнання та можливості його використання для виконання експериментальних досліджень за темами
дисертаційних робіт. Відсутність значних змін порівняно з ОНП 2016 року пов’язана з дієвістю та збалансованістю
вихідної ОНП 2016 р. До того ж, про періодичність перегляду ОНП свідчать щорічні витяги з протоколів засідань
кафедр факультету (№1 засідання кафедри аналітичної хімії від 31.08.17; №17 засідання кафедри аналітичної хімії
від 11.06.18; №19 засідання кафедри аналітичної хімії від 24.06.19; №22/5 засідання кафедри неорганічної хімії від
27.05.19; №87 засідання кафедри органічної хімії від 13.04.17; №13 засідання кафедри органічної хімії від 15.05.18;
№27 засідання кафедри органічної хімії від 25.06.19) та засідань Вченої ради хімічного факультету (№12 від
24.05.2016; №27 від 30.06.2020).

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

Експертна група під час зустрічей з гарантом освітньої програми, академічним персоналом та зі здобувачами вищої
освіти (20.07.2020р.) виявила, що аспіранти залучені до періодичного процесу перегляду освітньої програми та
інших процедур забезпечення її якості шляхом періодичного консультування з науковими керівниками,
завідувачами кафедр та гарантом ОНП. До того ж, аспіранти постійно приймають участь у засіданнях Вченої ради
хімічного факультету та відповідних кафедр, де аспіранти приймають участь з правом дорадчого голосу. Усі питання
стосовно внутрішнього забезпечення якості ОП обговорюються і затверджуються з участю представників
студентського самоврядування. Також аспірантів активно долучають до періодичних анкетних опитувань Центру
моніторингу Університету з питань якості освіти (https://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-
laboratories/monitoring-centre/; https://education-quality.lnu.edu.ua/), де здобувачі ВО висловлюють свої міркування
щодо сильних/слабких сторін ОНП, якості викладання дисциплін та забезпечення відповідних умов для науково-
дослідної роботи. Загальний аналіз звіту за результатами опитування аспірантів у 2020 році загалом вказує на
позитивні відгуки здобувачів ВО в контексті змісту освітньої програми. Основними пропозиціями аспірантів за
результатами цього анкетування є: 1) запровадження спеціалізації медична, фармацевтична або біологічна хімія; 2)
запровадження наступних вибіркових дисциплін: Web-дизайн, програмування, радіохімія, екологічна токсикохімія,
розмовна англійська, спецкурси від хімічних компаній; 3) більше годин на вивчення програмування; 4) залучення
інтерактивних методик навчання, проєктної діяльності до навчальної дисципліни «Філософія». Дані пропозиції
вказують на високу вмотивованість аспірантів у навчанні та зацікавленість у формуванні власних освітніх
траєкторій. Експертна група рекомендує академічному персоналу, що безпосередньо відповідає за зміст ОП,
розглянути та обговорити дані пропозиції на наступних планових засіданнях Вченої ради хімічного факультету та
засіданнях кафедр. Також експерти рекомендують аспірантам активніше долучатися до обговорення та
удосконалення змісту навчальних дисциплін, щодо проблем матеріального-технічного забезпечення та процедур
забезпечення її якості як рівноправні партнери.

