
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36748 Екологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 101 Екологія

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 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Лисиця Андрій Валерійович, Брайнінгер Ольга Іванівна, Павличенко
Артем Володимирович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 13.07.2020 р. – 15.07.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/2020-pg-
ecology.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/accreditation-
ecology.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

Освітня програма відповідає критеріям акредитації, є актуальною і збалансованою в контексті тенденцій розвитку
спеціальності, галузевого та регіонального контексту, ринку праці, а також враховує інтереси стейкхолдерів і всіх
учасників освітнього процесу. ОП узгоджується з місією та стратегією ЗВО. Для осіб з особливими освітніми
потребами створюються відповідні умови навчання. ЗВО акцентує увагу на поєднанні навчання і досліджень,
активно запроваджує новітні прогресивні технології навчання та механізми запобігання академічній
недоброчесності, сприяє підвищенню професійної майстерності науково-педагогічних працівників. Кадрове,
матеріально-технічне та інформаційне забезпечення цілком відповідає сучасним вимогам. Академічна та
професійна кваліфікація викладацького складу в цілому відповідає вимогам, викладачі є активними та
мотивованими до професійного розвитку. ОП повністю відповідає чинним критеріям акредитації, а виявлені слабкі
сторони не носять системного характеру. Експертна група дійшла висновку, що ОП загалом відповідає наступним
критеріям: проектування та цілі освітньої програми, структура і зміст освітньої програми, доступ до ОП та визнання
результатів навчання, навчання і викладання за ОП, контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та
академічна доброчесність, людські ресурси, освітнє середовище та матеріальні ресурси, внутрішнє забезпечення
якості ОП, навчання через дослідження. Разом з тим означені складові освітнього процесу за ОП мають резерви для
удосконалення. За критерієм прозорість та публічність виявлено повну відповідність. Таким чином, на нашу думку,
ЗВО здатний забезпечити сталість у реалізації ОП та має перспективи для її подальшого розвитку та удосконалення.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, вони щорічно оновлюються та вчасно
оприлюднюються на веб-сайті ЗВО. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у ОП
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам
академічної свободи. Цілі ОП розкривають її суть і підтверджують унікальність. Програму сформовано із
залученням аспірантів, НПП, роботодавців, з урахуванням досвіду інших ЗВО України та освітніх установ за
кордоном. Залучення стейкхолдерів до процесів формування мети, цілей ОП та її удосконалення має системний
характер. Система інформування здобувачів вищої освіти щодо цілей, змісту та ПРН, порядку і критеріїв
оцінювання у межах окремих освітніх компонентів працює достатньо ефективно. НПП мають відповідну
кваліфікацію та здійснюють необхідну для ефективного функціонування ОП методичну і наукову роботу. Форми
контрольних заходів і критерії оцінювання навчальних здобутків здобувачів вищої освіти є чіткими та зрозумілими.
Політика, механізми та процедури дотримання академічної доброчесності оприлюднені на сайті ЗВО і
підтримуються завдяки діяльності Центру забезпечення якості освіти ЛНУ ім. Івана Франка. В університеті
застосовується система перевірки наукових робіт на плагіат «Unicheck». ЗВО має гарні практики преміювання НПП
за підготовку та захист дисертацій, підготовку статей, що включені до міжнародних наукометричних баз даних тощо.
Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти і дозволяє задовольнити їхні наукові
потреби й інтереси. Система забезпечення якості сприяє вчасному реагуванню на виявлені недоліки в освітній та
науковій діяльності. Усі наукові керівники є активними дослідниками.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Рекомендується: програмні результати навчання, що відображають потреби стейкхолдерів, подавати у вигляді
загального переліку професійно-орієнтованих освітніх компонентів; до переліку вибіркових дисциплін додати
освітні компоненти, вивчення яких сприятиме підвищенню міжнародної мобільності здобувачів вищої освіти; для
забезпечення права аспірантів на достроковий захист дисертаційної роботи передбачити вивчення освітньої
складової на 1 та 2 курсах; розглянути можливість збільшення видів та обсягу практичної підготовки; залучати
аспірантів до постійно діючих практик академічної мобільності здобувачів вищої освіти за ОП, участі у програмах
міжнародного обміну тощо; продовжити інформаційний та організаційно-методичний супровід здобувачів вищої
освіти в питаннях міжнародної співпраці, стажування, участі в програмах обміну, міжнародних наукових проєктах;
збільшити кількість навчальних дисциплін, які викладаються іноземними мовами, а до переліку вибіркових
дисциплін додати «мовні»; посилити навчання та викладання методами, що сприятимуть розвитку soft skills, які є
затребуваними на ринку праці; звернути увагу на потребу постійної популяризації академічної доброчесності серед
усіх учасників освітнього процесу; активізувати роботу з опублікування результатів дисертаційних досліджень у
періодичних наукових виданнях інших держав (Database WoS і Scopus); підвищувати кваліфікацію та педагогічну
майстерність НПП у провідних наукових установах і організаціях, у тому числі за кордоном; покращити
комунікацію відділу аспірантури та докторантури з аспірантами; інформувати аспірантів про наявні лабораторії,
обладнання та можливості їх використання; продовжити розробку й оприлюднення на офіційному веб-сайті
нормативних документів, які регулюють процедури вирішення конфліктних ситуацій щодо розгляду повідомлень
про сексуальні домагання, дискримінацію та корупцію; надати можливість проходження альтернативної
«дослідницької практики» для тих аспірантів, які не розглядають викладацьку діяльність як пріоритет; долучати
наукових керівників та аспірантів до подання міжнародних наукових проектів, (наприклад, за програмою
Горизонт); започаткувати програму закордонних стажувань аспірантів; продовжити роботу зі створення екологічної
лабораторії та розширення можливостей користування аспірантами профільних лабораторій інших структурних
підрозділів Університету.
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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.

Цілі освітньо-наукової програми «Екологія» (далі ОП) сформульовані чітко та повною мірою відповідають місії,
стратегічним напрямам і головним задачам діяльності Львівського національного університету ім. Івана Франка
(далі ЛНУ ім. Івана Франка), що визначені Стратегією Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf), Стратегічним планом розвитку Львівського національного університету
на період 2019-2026 років (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/strategy.pdf) (затвердженим
рішенням Вченої ради ЛНУ ім. Івана Франка, протокол №70/6 від 19.06.2019), а також Стратегією розвитку
біологічного факультету (https://bioweb.lnu.edu.ua/stratehiia-rozvytku). Відповідно до цих документів, головною
метою університету є формування особистості – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу, а також
екологічної культури молодої людини, розуміння необхідності гармонії її відносин з природою. Відповідність цілей
ОП стратегічним цілям університету підтверджено під час онлайн зустрічі з керівництвом ЗВО, яке відзначило
неможливість реалізації місії та головних задач закладу без розуміння потреб охорони і відтворення біорізноманіття
екологічних систем в умовах сталого розвитку. Зважаючи на позицію ЗВО та ураховуючи результати зустрічі з
потенційними роботодавцями, експертною групою підтверджено унікальність і затребуваність поданої на
акредитацію ОП. Унікальність у тому числі підтверджується наявністю визнаних в Україні та за її межами наукових
шкіл ЛНУ ім. Івана Франка саме у частині вирішення багатофакторних проблем функціонування наземних і водних
екосистем, а також об’єктів природно-заповідного фонду. ОП забезпечує комплексний підхід при підготовці
фахівців, здатних вирішувати наукові проблеми в сфері екології, охорони довкілля, що базуються на принципах
екоцентризму, екологічного імперативу та міждисциплінарності. ОП базується на поєднанні сучасних досягнень
освіти, науки і техніки та сприяє формуванню у аспірантів здатності розв'язувати складні комплексні задачі і
вирішувати екологічні проблеми на локальному, національному та міжнародному рівнях. ОП передбачає набуття
здобувачем в логічній послідовності таких результатів навчання, що дозволять розв’язувати складні комплексні
проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні дослідницько-
інноваційної діяльності. Цілями навчання за ОП є формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та
навичок для створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності,
проведення самостійного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та
практичне значення. Учасники освітнього процесу мають вільний доступ до відповідних документів та ОП,
затвердженої рішенням Вченої ради ЛНУ ім. Івана Франка (протокол №20/5 від 25.05.2016)
(https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Prohrama.pdf).

