
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36748 Екологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 101 Екологія

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

20.08.2020 р. Справа № 0688/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 10 "Природничі
науки" у складі:

Олександр Голуб – головуючий,

Грановська Людмила Миколаївна,

Запотоцький Сергій Петрович,

Заячук Мирослав Дмитрович,

Ігор Коваленко,

Максименко Надія Василівна,

Михайленко Владислав Іванович,

Оксана Білоус,

Сонько Сергій Петрович,

Трохимчук Андрій Дмитрович,

за участі запрошених осіб:

Гладишевський Роман Євгенович - проректор – представник ЗВО,

Царик Йосиф Володимирович – гарант ОП,

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

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36748

Назва ОП Екологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 101 Екологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 10, Проти – 0

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

На думку ГЕР

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ОП має чітко сформульвані цілі, є унікальною та такою, що відповідає місії та стратегії ЗВО. ОП передбачає здобуття
теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання
комплексних екологічних проблем, оволодіння методологією наукової діяльності та здійснення власного наукового
дослідження.

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

Підтверджено залучення широкого кола заінтересованих осіб, врахування їх позицій з акцентуванням на іноватиці та
застосуванні наукових підходів у розв'язанні прикладних задач з збереження біорізноманіття та охорони довкілля.

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

не застосовується

1.4 Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

Стандарт відсутній. Програмні результати відповідають вимогам НРК.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР
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2.1 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності)

Обсяг ОП, навчальний план, його структура та перелік ОК в ОП відповідають чинним вимогам.

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

Зміст ОП є чітко структурованим ( 4 блоки). Структурно-логічна схема не представлена.

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

Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 101 "Екологія".

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

Формування індивідуальної траєкторії нормативно закріплено та є реалістичним. Процедури вибору зрозумілі та
належним чином оприлюднені.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Стандарт відсутній.

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

не застосовується

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою не здійснюється.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Правила прийому на навчання за ОП є чіткими і зрозумілими, оприлюднені на сайті ЗВО і відділу аспірантури і
докторантури, наявні програми вступних випробувань.

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

Особливості ОП враховані шляхом отримання переваг за наукові публікації, зарахування мовних сертифікатів та
змістом програми вступного випробування зі спеціальності.
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3.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

не застосовується

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

Здобувачі ОП обізнані про можливість визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті, в тому числі
і про можливості її реалізації в межах ЗВО.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Позитивними практиками освітнього процесу є надання переваги індивідуальній роботі та творчим індивідуальним
завданням, використання проблемних лекцій, семінарів-дискусій, презентацій, аналіз конкретних ситуацій (кейс-
метод), застосуванням інноваційних технології навчання.

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

Силабуси оприлюднені на сайті і містять інформацію про принципи оцінювання, зміст курсу, рекомендовану
літературу. посилання на анкетування тощо.

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

Викладачі проводять наукові дослідження та мають наукові публікації в контексті змісту навчальних дисциплін за
ОП. Здобувачі вищої освіти та викладачі не обмежені у виборі та методах реалізації власних наукових інтересів. Існує
можливість використовувати матеріально-технічні бази ЗВО та організацій-партнерів для проведення спільних
досліджень аспірантів та НПП. Під час вивчення більшості навчальних дисциплін аспіранти виконують індивідуальні
завдання та/або проекти, дотичні до тематики їх дисертаційних досліджень. Результати своїх досліджень аспіранти
доповідають на науково-методичних семінарах кафедри, факультету та університету, а також на щорічних
Міжнародних наукових конференціях для студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», що проводяться на
біологічному факультеті Університету, публікують у наукових періодичних виданнях, в т.ч. виданнях Університету
(«Біологічні Студії», «Вісник Львівського університету. Серія біологічна»).

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

Підтверджено залучення здобувачів вищої освіти до виконання спільно з науково-педагогічними працівниками
госпдоговірних науково-дослідних тем. Щороку викладачі переглядають і за необхідності коригують та оновлюють
програму курсу, зміст лекційних, перелік інформаційних джерел, завдання для самостійної підготовки, практичних та
інших занять. При цьому враховуються теми досліджень аспірантів, які будуть слухати відповідні дисципліни.

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

не застосовується

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів оприлюднені. Чіткість та зрозумілість форм
контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень аспірантів забезпечується шляхом відображення
відповідної інформації в робочих програмах та силабусах (методи контролю; розподіл балів, що отримують здобувачі
вищої освіти при виконані різних видів роботи; критерії підсумкової оцінки), вони дозволяють аспірантам досягти
запланованих результатів навчання.