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

Експертна група 20.07.2020 р. під час онлайн-зустрічі з роботодавцями з’ясувала, що роботодавці безпосередньо
залучені до процесу перегляду освітніх програм та інших заходів забезпечення якості освіти через взаємодію зі
структурами факультету. Зокрема постійною є наукова співпраця з академічними установами (Фізико-механічний
інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії
і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, Інститут хімії та хімічних технологій Національного університету
«Львівська політехніка»), де потенційно можуть працевлаштуватися випускники аспірантури. Про це свідчать
протоколи засідань Вченої ради хімічного факультету (витяг з протоколу №27 від 30.06.2020 р., витяг з протоколу
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№12 від 24.05.2016 р.) на яких присутні представники зазначених академічних установ. Так, проф. Завалій І.Ю.
(Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України) на зустрічі з роботодавцями (20.07.2020р.) запевнив,
що він постійно запрошується на засідання Вченої ради хімічного факультету та методичні семінари як зовнішній
стейкголдер, де він має змогу прийняти участь у обговоренні та надати рекомендації щодо оновлення Освітньо-
наукової програми «Хімія» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 102 Хімія. Проте, незважаючи на низку
укладених угод про співпрацю з потенційними роботодавцями (зокрема з «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» (договір про
співпрацю № 01/024 від 26.02.2020 р.), ТзОВ «Сфера Сім» (договір про співпрацю № 025 від 10.03.2020 р.), ПрАТ
«Компанія Ензим» (договір про співпрацю № 027 від 17.07.2020 р.)), експертна група зазначає загальну низьку
активність роботодавців з індустрії щодо надання своїх зауважень та побажань до ОНП та навчального плану.
Експертна група рекомендує академічному персоналу, що безпосередньо відповідає за зміст ОП, активніше
долучати роботодавців з індустрії до обговорення та удосконалення змісту навчальних дисциплін та процедур
забезпечення її якості як стейкголдерів.

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

Акредитація Освітньо-наукової програми «Хімія» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 102 Хімія є
первинною і перший випуск з програми відбудеться у вересні 2020 р. Проте варто зазначити, що в ЛНУ імені Івана
Франка функціонує Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом (http://work.lnu.edu.ua/), завданнями якого є
сприяння працевлаштуванню здобувачів, налагодження співпраці з роботодавцями, у тім числі їх опитування щодо
працевлаштування випускників. При університеті також діє громадська організація «Асоціація випускників ЛНУ
імені Івана Франка» (https://alumni.lnu.edu.ua/), яка також сприяє працевлаштуванню випускників. Очікується, що
всі випускники ОП в майбутньому будуть працевлаштовані на посади наукових і науковопедагогічних працівників в
ЛНУ імені Івана Франка, а також в інших ЗВО, наукових установах і на промислових підприємствах України, а також
за кордоном. Наприклад, аспірант Тупичак М.А. вже працює методистом секції хімії Львівської обласної МАН
учнівської молоді. До того ж, з результатів інтерв’ю з гарантом ОП стало відомо, що є запити від академічних
установ щодо підготовки докторів філософії (за спеціальністю хімія).

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

Експертна група під час проведення акредитаційної експертизи, аналізу відкритих джерел та онлайн-зустрічей
20.07.2020 р. з гарантом ОП проф. Гладишевським Р.Є., академічним персоналом та іншими стейкголдерами
встановила, що в ЛНУ імені Івана Франка здійснено кроки щодо організації системи внутрішнього забезпечення
якості освіти, яка регламентується Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ імені
Івана Франка від 01.02.2019 р. (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf).
Експертна група під час онлайн-зустрічей 20.07.2020 р. з гарантом ОП проф. Гладишевським Р.Є., академічним
персоналом та іншими стейкхолдерами з’ясувала, що протягом часу дії ОНП Хімія з 2016 по 2020 рр. суттєвих
недоліків з її реалізації не виявлено. Про це свідчать щорічні витяги з протоколів засідань кафедр факультету (витяг
з протоколу №1 засідання кафедри аналітичної хімії від 31.08.17; витяг з протоколу №17 засідання кафедри
аналітичної хімії від 11.06.18; витяг з протоколу №19 засідання кафедри аналітичної хімії від 24.06.19; витяг з
протоколу №22/5 засідання кафедри неорганічної хімії від 27.05.19; витяг з протоколу №87 засідання кафедри
органічної хімії від 13.04.17; витяг з протоколу №13 засідання кафедри органічної хімії від 15.05.18; витяг з
протоколу №27 засідання кафедри органічної хімії від 25.06.19) та засідань Вченої ради хімічного факультету (витяг
з протоколу №12 від 24.05.2016; витяг з протоколу №27 від 30.06.2020).

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

Акредитація Освітньо-наукової програми «Хімя» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 102 Хімія є
первинною. З метою удосконалення освітньої програми, експертна група рекомендує після першого випуску
аспірантів у вересні 2020 р. широко обговорити зміст програми, навчальний план, зміст освітніх компонентів серед
усіх категорій стейкхолдерів, а також врахувати зроблені під час акредитаційної експертизи зауваження за всіма
критеріями.