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

Процеси залучення широкого кола стейкхолдерів (здобувачів освіти, роботодавців, представників академічної
спільноти) до формулювання цілей і програмних результатів навчання за ОП достатньо повно відображено у
відповідних договорах/угодах про співпрацю. Факти залучення стейкхолдерів підтверджено в процесі зустрічі з
представниками роботодавців і аспірантами, які навчаються на ОП. Виявлення потреб стейкхолдерів та внесення
ними пропозицій відбувалося шляхом участі у засіданнях Вченої ради біологічного факультету та профільних
кафедр, обговорення проблемних питань під час зборів робочих груп, на яких вони вносили свої конкретні
пропозиції з обґрунтуванням напрямів покращення освітньо-наукового процесу. Факти участі роботодавців, які
вважають університет власним стратегічним партнером, у процедурі визначення та корегування цілей ОП, реалізації
встановлених ПРН відображено на сайті біологічного факультету, де розміщено відповідні пропозиції та проект ОП
(https://bioweb.lnu.edu.ua/news/zaproshuiemo-na-navchannia-do-aspirantury-za-spetsial-nistiu-101-ekolohiia-na-2020-
rik). Інтереси роботодавців і здобувачів освіти враховані в орієнтації ОП на формування дослідницьких,
управлінських та освітніх компетентностей майбутніх фахівців у сфері екології та охорони довкілля на
національному і міжнародному рівнях. При цьому важливий акцент зроблено саме на доцільності реалізації ОП, з
огляду на необхідність інноватики та застосування наукових підходів у розв’язанні комплексних задач у галузі
збереження біорізноманіття та охорони довкілля. Інтереси академічної спільноти враховані шляхом впровадження
інноваційних технологій та сучасних педагогічних форм і методів навчання.
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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.

Завдяки системному залученню стейкхолдерів до формування контексту ОП прослідковується чітке дотримання
тенденцій розвитку спеціальності, у тому числі з урахуванням спрямованості програми на цілі збереження
біорізноманіття як на території Львівської області, так і в Україні в цілому. Варто зазначити, що галузевою
особливістю програм підготовки фахівців у сфері екології є залежність від сучасних надбань науки і техніки.
Галузевий контекст та особливості ринку праці ураховано традиційними науково-практичними зв’язками науковців
і представників роботодавців різних ЗВО, природоохоронних установ, науково-дослідних інститутів НАН України,
департаментом екології ЛОДА, управління екології м. Львова, міжнародною благодійною організацією «Екологія-
Право-Людина», Львівським обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді саме з
фахівцями ЛНУ ім. Івана Франка. Важливими аспектом при підготовці здобувачів освіти є те, що випускники
повинні вміти враховувати новітні тенденції розвитку екології під час наукового дослідження та подальшої
професійної діяльності для обґрунтування заходів з мінімізації негативного впливу антропогенних чинників на
компоненти довкілля і покращення стану навколишнього середовища. ЗВО комунікує з роботодавцями стосовно
відповідності підготовки, знань, навичок та умінь здобувачів освіти потребам ринку праці та проводить з ними
консультації щодо змісту освіти (зміст освітніх компонентів та педагогічної практики). З метою корекції методів
навчання та викладання проводиться анкетування здобувачів освіти. У результаті опрацювання відомостей про
самооцінювання, а також проведення зустрічей, було встановлено, що під час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОП враховано тенденції розвитку спеціальності і ринку праці, галузевий і регіональний
контекст, досвід аналогічних українських (КНУ ім. Тараса Шевченка, Національний університет біоресурсів і
природокористування), а також іноземних освітніх програм Цюріхського університету (Швейцарія), Університету
штату Колорадо та Браунського університету (США).

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.

Затверджений стандарт вищої освіти (СВО) відсутній. ОП містить загальні і фахові компетентності, що визначають
специфіку підготовки аспірантів за спеціальністю 101 «Екологія», та програмні результати навчання, які визначають
те, що здобувач освіти повинен знати, розуміти та буде здатний виконувати після успішного завершення ОП.
Нормативна частина підготовки аспірантів за даною ОП відповідає дескрипторам 9 рівня Національної рамки
кваліфікацій (НРК). В ОП формою підсумкової атестації передбачено прилюдний захист результатів науково-
дослідної роботи, яка представлена у вигляді дисертації. У контексті аналізу ОП встановлено відповідність
заявлених ПРН методам, формам організації навчального процесу та змісту освітніх компонентів як нормативної,
так і варіативної її складової. Акценти ОП зроблені на формування компетентностей дослідницького спрямування
та додаткових результатів навчання для ефективного вирішення комплексних проблем в галузі екології та
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань. В результаті аналізу навчального плану та ОП встановлено відповідність програмних результатів навчання
вимогам Національної рамки кваліфікацій для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за дескрипторами –
знання (ПРН – ЗН 1-15); уміння (ПРН – УМ1-11); комунікація (ПРН – КМ1-5); відповідальність і автономність (ПРН
– АіВ1-3). Таким чином, ОП повністю відповідає основним вимогам, що визначені в Національній рамці
кваліфікацій. Під час наступного оновлення та перегляду ОП рекомендується звернути увагу на проект 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.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі розкривають суть ОП і підтверджують її унікальність. Програму сформовано із залученням здобувачів освіти,
представників НПП, роботодавців як науково-дослідних і державних установ, так і громадських організацій в галузі
екології; з урахуванням академічного досвіду інших ЗВО України, освітніх установ за кордоном. Залучення вказаних
стейкхолдерів до процесів формування мети, цілей ОП та її удосконалення має системний характер. Результати
навчання, що визначені (за відсутності затвердженого СВО) задля досягнення цілей ОП шляхом реалізації
передбачених навчальним планом освітніх компонентів, відображають рекомендації, надані роботодавцями.
Програмні РН відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій для третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти. Університет має ресурси, достатні для досягнення цілей ОП. До реалізації ОП залучені
кваліфіковані та вмотивовані покращувати якість освіти науково-педагогічні працівники і роботодавці.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Програмні результати навчання, що відображають потреби стейкхолдерів, доцільно подавати у вигляді загального
переліку професійно-орієнтованих освітніх компонентів для вибору здобувачами освіти, вивчення яких дозволить
враховувати специфіку дисертаційних досліджень та інтереси кожного здобувача освіти. Також до переліку
вибіркових дисциплін доцільно додати освітні компоненти, вивчення яких сприятиме підвищенню академічної та
міжнародної мобільності здобувачів вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Є певні недоліки, що є несуттєвими. Запланована траєкторія вдосконалення є досяжною та адекватною. Зважаючи
на сильні та слабкі сторони, позитивні практики за ОП, експертна група дійшла висновку, що ОП «Екологія»
відповідає рівню В за Критерієм 1.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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).