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

Стандарт вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» відсутній.
Підсумкова атестація здобувачів освіти за ОП передбачається в формі прилюдного захисту дисертаційної роботи на
засіданні спеціалізованої вченої ради.

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

Правила проведення контрольних заходів у ЗВО є доступними, чіткими та зрозумілими для усіх учасників освітнього
процесу. У ЗВО розроблено та впроваджено належне нормативно-правове забезпечення освітнього процесу, в тому
числі і процедури врегулювання конфлікту інтересів. Аспіранти можуть оскаржити необ’єктивність викладача,
написавши заяву на ім’я декана/ректора, або скористатися «Телефоном Довіри».

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

не застосовується

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Академічна кваліфікація викладачів підтверджена їх базовою освітою, науковою спеціальністю, вченим званням, а
також науковими публікаціями у фахових виданнях, в тому числі представлених у наукометричних системах
Scopus/WoS. Узгодженістю із академічною кваліфікацією викладачів програми також є високі або достатні професійні
активності НПП згідно з чинними Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

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

не застосовується

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

Залучення роботодавців до освітнього процесу підтверджено.
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6.4 Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців

ЗВО практикує залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, представників роботодавців, що є
фахівцями в сфері екології.

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

В Університеті створена система внутрішнього стажування для підвищення фахової, методологічної і психологічної
підготовки на базі Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. Викладачі ОП мали змогу
вдосконалити свої навички на комп’ютерних і мовних курсах (різнорівневі семестрові курси іноземної мови).

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

На високому рівні діє система розвитку педагогічної майстерності, що включає моральне та професійне заохочення.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Фінансові та матеріально-технічні ресурси забезпечують досягнення визначених освітньою програмою цілей та
виконання відповідних наукових досліджень. Це забезпечується на базі лабораторій та аудиторій кафедр біологічного
факультету, об’єктів національні надбання (Гербарію, Зоомузею, колекції Ботанічного саду), а також
міжуніверситетського Центру колективного користування клітинної біології та біоенергетики, віварію, лабораторії
(віртуальних методів у біології, математичних методів, вивчення біорізноманіття), комп’ютерних класів, біолого-
географічних і ландшафтно-геологічних стаціонарів.

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

не застосовується

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

Освітнє середовище є безпечним для учасників освітнього процесу. Соціально-побутові потреби аспірантів
забезпечують гуртожитки, які оснащенні всім необхідним для життя та дозвілля; для комфортного проживання
здобувачів з особливими потребами обладнані спеціальні приміщення. В Університеті для здобувачів освіти працює
психологічна служба та телефон довіри. Корпуси обладнані пандусами та ліфтами для зручного користування
особами з особливими потребами.

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

ЗВО на високому рівні забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку
здобувачів освіти.

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

не застосовується

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

Впроваджено в дію низку нормативно-правових актів локальної дії, що регламентують процедури вирішення
конфліктних ситуацій. У межах ОП скарг, пов’язаних з дискримінацією за будь-якою ознакою, сексуальним
домаганням чи корупцією не надходило.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду освітніх програм у ЗВО регламентується
відповідним нормативно-правовим актом локальної дії. Перегляд ОП здійснено у 2020 році ( на сайті представлено
проєкт, пропозиції тощо).

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

Здобувачі вищої освіти є членами вченої ради факультету та робочої групи ОП.

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

Аналіз документів, наданих ЗВО, та результати зустрічей з роботодавцями підтвердили, що роботодавці та ЗВО дійсно
є партнерами у системі забезпечення якості ОП.

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

В Університеті функціонує Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом, який сприяє співпраці з роботодавцями та
працевлаштуванню здобувачів, ГО « Асоціація Випускників ЛНУ ім. Івана Франка». Здійснюється опитування
роботодавців і випускників. Щорічно відбуваються зустрічі випускників, під час яких проводиться опитування щодо їх
працевлаштування.

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

Контроль за якістю освіти здійснюється Ректором Університету, проректорами, Вченою радою Університету, Центром
забезпечення якості освіти, що включає Навчально-методичний відділ, Відділ менеджменту якості освітнього
процесу, Відділ ліцензування та акредитації, Центр моніторингу, Відділ сприяння працевлаштуванню, Науково-
дослідну частину, Лабораторію контролю якості організаційно-методичного центру електронного навчання та інші. В
Університеті за внутрішнє забезпечення якості освіти відповідають: Центр забезпечення якості вищої освіти, робоча
група ОП, кафедра екології, Вчена рада біологічного факультету.