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

Після проведення робочих зустрічей, аналізу відкритих джерел на сайті ЛНУ імені Івана Франка, експертна група
констатує, що в університеті відбувається формування культури забезпечення якості вищої освіти. Система
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внутрішнього забезпечення якості освіти регламентується Положенням про систему внутрішнього забезпечення
якості освіти у ЛНУ імені Івана Франка від 01.02.2019 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Питання забезпечення якості навчання і науково-дослідної роботи
на ОНП Хімія обговорюють на засіданнях кафедр, розглядають і затверджують методичною комісією і Вченими
радами факультету й Університету. Науково-педагогічні працівники (чл.-кор. НАН України, проф. Гладишевський
Р.Є., проф. Павлюк В.В., проф. Обушак М.Д., проф. Решетняк О.В., доц. Дмитрів Г.С., доц. Дубенська Л.О., доц.
Заремба В.І.) є постійними учасниками засідань кафедр, методичної та Вченої рад факультету, де обговорюються і
затверджуються теми дисертаційних досліджень, атестації аспірантів, удосконалення програм і навчальних планів
підготовки аспірантів, обговорення і затвердження робочих програм навчальних дисциплін.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Акредитація Освітньо-наукової програми «Хімія» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 102 Хімія є
первинною і перший випуск з програми відбудеться у вересні 2020 р. Експертна комісія відмічає наступні сильні та
позитивні практики: 1) Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої
програми регулюються локальними нормативними документами; 2) Періодичний перегляд навчальних програм
дисциплін; 3) Залучення аспірантів до періодичного процесу перегляду освітньої програми та інших процедур
забезпечення її якості шляхом періодичного консультування з науковими керівниками, завідувачами кафедр та
гарантом ОНП; 4) Залучення роботодавців (представників академічних установ) до процесу перегляду освітніх
програм та інших заходів забезпечення якості освіти через взаємодію зі структурами факультету; 5) Функціювання
Відділу розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом, завданнями якого є сприяння працевлаштуванню здобувачів,
налагодження співпраці з роботодавцями, у тім числі їх опитування щодо працевлаштування випускників; 6) В
університеті здійснено кроки щодо організації системи і формування культури забезпечення якості вищої освіти –
затверджено локальну нормативну базу з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

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

Загальна низька активність здобувачів ВО та роботодавців (представників індустрії) щодо внесення пропозицій у
процесі перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Встановлені факти та докази дають можливість зробити висновок про загальну відповідність переважної кількості
підкритеріїв встановленим вимогам. Варто академічному персоналу, що безпосередньо відповідає за зміст ОП,
активніше долучати здобувачів ВО та роботодавців (представників індустрії) до обговорення та удосконалення
змісту навчальних дисциплін та процедур забезпечення її якості як стейкголдерів.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Експертна група констатує, що в ЛНУ імені Івана Франка визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що
регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу. Нормативні документи, що регулюють права та
обов’язкі усіх учасників освітнього процесу представлені на сайті ЗВО і є легко доступними та чітко структуровані,
що полегшує пошук (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). На сайті
університету можна ознайомитися зі звітами про роботу університету, ректора, фінансовими документами,
результатами опитувань студентів щодо якості освітнього процесу, графікам освітнього процесу та ін. Права та
обов’язки усіх учасників освітнього процесу в Університеті регулюються Статутом ЛНУ імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf); Правилами внутрішнього розпорядку ЛНУ імені
Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf); Колективним договором
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf); документами про організацію та
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забезпечення якості навчального процесу (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
andtomorrow/documents/education-process/), зокрема, Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені
Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Положенням про
систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Положенням про відділ аспірантури та докторантури ЛНУ імені Івана
Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/reg_aspirantura.pdf); іншими документами,
розміщеними на сайті відділу аспірантури і докторантури (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/).