Освітня складова ОП «Екологія» за спеціальністю 101 «Екологія» (https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/Osvitn-o-naukova-prohrama-tret-oho-rivnia-101-Ekolohiia.pdf) складає 40 кредитів ЄКТС,
тобто відповідає встановленим вимогам чинного законодавства. Постанова КМУ №261 від 23.03.2016 р. визначає
чотири компоненти освітньої складової ОП третього рівня: 1) здобуття глибинних знань зі спеціальності – 16 кр.
ЄКТС; 2) оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями – 13 кр. ЄКТС; 3) набуття
універсальних навичок дослідника – 4 кр. ЄКТС; 4) здобуття мовних компетентностей – 7 кр. ЄКТС. В результаті
ознайомлення з відомостями про СО та матеріалами, наданими ЗВО, а також під час спілкування з гарантом і НПП,
визначено, що загальнонаукові компетентності забезпечуються обов’язковим ОК «Філософія» (4 кр. ЄКТС) та
трьома блоками вибіркових дисциплін (9 кр. ЄКТС), при цьому вибірковий блок включає наступні дисципліни:
Педагогіка вищої школи, Методологія підготовки наукової публікації, Підготовка науково-інноваційного проекту,
Психологія вищої школи та ін. (разом 13 кр. ЄКТС); набуття універсальних навичок дослідника забезпечується під
час проходження педагогічної практики загальним обсягом 4 кр. ЄКТС; мовні компетентності забезпечуються ОК
«Іноземна мова за фаховим спрямуванням» (7 кр. ЄКТС); здобуття глибинних знань зі спеціальності забезпечують
обов’язкові ОК «Сучасні тенденції в екології» та «Науковий семінар» (7 кр. ЄКТС) і цикл вибіркових дисциплін
загальним обсягом 9 кр. ЄКТС (разом 16 кр. ЄКТС). Навчальний план та перелік ОК в ОП чітко структуровані за 4-
ма розділами. На вивчення дисциплін самостійного вибору здобувачами вищої освіти відведено 18 кр. (45%
освітньої складової), що повністю відповідає вимогам законодавства. Навчальний план передбачає вивчення
навчальних дисциплін впродовж чотирьох років навчання. Слід відмітити, що відповідно п. 12 Постанови КМУ
№261 від 23.03.2016 р. аспірант має можливість захиститися до закінчення строку підготовки в аспірантурі та
отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, передбаченої у бюджеті закладу вищої освіти (наукової
установи) на відповідний календарний рік, і за власною заявою бути відрахованим з аспірантури, або отримати за
власною заявою оплачувану академічну відпустку на строк, що залишився до завершення нормативного строку
підготовки в аспірантурі. Згідно з навчальним планом на третьому курсі передбачено 4 кр. ЄКТС на вивчення ОК
«Науковий семінар» та «Сучасні тенденції в екології», а також проходження педагогічної практики. На четвертому
курсі взагалі передбачено 1 кр. ЄКТС на вивчення ОК «Науковий семінар», яка вивчається впродовж 4 років по 1 кр.
ЄКТС на рік. З метою забезпечення права аспірантів відповідно до п. 12 Постанови КМУ №261 на достроковий
захист дисертаційної роботи рекомендується передбачити опанування освітньої складової ОП на 1 та 2 курсах. Крім
того, рекомендується звернути увагу на вимоги п.2 ст. 49 Закону України «Про вищу освіту».

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.
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Аналіз змісту ОП, в т. ч. визначених компетентностей і ПРН, переліку ОК та їх відповідності визначеним у ОП ПРН і
компетентностям, а також структурно-логічної схеми ОП, дозволяє зробити наступні висновки. ОП в цілому
структурована коректно; вона містить 5 ОК в обов’язковій частині (загальним обсягом 22 кр. ЄКТС), які об’єднані в 4
цикли, що відповідають вимогам Постанови КМУ №261 від 23.03.2016 року. На вибір запропоновано декілька
блоків з ОК з циклів дисциплін, що забезпечують глибинні знання з спеціальності, та таких, що формують
загальнонаукові компетентності загальним обсягом 18 кр. ЄКТС. Відсутність в ОП структурно-логічної схеми певною
мірою ускладнює розуміння здобувачами освіти взаємозв’язків та порядку вивчення ОК за програмою. На веб-
сторінці біологічного факультету розташовані інформаційні пакети всіх ОК за ОП
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Слід відмітити, що на веб-сторінці відділу аспірантури та
докторантури (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/) відсутні інформаційні пакети всіх ОК, тому для
забезпечення можливості ознайомлення з ними потенційних аспірантів з інших закладів освіти рекомендується
надати посилання на адресу розміщення відповідної інформації. Аналіз інформаційних пакетів всіх ОК дав
можливість ЕГ зробити висновок, що ОК, включені до ОП, складають логічну взаємопов’язану систему; кожний ПРН
у повній мірі охоплений змістом ОП; вибір та послідовність вивчення обов’язкових ОК ОП є обґрунтованими і
дозволяють досягти всіх заявлених цілей та ПРН за ОП. ЕГ переконалась, що силабуси та робочі програми викладені
в навчально-методичних комплексах навчальних дисциплін як на сайті біологічного факультету, так і на
дистанційній платформі Moodle. Внутрішні та зовнішні стейкхолдери під час інтерв’ювання надали позитивні
відповіді щодо відповідності переліку ОК сучасним вимогам, логічності їх викладання, задоволеності контентом ОП
тощо.

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

На підставі аналізу змісту ОП, в тому числі визначених компетентностей і ПРН, переліку ОК та їх відповідності ПРН
і компетентностям, а також за результатами інтерв’ювання внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, ЕГ встановила,
що зміст ОП у повній мірі відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності (101 «Екологія»).
Теоретичний зміст ОП спрямовано на вивчення предметної області, методологічних основ, методів, методик,
підходів та інструментальних засобів вирішення сучасних задач екології, охорони довкілля та екологічної безпеки, а
також врахування новітніх вимог щодо зв’язку теоретичних положень з їх практичним застосуванням для
формування теоретико-прикладної бази проведення наукових досліджень з метою покращення стану
навколишнього середовища. Науковий напрям за даною ОП визначено як здатність розв’язувати складні системні
проблеми у сфері екології, охорони довкілля та сталого природокористування при здійсненні дослідницько-
інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань,
оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення самостійного наукового
дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Аналіз ОК,
компетентностей та ПРН показав, що всі нормативні ОК відповідають спеціальності 101 «Екологія». ЗВО на google-
диск завантажив індивідуальні плани аспірантів, протоколи, що підтверджують процедуру обговорення та
затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів. На думку ЕГ, ці теми в цілому відповідають галузі 10
«Природничі науки» взагалі та спеціальності 101 «Екологія» зокрема. Під час інтерв’ювання роботодавців ЕГ
отримала позитивні відгуки щодо змісту ОП.