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

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

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу закріплені нормативно-правовими актами локальної дії (
сторінка «Документи університету»), що є доступними та зреалізованими. Експертна група підтверджує обізнаність
учасників освітнього процесу.

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

Проєкт ОП вчасно оприлюднений, отримані пропозиції заінтересованих осіб оприлюднені та враховані, наявна
інформація про етапи обговорення ОП.

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

На офіційному вебсайті представлена достовірна інформація про ОП.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Зміст ОП відповідає науковим інтересам здобувачів та забезпечує їх підготовку до дослідницької та викладацької
діяльності. В результаті підготовки дисертаційних робіт очікується вирішення певних складних системних проблем у
сфері екології, охорони довкілля та сталого природокористування, що передбачає глибоке переосмислення наявних і
створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково- педагогічної діяльності, проведення
самостійного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

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

Наукова діяльність аспірантів відповідає напряму досліджень наукових керівників. Всі наукові керівники є
активними дослідниками, які публікуються у фахових наукових виданнях України та виданнях, що входять до
наукометричних баз Scopus та Web of Science. Хоча спектр наукових тем аспірантів дуже широкий, експертна група
констатує, що всі наукові керівники мають публікації, дотичні до тем дисертаційних досліджень останніх. В
переважній більшості такі публікації є спільними з аспірантами, що є позитивною практикою ЗВО.

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

ЗВО сприяє апробації результатів наукових досліджень. кафедральні та міжкафедральні наукові семінари для
аспірантів проводяться не рідше одного разу на півріччя та дають можливість здобувачам презентувати й обговорити
результати їх наукових досліджень. Здобувачі освіти мають можливість апробації наукових результатів також завдяки
участі у Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах, семінарах. На біологічному
факультеті щорічно відбуваються міжнародні наукові конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології».
Аспіранти мають змогу виконувати експериментальні дослідження на базі обладнання, яке є на кафедрі екології, а
також користуватися приладами і засобами Лабораторії вивчення біорізноманіття, Міжуніверситетського центру
колективного користування клітинної біології та біоенергетики, лабораторіями Інституту екології Карпат НАНУ,
Державного природознавчого музею НАН України тощо.

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

Гарант ОП та наукові керівники аспірантів мають сталі зв’язки з міжнародною академічною спільнотою. Позитивною
практикою є те, що здобувачі освіти за ОП беруть участь у міжнародних наукових конференціях студентів і аспірантів.
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10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Наукові керівники приймають участь у дослідницьких проєктах, регулярно публікуються. Наявна практика участі
наукових керівників аспірантів у наукових проектах з держбюджетним або госпдоговірним фінансуванням з
залученням здобувачів до виконання цих проектів. ЕГ отримала від ЗВО документальні підтвердження участі
здобувачів освіти як на платній основі, так і на громадських засадах. Наукові керівники аспірантів є керівниками або
відповідальними виконавцями низки НДР.

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

Університет забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності наукових керівників та
здобувачів. У ЗВО діє система особистого зобов’язання дотримання норм академічної доброчесності, регульована
Кодексом академічної доброчесності. Здобувачі освіти та НПП підписують декларацію про академічну доброчесність.
Кодекс академічної доброчесності та бланки декларацій розміщені у вільному доступі на сайті Університету у розділі
«Документи Університету». Публікації та наукові роботи аспірантів та їх керівників проходять незалежне
рецензування та перевірку на наявність академічного плагіату.