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

Експертна група констатує, що на сайті хімічного факультету розміщено проєкт Освітньо-наукової програми
підготовки доктора філософії за спеціальністю 102 Хімія 2020 року
(https://chem.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) та вказано електронну адресу гаранта ОНП
(roman.gladyshevskii@lnu.edu.ua) для зворотного зв’язку щодо пропозицій, рекомендацій та зауважень до Освітньо-
наукової програми. Крім того, на сайті університету є посилання на анкетування для випускників та роботодавців
(https://www.lnu.edu.ua/anketuvannia-dlia-vypusknykiv-ta-robotodavtsiv-lnu-im-i-franka/) До того ж, на сайті
розміщено ОНП 2016, 2017, 2018 та 2019 рр. Проте, для зручності, експертна група рекомендує створення окремої
електронної сторінки зі зворотнім зв’язком щодо обговорення ОНП з встановленням чітких часових рамок для
подання пропозицій і зауважень усіма категоріями стейкголдерів.

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

Ознайомившись із змістом і структурою сайту (https://chem.lnu.edu.ua/academics/postgraduates), експертна група
дійшла висновку, що обсяг і зміст оприлюдненої інформації з ОНП (включаючи її цілі, очікувані результати
навчання та компоненти) є достатнім для інформування відповідних заінтересованих сторін (стейкголдерів) та
суспільства.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Експертна комісія відмічає наступні сильні та позитивні практики: 1) в ЛНУ імені Івана Франка визначені чіткі і
зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу; 2) Обсяг і зміст
оприлюдненої інформації з ОНП Хімія є достатнім для інформування відповідних заінтересованих сторін
(стейкголдерів) та суспільства.

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

Рекомендуємо створити окрему електронну сторінку зі зворотнім зв’язком щодо обговорення ОНП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Встановлені факти та докази дають можливість зробити висновок про загальну відповідність підкритеріїв
встановленим вимогам. Наявні незначні недоліки (відсутність зворотного звʼязку на електронній сторінці щодо
подання пропозицій і зауважень до ОНП усіма категоріями стейкхолдерів) не є суттєвими.

Сторінка 24



Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

Зміст ОНП «Хімія» відповідає науковим інтересам аспірантів і забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької
та викладацької діяльності у ЗВО та/або наукових установах. З метою забезпечення здобувачів методологічними та
викладацькими компетентностями ОНП передбачає обов’язкове проходження аспірантами педагогічної практики
(4 кредити). Аспірантам пропонуються дисципліни вільного вибору «Педагогіка вищої школи» (3 кредити),
«Психологія вищої школи» (3 кредити), які спрямовані на формування знань з педагогічної інноватики та набуття
практичних психологічних вмінь і навичок. Складова циклу фахової підготовки, що забезпечує глибинні знання зі
спеціальності, містить нормативну навчальну дисципліну «Сучасні тенденції в хімії» (3 кредити), яка поглиблює
знання і розуміння наукових концепцій та сучасних теорій хімії. Фахові дисципліни вільного вибору торкаються
вужчих областей хімічної науки, зокрема, забезпечують формування теоретичних знань і практичних навичок, які
дозволять інтерпретувати якісні і кількісні характеристики систем з унікальними фізичними властивостями,
виводити закономірності між хімічним складом, кристалічною та електронною структурою і фізичними
властивостями сполук, інтерпретувати результати квантово-хімічних розрахунків електронної структури («Системи
з унікальними фізичними властивостями», «Методи визначення електронної структури», «Сучасні квантово-хімічні
методи дослідження», «Оптичні і магнітні явища у спряжених полімерних системах», «Практичні аспекти
визначення кристалічної структури»). Комплекс дисциплін за вибором із галузі аналітичної хімії («Оцінка
надійності аналітичних методик», «Сучасні підходи до вимірювання аналітичного сигналу», «Аналіз органічних
речовин», «Спектральні методи в органічній хімії») сприяє отриманню теоретичних знань і набуттю практичних
навичок, які дають змогу оцінювати надійність одержаних результатів аналізу. Набуттю мовних компетентностей
сприяє вивчення практикоорієнтованої нормативної дисципліни «Іноземна мова за фаховим спрямуванням» (7
кредитів). Наявність серед освітніх компонентів вільного вибору таких дисциплін, як «Методологія підготовки
наукової публікації» (3 кредити), «Підготовка науково-інноваційного проєкту» (3 кредити) та нормативної
дисципліни «Науковий семінар» (4 кредити) сприяє формуванню навичок науково-організаційної роботи та
дозволяє аспірантам вже під час навчання брати участь у складі колективів молодих учених у конкурсах наукових
проєктів МОН України та працювати над виконанням фундаментальних і прикладних досліджень за конкурсною
тематикою МОН України. Експертна група відзначає, що Центром моніторингу якості освіти запроваджується
комплексне опитування аспірантів щодо якості викладання та змісту навчальних дисциплін
(https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Rezul-taty-opytuvannia_ONP-KHimiia_2020-rik_1.pdf), яке
дозволяє аспірантам надати пропозиції щодо покращення викладання та дати оцінку відповідності змісту власним
науковим інтересам.