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

У ЗВО в цілому реалізовано право вільного вибору ОК для здобувачів освіти. Вибір ОК в ЛНУ ім. Івана Франка
регламентовано «Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), «Положенням про
організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf), Тимчасовим положенням «Про порядок забезпечення вільного вибору студентами
навчальних дисциплін у ЛНУ ім. Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-
polozhennia.pdf). Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачами освіти у межах, передбачених ОП, та в
обсязі, що становить 18 кр. ЄКТС (45% від загальної кількості кредитів за ОП). Вибір ОК здобувачами здійснюється з
переліку дисциплін для вільного вибору аспіранта. ОП містить цикл дисциплін, які формують глибинні знання зі
спеціальності (Еволюційні процеси в екосистемах, Консорціологія, Комплексний моніторинг геосоціосистем,
Актуальні проблеми біохімічної екології й екотоксикології, Стійкість та стабільність екосистем, Адаптивні стратегії
біоти в антропогенно змінених екосистемах, Військові аспекти деградації біосфери, Наукові основи збереження та
відновлення біорізноманіття та ін.) і загальнонаукові компетентності (Педагогіка вищої школи, Психологія вищої
школи, Підготовка науково-інноваційного проекту, Інформаційні технології та програмування, Інтелектуальна
власність і трансфер технологій, Розвиток інновацій та підприємництво тощо). Перелік вибіркових дисциплін
пропонується групою забезпечення, розглядається на засіданні випускової кафедри та затверджується Вченою
радою ЗВО. Слід відмітити, що з 2020 року передбачається можливість обирати дисципліни з іншого рівня ОП або ж
з іншої ОП. В основі системи вибіркових дисциплін лежить індивідуальний вибір кожного здобувача вищої освіти.
Під час інтерв’ювання здобувачів освіти ЕГ отримала інформацію про те, що вибір дисциплін дійсно відбувається
перед початком навчання, підтвердження наявності вибору індивідуальної освітньої траєкторії та загалом позитивні
відгуки щодо вибіркової частини ОП. За результатами інтерв’ю, процедури вибору дисциплін є зрозумілими для
здобувачів освіти; про них можна дізнатися з офіційного сайту ЗВО, в деканаті та на кафедрі; включають
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інформування аспірантів про перелік та зміст вибіркових дисциплін, запис на дисципліни та етап корекції.
Навчальні плани передбачають відповідне навчальне навантаження для вибіркових дисциплін. Інформація про
формування індивідуальної освітньої траєкторії відображена в індивідуальному плані аспірантів.

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

На ОП третього (освітньо-наукового) рівня передбачена педагогічна практика. Практична підготовка здобувачів
регламентується «Положенням про педагогічну практику аспірантів ЛНУ ім. Івана Франка»
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/08/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%83-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83.pdf). На педагогічну практику в ОП передбачено 4
кр. ЄКТС у 6 семестрі. Розроблено силабус з педагогічної практики (https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/SYLABUS_Pedpraktyka_2019-2020.pdf). Базою педагогічної практики є кафедра екології
біологічного факультету. На думку ЕГ, варто переглянути наявність у ОП виключно педагогічної практики.
Доцільно було б надати можливість проходження дослідної практики на базі установ, організацій, лабораторій, у
тому числі закордонних, які є дотичними до тематики дисертаційних досліджень аспірантів. Це було б корисно для
формування другої, виробничої, освітньої траєкторії підготовки аспіранта.

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

В ОП передбачені наступні компетентності, що забезпечують формування соціальних навичок (soft skills): ЗК1
(Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу); ЗК2 (Здатність розробляти проекти та керувати ними); ЗК3
(Вміння виявляти, ставити та розв’язувати важливі завдання); ЗК4 (Здатність до спілкування з академічним
товариством та громадськістю як на національному, так і на міжнародному рівнях для реалізації інноваційного
проекту або вирішення наукової проблеми); ЗК5 (Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі
здійснення професійної діяльності); ЗК6 (Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових ситуаціях,
креативність), ЗК7 (Дотримання академічної доброчесності, етичних норм та авторського права). У процесі
інтерв’ювання здобувачів освіти ЕГ встановила, що soft skills зокрема формуються такими навчальними
дисциплінами, як «Філософія», «Педагогіка та психологія», «Підготовка науково-інноваційного проекту»,
«Педагогічна практика», «Іноземна мова за фаховим спрямуванням». При вивченні зазначених ОК здобувачі мають
можливість набути певних soft skills за рахунок командної роботи, виконання робіт проектного типу, критичного
оцінювання відомих методів та рішень за конкретною темою. Під час спілкування ЕГ з гарантом ОП та академічним
персоналом отримано інформацію, що останні значну увагу приділяють проведенню різноманітних форм занять і
контрольних заходів: бесіда, дискусія, підготовка і захист проектів, розгляд кейсів, ситуаційних завдань з
проблемних питань, аналіз конфліктних ситуацій, робота у командах, проведення занять на педпрактиці, що
дозволяє їм набути необхідних навичок. Головним напрямком забезпечення соціальних навичок аспірантів є
проектний підхід, що активно використовується за даною ОП. Інтерв'ювання роботодавців дозволило ЕГ
встановити, що в цілому роботодавці задоволені рівнем набутих здобувачами соціальних навичок. Проте, на думку
ЕГ, важливими soft skills для аспірантів є також лідерство, відповідальність, тайм-менеджмент, комунікація в
національних і міжнародних колективах, які недостатньо забезпечуються аналізованою ОП.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт за спеціальністю 101 «Екологія» для третього (доктор філософії) рівня вищої освіти наразі
відсутній.

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.

Відповідно до п. 4.6 «Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) обсяг часу, що відведений для
самостійної роботи аспіранта, визначається рівнем ОП за НРК, фіксується в описі ОП, навчальному плані та
становить для денної форми навчання у відсотках від загального обсягу навчального часу дисципліни в середньому
50%. Загальний бюджет навчального часу складає 40 кр. ЄКТС (1200 годин), з яких обсяг аудиторних становить 540
годин (45%), а обсяг самостійної роботи здобувачів – 660 годин (55%). Результативність самостійної роботи
аспірантів оцінюється при проміжному та підсумковому контролі. У робочих програмах і силабусах визначено
перелік питань для самостійного опрацювання. На підставі результатів інтерв’ювання здобувачів освіти та аналізу
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змісту ОК ЕГ встановила, що обсяг ОП і окремих ОК є відповідним та достатнім для досягнення її цілей та ПРН. Для
з’ясування завантаженості здобувачів освіти НПП проводять опитування аспірантів, спостереження з боку наукових
керівників, викладачів та гаранта ОП з подальшим колективним обговоренням на засіданнях випускової кафедри.
Спілкування зі здобувачами освіти та представниками студентського самоврядування під час зустрічей показало
відсутність скарг щодо надмірного навантаження та нестачі часу на самостійну роботу. Однак, на думку ЕГ,
аспірантів варто частійше залучати до обговорення розподілу аудиторної та самостійної роботи з метою
встановлення комфортного для них співвідношення годин аудиторної та самостійної роботи.

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.

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою за даною освітньою програмою не здійснюється.
Рекомендується розробити Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст ОП відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності. ОП є структурованою в контексті
загального часу навчання та змістовною. Розроблена та дотримується процедура вибору освітніх компонентів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

Рекомендується: з метою забезпечення права аспірантів відповідно до п. 12 Постанови КМУ №261 на достроковий
захист дисертаційної роботи передбачити вивчення освітньої складової на 1 та 2 курсах; звернути увагу на вимоги
п.2 ст. 49 Закону України «Про вищу освіту» стосовно термінів проведення навчальних занять та практичної
підготовки упродовж навчального року; з метою забезпечення можливості ознайомлення потенційних аспірантів з
інших закладів вищої освіти про особливості ОП розміщувати посилання не лише на сайті біологічного факультету,
а і на сайті відділу аспірантури та докторантури; розглянути можливість збільшення видів та обсягу практичної
підготовки; продовжити практику набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills).

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зважаючи на сильні і слабкі сторони та позитивні практики за ОП, експертна група дійшла висновку, що ОП за
спеціальністю 101 «Екологія» відповідає рівню В за Критерієм 2.