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
При перегляді ОП рекомендується звернути увагу на проєкт стандарту вищої освіти за третім (освітньо-науковим)
рівнем за спеціальністю 101 «Екологія» та зміни, що відбулися під час затвердження нової редакції Національної
рамки кваліфікацій Кабінетом Міністрів України 25 червня 2020 року.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Рекомендується переглянути навчальний план ( розподіл ОК по роках навчання); розмістити на веб-сторінці Відділу
аспірантури ЗВО посилання на інформаційні пакети ОП; розглянути можливість посилення практичної підготовки
здобувачів вищої освіти ( органи державної влади та місцевого самоврядування, виробництво тощо); здійснювати
залучення здобувачів вищої освіти до обговорення розподілу обсягу аудиторної та самостійної роботи; розглянути
можливість запровадження дуальної форми освіти.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Інформувати аспірантів про можливість їх залучення до неформальної / інформальної освіти з відповідним
визнанням результатів навчання; залучити до постійно діючих практик академічної мобільності здобувачів вищої
освіти за ОП.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Рекомендується долучати аспірантів, які навчаються за ОП, що акредитується, до участі у конкурсах наукових
проектів, премій, грантів для молодих вчених як в Україні, так і за її межами. Продовжити практику проведення
онлайн-семінарів (вебінарів) та інших форм спілкування з закордонними науковцями та практиками; збільшити
кількість навчальних дисциплін, що викладаються іноземними мовами; активізувати участь здобувачів у програмах
міжнародного обміну; посилити навчання та викладання методами, що сприяють розвитку креативності, критичного
мислення тощо, оскільки вони додатково сприятимуть розвитку soft skills, які є затребуваними на ринку праці; в
силабусах навчальних дисциплін розширити перелік тем і варіантів питань для самостійного опрацювання, а також
вчасно оновлювати перелік рекомендованої літератури та інших інформаційних джерел.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Постійно здійснювати заходи популяризації академічної доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу;
включити до нормативної бази університету чітко визначені та зрозумілі здобувачам об’єктивні правила і процедури
проміжної та підсумкової атестації аспірантів; продовжити практику проведення контрольних заходів з
використанням автоматизованих засобів контролю та тестування; активізувати роботу з опублікування результатів
дисертаційних досліджень у періодичних наукових виданнях інших держав; продовжити практику проведення
систематичного опитування здобувачів вищої освіти з метою з’ясування рівня об’єктивності оцінювання та
попередження конфліктних ситуацій.
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Критерій 6. Людські ресурси
Поширити практику підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності, що існує у ЗВО, на науково-педагогічних
працівників, які забезпечують освітній процес за ОП, у провідних наукових установах і організаціях, у тому числі за
кордоном; сформувати систему професійного розвитку викладачів через програми підвищення кваліфікації та участь
у програмах мобільності викладачів та науковців; збільшити кількість наукових публікацій у рейтингових виданнях;
організувати систему морального та/або матеріального заохочення гарантів ОП.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Покращити комунікацію відділу аспірантури та докторантури з аспірантами; продовжити практику своєчасного
інформування здобувачів вищої освіти про особливості їх атестації та вимоги до захисту дисертаційних досліджень,
розглянути питання створення лабораторії екологічного контролю параметрів довкілля, можливості використання
ресурсів лабораторій університету та організацій-партнерів, особливості підготовки проектних заявок на участь у
наукових проєктах, а також перспективи участі у міжнародних грантах, стажуваннях тощо; продовжити роботи зі
створення технічних та нормативно-методичних умов для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми
потребами; продовжити розробку та оприлюднення на офіційному веб-сайті нормативних документів, що регулюють
процедури вирішення конфліктних ситуацій щодо розгляду повідомлень про сексуальні домагання, дискримінацію та
корупцію.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Продовжити функціонування системи управління якістю, яка дозволить системно та комплексно впроваджувати всі
напрацювання Університету в напрямку забезпечення якості освіти; залучати роботодавців та їх матеріально-технічні
й інформаційні ресурси для підвищення якості реалізації ОП; поширити практику створення центрів колективного
використання обладнання й оновлення лабораторного обладнання; продовжити практику оперативного реагування
на виявлені недоліки та розробку відповідних коригувальних заходів; активізувати реалізацію національних і
міжнародних наукових та освітніх проектів; більше уваги приділяти отриманню «зворотного» зв'язку від здобувачів
освіти щодо змісту навчання; здійснювати періодичний перегляд ОП з урахуванням потреб і запитів стейкхолдерів, а
також на основі інноваційних досягнень в галузі науки і техніки; своєчасно оприлюднювати проекти ОП для
громадського обговорення; продовжити практики проведення заходів з популяризації принципів академічної
доброчесності, а також розкриття особливостей функціонування в університеті системи управління якістю вищої
освіти.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Продовжити позитивну практику своєчасного оприлюднення й оновлення інформації на офіційному сайті
університету, біологічного факультету та випускової кафедри.

Критерій 10. Навчання через дослідження
Всебічно долучати наукових керівників та аспірантів до проєктування і подання міжнародних наукових проектів;
започаткувати програму закордонних стажувань аспірантів; посилити вимогливість до опублікування результатів
досліджень аспірантів у періодичних наукових виданнях інших держав; продовжити роботу зі створення екологічної
лабораторії та розширення можливостей користування аспірантів профільними лабораторіями інших структурних
підрозділів Університету.

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ГОЛУБ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
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