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

Експертна група, ознайомившись із наданими документами та за результатами зустрічі з заступник начальника
науково-дослідної частини Куньо І.М. (21.07.2020р.), переконалася, що наукова діяльність аспірантів відповідає
напрямам досліджень наукових керівників. Аспіранти беруть участь у виконанні досліджень, внесених до
Тематичних планів НДР ЛНУ імені Івана Франка й зареєстрованих в ДНУ «УкрІНТЕІ», що забезпечує зв’язок
дисертаційних робіт з науковими програмами МОН України. У різні роки усі аспіранти зараховувалися до НДЧ для
виконання НДР з оплатою праці на умовах сумісництва. Наприклад, тільки у 2019-2020н.р. таких зарахувань для
виконання НДР було п’ять: Марискевич Д.Т., ХН-73Ф, 08.06.2020р.–30.06.2020р. (наказ Н-179 від 02.06.2020р.),
Стецьків І.А., ХН-64Нр, 01.06.2020р.–30.06.2020р. (наказ №Н-177 від 28.05.2020р.), Павлюк Н.В., ХН-64Нр,
01.06.2020р.–30.06.2020р. (наказ Н-177 від 28.05.2020р.), Костів О.І., ХА-87Ф, 01.04.2020р.–30.06.2020р. (наказ Н-
107 від 26.03.2020р.), Нитка В.В., ХН-64Нр, 10.10.2019р.–30.06.2020р. (наказ Н-333 від 08.10.2019р.). Загалом,
інформацію про НДР хімічного факультету з короткою анотацією та відомостями про склад наукових груп
розміщено на сайті https://chem.lnu.edu.ua/research/state-budget-researches. Аналіз дисертаційних робіт випускників
аспірантури минулих років підтверджує виконання дисертацій у рамках Тематичних планів НДР. Наприклад: 1)
кандидатська дисертація Романів І.М. на тему “Потрійні системи {Sm, Ho}-{Ni, Ag}-Sn: кристалічна, електронна
структури і деякі фізичні властивості сполук” виконувалася в межах держбюджетних НДР ХН–114Ф “Синтез,
кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах” (№ державної реєстрації
0112U001279), ХН–13Ф “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями”
(0115U003257), ХН–73Ф “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення” (0118U003609)
(https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/Avtoreferat.pdf); 2) кандидатська дисертація Горячої М.М. на
тему “Вплив заміщення компонентів на кристалічну структуру та властивості сполук RETIn та RETIn2 (RE = Y, Gd,
Tb; T = Ni, Cu)” виконувалася в межах держбюджетних НДР “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з
функціональними властивостями” (№ державної реєстрації 0115U003257), “Нові інтерметаліди як основа
енергоефективних матеріалів” (0117U007192), “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного
призначення” (0118U003609) (https://chem.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/Avtoreferat_Horiacha_5.0_to_print_new.pdf). Крім цього, експертна група відзначає, що
аспіранти у складі наукових колективів молодих учених беруть участь у конкурсах наукових проєктів колективів
молодих учених МОН України та працюють над виконанням НДР, які пройшли конкурсний відбір. Наприклад,
аспіранти Нитка В.В., Павлюк Н.В., Стецьків І.А. задіяні у виконанні НДР «Нові інтерметаліди як основа
енергоефективних матеріалів» (керівник – Тарасюк І.І.).
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3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми
можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики
аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до
використання лабораторій, обладнання тощо).