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.

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2020 році затверджені Вченою радою ЛНУ ім. Івана Франка
(протокол №78/12 від 18.12.2019 р.) і знаходяться у відкритому доступі на веб-сторінці університету
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf). Правила прийому складено у відповідності
до чинних Умов прийому на навчання до ЗВО України в 2020 році (затверджених наказом МОНУ від 11.10.2019 р.
№1285 зі змінами відповідно до наказу МОНУ від 04.05.2020 р. №591). Правила прийому на навчання в аспірантурі
і докторантурі регулюються Додатком 10 до Правил прийому на навчання в ЛНУ ім. Івана Франка в 2020 році
(https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules_2020-add-10.pdf). Правила прийому є
структурованими, вони визначають порядок та умови вступу до аспірантури, перелік документів, перелік вступних
випробувань та порядок проведення конкурсу. За інформацією, отриманою ЕГ під час дистанційних зустрічей,
Правила прийому щорічно оновлюються та вчасно оприлюднюються на веб-сайті ЗВО і відділу аспірантури та
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докторантури. Вимоги до вступників та положення Правил прийому, що стосуються вступу на навчання за ОП, в т. ч.
терміни та порядок прийому заяв і документів, порядок конкурсного відбору та зарахування, є чіткими та
зрозумілими для вступників, що підтверджено під час інтерв'ювання здобувачів вищої освіти за цією ОП. ЕГ не
виявила в правилах прийому на навчання дискримінаційних положень щодо потенційних вступників. Організацію
прийому та зарахування здобувачів до аспірантури здійснює предметна комісія, склад якої затверджується наказом
Ректора ЗВО. Предметна комісія діє на засадах демократичності, прозорості та відкритості згідно з Положенням про
Приймальну комісію, затвердженим Вченою радою ЗВО та оприлюдненим на офіційному веб-сайті ЗВО
(https://admission.lnu.edu.ua/admission-board/reg-admission-board-2020/).

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

Прийом на ОП здійснюється відповідно до «Правил прийому до університету», що затверджені рішенням Вченої
ради університету та розміщені на офіційному веб-сайті ЗВО. Згідно з Правилами прийому до аспірантури ЛНУ
імені Івана Франка, на конкурсній основі приймають громадян України, які здобули ступінь магістра або спеціаліста.
Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який обчислюється як сума балів, отриманих під час
складання вступних іспитів зі спеціальності, філософії та іноземної мови. До конкурсного балу додається додатковий
бал за навчальні/наукові досягнення. 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. Також вступники подають список опублікованих наукових праць і винаходів.
Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) за
спеціальністю «Екологія». Науковий керівник надає рецензію на наукову доповідь (реферат) або відгук на наукові
праці. Слід звернути увагу на необхідність оцінювання наданих доповідей (рефератів) на наявність текстових
запозичень. Під час інтерв’ювання гаранта ОП та представників сервісних підрозділів ЕГ отримала інформацію, що
програми вступних випробувань щорічно переглядаються та затверджуються; вони оприлюдненні у відкритому
доступі на сайтах відділу аспірантури та докторантури, а також біологічного факультету
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Рішення про допуск вступників до вступних випробувань
приймається на засіданні предметної комісії за результатами розгляду поданих наукових праць та з урахуванням
думки майбутнього наукового керівника. На основі отриманої інформації можна зробити висновок про те, що
правила прийому на навчання за освітньою програмою в цілому враховують її особливості.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються Тимчасовим положенням про
порядок академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
ontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), Положенням про визнання та перезарахування результатів
навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf), а також Тимчасовим положенням про організацію освітнього
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Перезарахування відбувається шляхом порівняння навчальних програм
відповідної ОП (спеціальності) та Академічної довідки, яку надає здобувач вищої освіти. Перезарахування
результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на підставі порівняння навчальних програм відповідної
ОП та виписки з оцінками і кредитами, яку надають учасники програми академічної мобільності. У випадку
відсутності повної кореляції між системами оцінювання виставляють максимальний бал за шкалою Університету.
Затверджує визнання результатів навчання (п. 3.5) Вчена рада факультету. Результати навчання, отримані під час
участі в програмах академічної мобільності, мають бути визнані і перезараховані не пізніше двох місяців з дня
повернення до Університету без будь-якої роботи чи оцінювання. Згідно з інтерв’ю зі здобувачами освіти, вони
обізнані щодо можливості здобуття освітніх компетентностей у інших ЗВО України та закордонних ЗВО (відповідні
положення є у вільному доступі на сайті Університету). ЕГ встановила, що запитів на визнання результатів
навчання, отриманих в інших ЗВО, в т. ч. під час академічної мобільності, від здобувачів вищої освіти за ОП наразі
не було.

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.

Правила визнання результатів регламентовані в «Порядку визнання у ЛНУ ім. Івана Франка результатів навчання,
здобутих у неформальній та інформальній освіті (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-
educations-results.pdf.). Правила, порядок і процедура подані чітко і зрозуміло, не містять дискримінаційних
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положень. У процесі зустрічі з аспірантами підтверджено обізнаність здобувачів освіти щодо особливостей
застосування вказаних положень. В результаті опрацювання відомостей про самооцінювання встановлено, що в
Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Університету аспіранти мають змогу удосконалити
свої навички на різних курсах (https://ipodp.lnu.edu.ua/academics/sertyfikatsijni-kursy), в тому числі комп’ютерних
(IT в освіті) та мовних (різнорівневі семестрові курси іноземної мови, курси розмовної англійської мови за
програмою English Speaking Club, курси англійської мови професійного спрямування English for Special Purposes), які
можуть бути зараховані до загальних компетентностей здобувачів вищої освіти. За даними відомостей з
самооцінювання та проведеної зустрічі з аспірантами прикладів практичної реалізації визнання результатів
неформальної освіти на даній ОП не було. Рекомендується продовжити практику своєчасного інформування
здобувачів вищої освіти про можливості визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

До сильних сторін ОП у контексті відповідності Критерію 3 відносяться: наявність чітких і зрозумілих правил для
вступу на навчання, які враховують особливості ОП; наявність чітких та зрозумілих правил визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності; наявність чітких та
зрозумілих правил визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті; наявність
вільного публічного доступу до документів ЗВО, що регулюють доступ до ОП; визнання результатів навчання,
отриманих у інших ЗВО та у неформальній / інформальній освіті.

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

Рекомендується: активніше пропагувати серед здобувачів вищої освіти необхідність дотримання принципів
академічної доброчесності; 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.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП має значний рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 3.1, 3.2 та 3.3. На даний момент
впроваджуються процедури за підкритерієм 3.4. Враховуючи голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів
та їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідають Критерію 3 з рівнем В з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Для аналізу відповідності ОП цьому підкритерію були розглянуті: матриця відповідності методам навчання і
викладання ПРН, силабуси навчальних дисциплін, індивідуальні плани та результати анкетувань аспірантів. Для
досягнення ПРН використовують форми і методи навчання та викладання, що визначаються «Положенням про
організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка (наказ ректора від 21.06.2017 №0-65). За результатами
зустрічі з учасниками освітнього процесу можна зробити висновок, що перевага надається індивідуальній роботі та
творчим індивідуальним завданням. Сприяє досягненню заявлених у ОП цілей та ПРН використання проблемних
лекцій, семінарів-дискусій, презентацій, аналіз конкретних ситуацій (кейс-метод). Використовуються інноваційні
технології навчання, наприклад колаборативне навчання. Існуючі договори зі стейкхолдерами дозволяють
аспірантам значний обсяг практичних досліджень проводити на базі інших наукових установ, організацій,
лабораторій тощо. В університеті застосовано інноваційний підхід до забезпечення освітнього процесу з
використанням сучасних інтернет-платформ. Робота в системі Moodle дозволяє побудувати електронне навчання як
простір для прояву пізнавальних ініціатив. Викладання забезпечує досягнення заявлених у програмі цілей та
результатів, про що свідчить опитування аспірантів та їх успішність у навчанні. Студентоцентрований підхід полягає
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в тому, що основні форми і методи навчання обираються відповідно до змісту освітніх компонентів, застосовуються
кращі практики викладання. Це дозволяє оптимально формувати компетентності і досягати ПРН. У межах ОП
студентоцентрований підхід та принципи академічної свободи реалізуються в тому числі через вибіркову
компоненту, яка становить 18 кредитів ЄКТС (45%). Значна варіативність (щорічне коригування) змісту таких
нормативних навчальних дисциплін, як «Сучасні тенденції в екології» і «Науковий семінар», забезпечує
неформальний студентоцентрований підхід, індивідуалізацію навчального матеріалу. Аспіранти мають можливість
отримувати професійні знання в питаннях, максимально наближених до теми їх наукових досліджень. Методи
навчання і викладання на ОП дозволяють реалізувати принципи академічної свободи, оскільки передбачається їх
максимальна варіативність, урахування свободи слова і творчості. Особисті світоглядні, релігійні чи політичні
погляди НПП не впливають на реалізацію академічної свободи аспірантів. Здобувачів освіти, як показало
опитування, задовольняє вибір викладачами форм і методів викладання та навчання. Анонімне опитування
аспірантів показало високий відсоток задоволеності обраною ОП. Серед думок і побажань, висловлених
здобувачами під час зустрічі, було поглиблення рівня практичної підготовки, на що доцільно звернути більшу увагу
в подальшому. Відповідно до наказу МОН №406 від 16.03.20 р. «Про організаційні заходи для запобігання
поширенню коронавірусу COVID-19» навчання проводилося дистанційно з використанням інтернет-плаформи
Moodle, а також сучасних засобів комунікації.

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).

За результатами зустрічей з аспірантами було встановлено, що їм своєчасно та в доступній формі надається
інформація щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання; дана інформація є зрозумілою для
здобувачів освіти. Інформацію щодо змісту та організації усього освітнього процесу здобувачі вищої освіти можуть
отримати на сайті кафедри екології (https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology), де також розміщені ОП
(https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/Osvitn-o-naukova-prohrama-tret-oho-rivnia-101-Ekolohiia.pdf) і
Навчальний план (https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/101-Ekolohiia-ochna.pdf), а також на
офіційних сайтах Університету (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/101-Ekolohiiaochna.pdf) і
біологічного факультету (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). ПРН, порядок та критерії оцінювання у
межах окремих освітніх компонентів містяться в робочих програмах та силабусах навчальних дисциплін. При виборі
дисциплін вибіркової компоненти здобувачі також мають можливість ознайомитися з анотаціями курсів,
навчальними програмами, силабусами. Більшість курсів, які читають викладачі кафедри екології, розміщені в
системі Moodle (http://elearning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2098), де вони регулярно оновлюються та
поповнюються новим матеріалом. Інформація про форми проміжного і підсумкового контролю, порядок
проведення контрольних заходів надається викладачем на початку вивчення дисципліни. Порядок та критерії
оцінювання у межах окремих освітніх компонент наведені у робочих програмах та силабусах навчальних дисциплін,
що відповідають «Положенню про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ ім.
Івана Франка», затвердженому Вченою радою університету від 26.02.2020 р. (протокол №81/2)
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf). Зокрема, у силабусах наведені
методи контролю, розподіл балів за різні види роботи та критерії підсумкової оцінки. Терміни та час проведення
різних видів навчальної роботи регламентується розкладами занять та графіками іспитів і консультацій, що
відображені на сайті біологічного факультету в розділі «Аспірантура, докторантура»
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Експерти під час спілкування з аспірантами переконались, що
система інформування працює достатньо ефективно. Наявний інформаційно-методичний супровід освітніх
компонентів: навчальні посібники, методичні рекомендації до проведення практичних робіт, проходження
практики тощо. ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти за програмою, що
акредитується, до відповідних інформаційних і матеріальних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та
наукової діяльності.

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

Про впровадження принципу поєднання навчання і досліджень свідчить стратегія розвитку кафедри екології ЛНУ
ім. Івана Франка (https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/STRATEHIYA-ROZVYTKU_eko2.pdf).
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 аналізу наданих ЗВО матеріалів і онлайн зустрічі зі стейкхолдерами було
підтверджено поєднання навчання і досліджень здобувачів освіти при проведенні дослідницьких робіт на базі
лабораторій університету, а також в Інституті екології Карпат НАН України, НПП «Північне Поділля», Львівському
природознавчому музеї, Департаменті екології ЛОДА, Інституті біології тварин НААН України тощо. На кафедрі
екології функціонує науковий гурток студентів, а у березні 2020 р. розпочав роботу науковий клуб аспірантів-
екологів. Під час вивчення більшості навчальних дисциплін аспіранти виконують індивідуальні завдання та/або
проекти, дотичні до тематики їх дисертаційних досліджень. Цей факт був підтверджений під час спілкування з НПП,
аспірантами та під час ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням дисциплін, що розміщені на
дистанційній платформі Moodle. Тематика курсів складається з урахуванням сучасних практик і наукових
досягнень; викладачі ОП інтегровані в науково-дослідницький процес. Здобувачі залучені до реалізації наукових
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тем кафедри, беруть участь у написанні наукових звітів кафедри. 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»). В цілому ОП сприяє не лише набуттю
теоретичних знань та практичних навичок і умінь, але й забезпечує можливість реалізації аспірантами власного
наукового потенціалу. В подальшому 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.
Необхідно відмітити, що в університеті є лише один журнал, що включений до переліку фахових видань за
спеціальністю 101 «Екологія» і відноситься до категорії В («Вісник Львівського університету. Серія біологічна»).
Тому керівництву ЗВО та НПП рекомендується зосередити увагу на розширенні переліку фахових видань
університету саме за спеціальністю 101 «Екологія».