Аналіз таблиці 1 самоаналізу, сайту університету та відеоогляд матеріально-технічної бази університету підтвердив,
що аспіранти можуть проводити наукові дослідження в межах своєї теми. Аспіранти можуть проводити дослідження
у наукових лабораторіях: Міжфакультетська лабораторія диференціального термічного аналізу, Обчислювальна
лабораторія, Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства
інтерметалічних сполук», Міжфакультетська науково-навчальна лабораторія рентгеноструктурного аналізу,
Міжфакультетська лабораторія інструментальних методів досліджень, Науково-технічний і навчальний центр
низькотемпературних досліджень, у структурі якого діє науково-навчальний центр «Фрактал»
(https://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/). Під час інтерв’ювання у фокус-групах
експертною групою було встановлено, що аспіранти мають безоплатний доступ до наукового обладнання, яке є в
навчальних і наукових лабораторіях. Співбесіди з аспірантами та науковими керівниками дозволяють констатувати,
що в університеті створені умови для систематичної апробації результатів досліджень аспірантів. Це перш за все
представлення двічі на рік отриманих результатів на наукових семінарах кафедр
(https://chem.lnu.edu.ua/research/seminars) та на звітній науковій конференції університету. Крім того, аспіранти
представляють результати досліджень на конференціях, які проводить хімічний факультет: «Студентська наукова
конференція хімічного факультету» (https://chem.lnu.edu.ua/news/13-travnia-2020-r-plenarne-zasidannia-students-
koi-naukovoi-konferentsii-khimichnoho-fakul-tetu), «Школа молодих науковців – Конгрес кристалографів України»
(https://chem.lnu.edu.ua/about/departments/young-researchers-school/vi-young-researchers-school), «Міжнародна
конференція з кристалохімії інтерметалічних сполук», «Львівські хімічні читання» (https://chem.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/05/Program_LHCh-2019-final_28.pdf), «Український з’їзд з електрохімії», «Прикладні аспекти
електрохімічного аналізу» (https://www.lnu.edu.ua/naukovtsi-z-usijeji-ukrajiny-obhovoryuyut-v-universyteti-
fundamentalni-problemy-elektrohimiji/) та ін (https://chem.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Zvit_dekana_2020-1.pdf). Аспіранти можуть безкоштовно публікувати результати
досліджень у фахових журналах категорії «В», які видає факультет: «Вісник Львівського університету, серія
Хімічна» (http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty) та «Chemistry of Metals and Alloys»
(https://www.chemetal-journal.org/).

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

В університеті діє Міжнародний офіс (https://international.lnu.edu.ua/), який сприяє долученню аспірантів до
міжнародної академічної спільноти, реалізації спільних міжнародних проєктів. На сторінці відділу здобувачі вищої
освіти можуть знайти інформацію про європейські програми та проєкти (Еразм +, Горизонт 2020, Еразм Мундус,
Темпус), програми обміну, програми академічної мобільності. Експертна група констатує, що аспіранти, які
навчаються на ОП Хімія, долучаються до виконання грартових проєктів, держбюджетних і госпдоговірних тем,
закордонних стажувань. Зокрема, аспіранти Тупичак М.А. та Шегедин М.В. були виконавцями проєкту
«Наночастинки для доставки ліків» (у межах угоди з Інститутом Біо-Медичних Досліджень Новартіс (США)). У 2019
р. аспіранти Марискевич Д.Т. і Павлюк Н.В. у рамках програми NAWA проходили наукове стажування в
Університеті Яна Длугоша (Польща); аспірантка Стецьків І.А. за стипендією фонду OeAD – у Віденському
технічному університеті (Австрія). У 2020 р. на наукових стажуваннях за кордоном перебували аспірант Федишин
О.С. – в університеті Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице, Словаччина), аспірантка Стечинська Е.Т. – в університеті
Миколая Коперника (м. Торунь, Польща), аспірантка Гулай Н.Л. – у Вестфальському університеті (м. Мюнстер,
Німеччина) (https://chem.lnu.edu.ua/research/international-collaboration). Експертна група відзначає високу
публікаційну активність аспірантів. Усі аспіранти, навіть першого року навчання, мають публікації у закордонних
виданнях, виступають на конференціях різного рівня (додаток Публікації аспірантів_Хімія). Хімічний факультет
постійно проводить міжнародні наукові конференції і семінари, у яких активну участь беруть і аспіранти:
Міжнародна конференція з кристалохімії інтерметалічних сполук; Школа молодих науковців «Рентгенівська
дифракція: метод монокристалу»; Львівсько-Краківський семінар з неорганічної хімії та ін. Хімічний факультет
співпрацює з 80 зарубіжними університетами та науковими установами
(https://chem.lnu.edu.ua/research/international-collaboration).