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

НПП постійно долучаються до оновлення змісту освіти та освітнього контенту з урахуванням специфіки власних
наукових розробок, а також сучасних досягнень науки і техніки. Періодичний перегляд і оновлення змісту ОП
регламентують «Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття
освітніх програм у ЛНУ ім. Івана Франка», затверджені Вченою радою університету (протокол №83/5 від 05.05.20)
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf), а також «Тимчасове положення
про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. Івана Франка»
(затверджене наказом № 0-110 від 08.10.2018 р. Про введення в дію рішення Вченої ради Університету). Під час
зустрічі з НПП підтверджено виконання науково-дослідних тем, результати яких в подальшому включаються до
освітніх компонент ОП та публікуються у наукових статтях. НПП та аспіранти спільно з науковцями з Інституту
екології Карпат НАНУ були виконавцями наукової теми «Вплив змін клімату на середовище існування популяцій
раритетних видів рослин високогір’я Українських Карпат» за Договором №34853 з ДФФД, 2017-2018 рр. Набуття і
впровадження сучасних практик з екології відбувається через взаємодію зі стейкхолдерами і можливість проходити
стажування у різних установах та науково-дослідних організаціях Львівської області, що було підтверджено при
аналізі наданих звітів про підвищення кваліфікації. Кожного навчального року НПП переглядають і за необхідності
коригують та оновлюють програму курсу, джерела літератури, завдання для самостійної підготовки, зміст
лекційних, практичних та інших занять. При цьому враховуються теми досліджень аспірантів, які будуть слухати
відповідні дисципліни. Зокрема за даною ОП до навчального плану 2020 р. (у порівнянні з 2016 р.) були введені нові
вибіркові дисципліни на основі наукових досягнень і сучасних практик у сфері екології (Interdisciplinary Research in
Global Change and Biodiversity, Управління та адаптації в умовах зміни клімату, Екологія Українських Карпат тощо).
При аналізі силабусів дисциплін (Комплексний моніторинг геосоціосистем, Адаптивні стратегії біоти в
антропогенно змінених екосистемах) виявлена недостатня кількість завдань для самостійної підготовки, і це при
тому, що в ОП обсяг самостійної роботи становить 660 годин (або 55%). Список рекомендованої літератури в
робочих програмах не завжди вчасно оновлюється, наприклад дисципліна – Наукові основи збереження та
відновлення біорізноманіття. При оновленні змісту ОП, навчальних планів та окремих дисциплін активну участь в
обговоренні беруть усі учасники освітнього процесу. Під час інтерв’ю роботодавці висловили побажання щодо
підвищення практичної спрямованості навчальних дисциплін згідно з сучасними вимогами, зокрема це стосується
навичок з підготовки наукових проєктів на міжнародні конкурси. Особливо важливим для участі в міжнародних
наукових проєктах є вільне володіння іноземною мовою і професійною термінологією.

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

Інтернаціоналізація діяльності ЛНУ ім. Івана Франка визначається Стратегією розвитку Львівського університету
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf), «Положенням про порядок реалізації
міжнародних проєктів, грантів і договорів …» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-
projects.pdf), «Положенням про Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій – Центр
досконалості імені Жана Моне ЛНУ ім. Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_eu-
studies.pdf). Також реалізується низка спільних з міжнародними партнерами PhD програм
(https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/scholarships-and-programs/phd-programs/). Координацію
діяльності з інтернаціоналізації ЗВО здійснюють співробітники відділу міжнародних зв’язків
(https://international.lnu.edu.ua/). Університет створює умови для мобільності викладачів та здобувачів освіти через
програми співпраці з країнами-партнерами у сферах вищої освіти, науки та підтримки молоді. Експертною групою
підтверджено, що ОП розроблена з урахуванням досвіду підготовки докторів філософії зарубіжних і вітчизняних
ЗВО (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19G2br1GS7xAoMrWq-9v_8yGXIV6x9VcO). Група забезпечення ОП
використала досвід набутий НПП під час закордонних стажувань, участі у спільних наукових проєктах, міжнародних
конгресах, конференціях тощо. В Університеті діє система академічної мобільності. Усі категорії учасників
освітнього процесу мають доступ до міжнародних інформаційних ресурсів програм обмінів викладачів та науковців і
стипендіальних програм. Університет має договори про двосторонню співпрацю з рядом зарубіжних університетів.
Позитивним фактором є викладання такої дисципліни, як «Підготовка наукового інноваційного проєкту», проф.
Павлюком В.В., який має значний досвід міжнародної співпраці та керівництва низкою успішних наукових
проєктів. Разом з тим, слід зазначити, що за весь період дії ОП з 2016 р. аспіранти не брали участь в міжнародних
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програмах обміну і не проходили стажування в закордонних університетах. Під час спілкування з представниками
міжнародного відділу та аспірантами підтверджено факт наявності домовленостей сторін про проходження
аспірантами Драчем Ю., Притулою С. і Штик О. стажування у квітні-травні 2020 р. в Uniwersytet Przyrodniczy та
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Керівництво факультету та кафедри запевнило експертну групу, що
відповідні стажування будуть реалізовані після завершення карантину. В зв’язку з тим, що за останні роки за ОП, що
акредитується, прикладів міжнародної академічної мобільності здобувачів освіти не було, НПП та аспірантам
рекомендується активізувати участь у міжнародних наукових проектах та збільшити кількість стажувань у провідних
закордонних науково-дослідних установах та університетах.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильними сторонами ОП у контексті Критерію 4 є: наявність актуальних робочих програм і силабусів, застосування
широкого спектру традиційних та інноваційних методів і форм навчання, надання переваги індивідуальним
методам навчання, залучення до оновлення змісту програми стейкхолдерів та всіх учасників освітнього процесу,
щорічне коригування основних курсів професійної підготовки з урахуванням конкретних тем наукових досліджень
аспірантів, поєднання теоретичного та практичного навчання, студентоцентрований підхід. Результати наукових
досліджень здобувачів систематично публікуються у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, в т.ч. виданнях
ЛНУ ім. Івана Франка. В університеті є чітка система організації міжнародної співпраці, застосовано інноваційний
підхід до забезпечення освітнього процесу з використанням сучасних інтернет-платформ. Система інформування
здобувачів вищої освіти щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх
компонентів працює достатньо ефективно. НПП мають відповідну кваліфікацію та здійснюють необхідну для
ефективного функціонування ОП методичну і наукову роботу.

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

Слабкими сторонами ОП у контексті Критерію 4 є наступне: недостатня поінформованість та організаційно-
методичний супровід здобувачів вищої освіти в питаннях міжнародної співпраці, стажування, участі в програмах
обміну, міжнародних наукових проєктах. Окремі стейкхолдери висловили побажання щодо підвищення практичної
спрямованості навчальних дисциплін у бік розвитку навичок з підготовки міжнародних конкурсних проєктів.
Рекомендується продовжити практику проведення онлайн-семінарів (вебінарів) та інших форм спілкування з
закордонними науковцями та практиками; збільшити кількість навчальних дисциплін, що викладаються
іноземними мовами; до переліку вибіркових дисциплін додати «мовні»; 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.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на сильні сторони та позитивні практики, а також наведені рекомендації, експертна група дійшла
висновку, що ОП відповідає рівню В за Критерієм 4.

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.

Контрольні заходи та критерії оцінювання аспірантів визначаються «Положенням про організацію освітнього
процесу у ЛНУ ім. Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf),
«Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ ім. Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf), «Тимчасовим порядком організації та
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проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних
технологій у ЛНУ ім. Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf),
силабусами та робочими програмами навчальних дисциплін, а також іншими нормативними документами ЗВО.
Система оцінювання навчальних досягнень проводиться з урахуванням особливостей Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) і включає: поточний та підсумковий контроль. Терміни і
періодичність проведення контрольних заходів визначаються навчальним планом. Форми контрольних заходів у
межах навчальних дисциплін ОП забезпечують перевірку розуміння здобувачами програмного матеріалу в цілому,
логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності вирішення практичних задач, а також передбачають
перевірку готовності аспірантів вирішувати складні та комплексні професійні і наукові завдання. 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). Результати
фокус-групи зі здобувачами освіти показали, що більшість з них своєчасно мали доступ до всіх необхідних джерел
інформації щодо форм оцінювання знань у межах освітніх компонентів, порядку повторного проходження
контрольних заходів. Критерії оцінювання дозволяють встановити досягнення більшості ПРН. Розклади занять і
екзаменів заздалегідь подаються для узгодження до відділу аспірантури та докторантури. Терміни проведення
екзаменаційної сесії визначаються наказом ректора. Про розклад заліків і екзаменів повідомляють здобувачів
завчасно та оприлюднюють на сайтах відділу аспірантури і докторантури та біологічного факультету
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Анонімне опитування Центру моніторингу свідчить, що
здобувачі задоволені формами контролю знань, критеріями оцінювання знань, поточної та підсумкової успішності.
Під час експертизи встановлено, що форми поточних і підсумкових контрольних заходів, їх різноплановість,
змістове наповнення, системність та періодичність застосування дозволяють об’єктивно оцінити ПРН здобувачів
вищої освіти за ОП. В цілому, форми контрольних заходів та критерії оцінювання є зрозумілими, а інформація про
них є доступною; вони дозволяють аспірантам досягти запланованих результатів навчання.