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

Наукові керівники аспірантів є керівниками або виконавцями держбюджетних і ґрантових тем
(https://chem.lnu.edu.ua/research/state-budget-researches), за результатами виконання яких публікують монографії,
статті, отримують патенти на корисні моделі та винаходи. Наприклад: 1) Проф., чл-кор. НАН України
Гладишевський Р.Є. є науковим керівником теми ХH-73Ф “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного
призначення” (№0118U003609) (термін дії теми: 01.01.2018–31.12.2020 р.). Захищено 1 дисертацію. За звітний
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період опубліковано 1 розділ монографії в іноземному видавництві, 70 статей (з них 41 – у журналах, що входять до
наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science) та тези 99 доповідей на конференціях (з них 56 – на
міжнародних), отримано 4 патенти України (з них 3 – на винахід). 2) Проф. Каличак є науковим керівником теми
ХА-87Ф «Багатофункціональні матеріали клиноптилоліт–перехідні метали у хімічному аналізі та біології»
(№0119U002207) (термін виконання: 01.01.2019– 31.12.2021 р.р.). За результатами роботи у 2019 р. опубліковано: 21
наукову статтю, з них статті у журналах списку Scopus, Web of Science – 11, в інших іноземних виданнях – 2; статті у
фахових виданнях України – 8, та 32 тез доповідей на конференціях, з них – 17 на міжнародних; 2 статті до
Фармацевтичної енциклопедії. Отримано 1 патент України на винахід. 3) Проф. Обушак є науковим керівником
теми ХО-74Ф “Однореакторні і тандемні реакції у конструюванні гетероциклів та пошук біоактивних сполук і
матеріалів для органічної електроніки” (№0118U003610) (термін виконання 01.01.2018–31.12.2020). Захищено 1
кандидатську дисертацію. Опубліковано 2 навчальні посібники, 26 статей, з них 18 у журналах, які мають імпакт-
фактор, 8 – у фахових виданнях України), 37 тез доповідей на конференціях (з них 7 – на міжнародних). Отримано 2
патенти України на корисну модель. 4) Доц. Бойчишин Л. М. був керівником теми ХФ-57 Ф «Фізико-хімія
формування магнітних кластерів, їхній вплив на властивості аморфних сплавів, легованих перехідними та
рідкісноземельними металами» (№0117U001236) (термін виконання: 1.01.2017 р. – 31.12.2019 р.). 1 монографія
опублікована за рішенням Вченої ради університету (16 д.а.), 1 монографія у закордонному виданні англійською
мовою (8,6 д.а.), 1 практикум для студентів хімічного факультету (27,3 д.а.), 4 статті (2 – ISI, Scopus, 8 – фахові
видання України, 4 – інші вітчизняні видання) та 13 тез доповідей на конференціях (3 – на міжнародних
конференціях). 1 патент України на винахід та 1 патент України на корисну модель. Захищено 1 дисертацію. До того
ж, проф. Обушак М.Д. керував спільним українсько-литовським науково-технічним проєктом «Синтез і
дослідження нових органічних сполук на основі азотовмісних гетероциклів для органічної електроніки»
(№0117U003261), у 2019 р. здобув Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу «Високоселективні
методи синтезу гетероциклічних сполук, компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських
засобів.

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

Після проведення робочих зустрічей та аналізу відкритих джерел на сайті ЛНУ імені Івана Франка, експертна група
констатує, що в університеті відбувається формування культури забезпечення якості вищої освіти. Дотримання
академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів регулюється Положенням про
забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Здобувачі ВО і наукові керівники підписують декларації
академічної доброчесності. До того ж, ЛНУ імені Івана Франка вживає комплекс профілактичних заходів для
дотримання культури академічної доброчесності наукової діяльності, розвитку інтелектуального, особистісного
потенціалу наукових працівників та здобувачів вищої освіти, зокрема проведення заходів з питань наукової етики та
недопущення академічного плагіату. Дотримання академічної доброчесності працівниками забезпечується шляхом
перевірки текстів монографій, наукових статей, дисертацій, магістерських, курсових робіт, звітів з науково-дослідної
роботи на наявність плагіату. У разі порушення академічної доброчесності Університетом передбачено притягнення
особи до дисциплінарної відповідальності відповідно до законодавства. До наукового керівництва не допускаються
науково-педагогічні працівники, які керували роботами 5 аспірантів, що не захистили дисертацій. Для запобігання
порушенням академічної доброчесності в Університеті щороку проводять заходи (семінари, наради, консультації) з
питань наукової етики та недопущення академічного плагіату для аспірантів і докторантів. Упродовж дії ОНП Хімія
з 2016 по 2020 рр. не виявлено фактів порушення академічної доброчесності ні серед здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії, ні серед науково-педагогічних працівників хімічного факультету ЛНУ імені Івана
Франка.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Експертна комісія відмічає наступні сильні та позитивні практики: 1) Аспіранти беруть участь у виконанні
досліджень, внесених до Тематичних планів НДР ЛНУ імені Івана Франка; 2) Існує практика участі наукових
керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються; 3) ЛНУ імені Івана
Франка забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів;
4) Аспіранти можуть проводити дослідження у наукових лабораторіях, оснащених сучасним обладнанням; 5)
Виконання досліджень аспірантами в межах тематики визнаних в Україні та світі наукових шкіл, високий рівень
кадрового забезпечення наукового керівництва аспірантами; 6) Аспіранти представляють результати досліджень
двічі на рік на наукових семінарах кафедр, на звітній науковій конференції університету, на наукових конференціях,
які проводить хімічний факультет; 7) Наукові керівники аспірантів є провідними вченими з вагомим науковим
доробком і високими наукометричними показниками.

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

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Організація навчання через дослідження повністю відповідає вимогам, визначених критерієм

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою A

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

A

Критерій 6. Людські ресурси A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження A

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Таблиця 2_Хімія.pdf SB4v0kC3VZc7rXnhQqDcYTkji/pq5Wak0Oobn68X1
Rs=

Додаток Обладнання_Х_м_я.pdf uVjUVYKxWG3bHxNCvjNxbneANi0Kn4uHSqpK4iC
xmRY=
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Додаток Протокол 2016.pdf qaZ5wlQYK8sBCOQxEk0d/drYiEJG472ua+6W4l+IV
Xw=

Додаток Протокол 2020.pdf 2wcvCOnHm9+HwGW1UkL4ts30/UdqvAglFuh8xy+
ohnA=

Додаток Публікації
аспірантів_Хімія.pdf

XCx/cAXzdbzZlhUkXn2XpKPANdCKH+fEgQscbWcS
yOM=

Додаток Результати
опитування_Хімія.pdf

Zct193LfCr2aOS2F7/fTPSMEHTvj9xKyyE5+z0U6RV
k=

Додаток Структурно-логічна
схема_ОНП_Хімія.pdf

lOPV47/+zKxJ7z4Uuy37DMJbefcjSn2HaiJh0RwW9
QY=

Додаток Таблиця_Склади
спецрад_Хімія.pdf

3gHt3j+HdNcNoSTeBwt23rkP7cu4x1GmuPWilmRQ
Hzc=

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Шиян Надія Іванівна

Члени експертної групи

Радіо Сергій Вікторович

Гіюк Володимир Миколайович
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