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

Наразі 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 разової спеціалізованої вченої ради, яка утворюється МОН України, з правом прийняття до
розгляду та проведення разового захисту дисертації особи, яка здобуває ступінь доктора філософії, з метою
присудження їй зазначеного ступеня (згідно з Постановою КМУ №167 від 6.03.2019 р. «Про проведення
експерименту з присудження ступеня доктора філософії»). Виконання дисертації передбачає розв’язання
актуального науково-прикладного завдання за спеціальністю 101 «Екологія», результати якого характеризуються
науковою новизною та практичною цінністю й оприлюднені у відповідних публікаціях. Дисертаційна робота має
бути виконана відповідно до Вимог до оформлення дисертації (наказ МОН України №40 від 12.01.2017 р.).
Дисертаційні роботи аспірантів обов’язково проходять перевірку на академічний плагіат за допомогою
спеціалізованого сервісу Unicheck. Повнотекстові версії дисертаційних робіт, прийнятих до захисту, мають бути
оприлюднені на вебсайті та завантажені у цифровий репозиторій університету. Відповідно до «Тимчасового
положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. Івана
Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) проміжна атестація аспірантів
проводиться 1 раз на рік; результати діяльності аспірантів заслуховуються на засіданні кафедри екології та Вченої
ради біологічного факультету. Експертна група ознайомилася з протоколами засідань кафедри, на яких було
заслухано звіти аспірантів. Під час роботи ЕГ встановлено, що у більшості аспірантів випускних курсів відсутні статті
у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та
розвитку та/або Європейського Союзу. На момент проведення експертизи підготовлених до захисту дисертаційних
робіт ще не було, тому ЕГ не мала можливості ознайомитися з ними. Втім, аналіз отриманої інформації дозволив
встановити релевантність застосованих форм і процедур атестації здобувачів вищої освіти за ОП.

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.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, а також
оскарження результатів контрольних заходів, регламентуються «Положенням про організацію освітнього процесу в
ЛНУ ім. Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf),
«Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у
ЛНУ ім. Івана Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), «Положенням
про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf), а підсумкова атестація – Постановою
КМУ №167 від 6.03.2019 р. «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».
Ознайомлення здобувачів вищої освіти з процедурою проведення контрольних заходів відбувається на початку
вивчення навчальної дисципліни. Об’єктивність та неупередженість екзаменаторів ОП забезпечується рівними
умовами для всіх здобувачів вищої освіти, єдиними критеріями оцінки, оприлюдненням термінів контрольних

Сторінка 15



заходів. Об’єктивність екзаменаторів регулюється Кодексом академічної доброчесності. Як здобувачі, так і викладачі
ОП підписали декларацію про академічну доброчесність. Кодекс академічної доброчесності та бланки декларацій
розміщені у вільному доступі на сайті Університету у розділі «Документи Університету»
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). Під час роботи ЕГ встановлено, що
правила проведення контрольних заходів у ЗВО є доступними, чіткими та зрозумілими для усіх учасників освітнього
процесу; вони забезпечують об’єктивність екзаменаторів. Аспіранти можуть оскаржити необ’єктивність викладача,
написавши заяву на ім’я декана/ректора, або скористатися «Телефоном Довіри», який працює під час сесії.
Здобувачам освіти, які одержали під час сесії незадовільні оцінки, включаючи заліки та іспити (в тому числі не
з’явилися на іспит чи залік без поважних причин), дозволяється ліквідувати академічну заборгованість згідно п. 7
«Положення про організацію освітнього процесу…» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf). Повторне складання іспитів (заліків) допускається не більше двох разів з кожної дисципліни:
один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету. Запобіганню та врегулюванню
конфлікту інтересів також сприяє Студентське самоврядування ЛНУ ім. Івана Франка
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/), яке захищає права й інтереси здобувачів освіти. Під час інтерв’ювання
здобувачів з’ясовано, що подібних ситуацій не було. При цьому, аспіранти достатньо обізнані про свої права та
обов’язки, а також роль органів студентського самоврядування у вирішенні конфліктних ситуацій.

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.

За результатами опитування внутрішніх стейкхолдерів політика, механізми і процедури дотримання академічної
доброчесності є наперед визначеними, чіткими, достатньо зрозумілими та регулюються внутрішніми нормативними
документами, а саме «Положенням про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. Івана Франка»
(затвердженим протоколом №1 від 14.05.2019 р. конференцією трудового колективу)
(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VaqXn0iBxCiiaK3WW7hoIBCvRI3-rhfb) і Кодексом академічної
доброчесності ЛНУ ім. Івана Франка. В університеті існує Комісія з питань етики та професійної діяльності
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf); функціонує Центр забезпечення
якості освіти, одним з напрямків діяльності якого є розвиток систем забезпечення та управління процесом
дотримання академічної доброчесності. Під час онлайн-зустрічей зі здобувачами, НПП, студентським
самоврядуванням, гарантом ОП, адміністративним персоналом та допоміжними структурними підрозділами
експерти пересвідчилися у дотриманні вимог академічної доброчесності, її популяризації, обов’язковій перевірці
робіт на плагіат. Перевірка наукових робіт на наявність академічного плагіату проводиться з використанням
програмно-технічних засобів за допомогою програмного продукту Unicheck, після чого видається відповідний
Висновок про рівень унікальності роботи, в результаті чого кафедра може прийняти відповідне рішення. Здобувачі
вищої освіти обізнані щодо поняття «академічна доброчесність», процедури перевірки на наявність плагіату,
максимально допустимого відсотку запозичень при написанні певних робіт, а також важливості дотримання
принципів академічної доброчесності. Зустріч з викладачами та представниками Центру забезпечення якості освіти
ЗВО показала, що процедура перевірки робіт на плагіат поширюється не лише на студентів, а і на усіх працівників
ЗВО, які пишуть статті, монографії, методичні рекомендації тощо. Експерти мали змогу ознайомитися на google-
диску з деклараціями про дотримання академічної доброчесності аспірантами. Випадків академічної
недоброчесності здобувачами вищої освіти зафіксовано не було, тому необхідність у вживанні якихось заходів не
виникала. ЕГ рекомендує продовжити практику постійного проведення тренінгів, семінарів, консультацій, на яких
для учасників освітнього процесу популяризуються принципи, процедури та механізми дотримання академічної
доброчесності, розкривається процедура перевірки робіт на академічний плагіат та можливі наслідки за негативний
результат такої перевірки.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних здобутків здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачами вищої освіти результатів навчання. За ОП
університет забезпечує використання форми атестації, що визначена чинним законодавством. Чіткі та зрозумілі
правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу, забезпечують
об’єктивність екзаменаторів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного
проходження. Політика, механізми та процедури дотримання академічної доброчесності є чіткими, зрозумілими;
оприлюднені на сайті ЗВО та підтримуються діяльністю Центру забезпечення якості освіти ЛНУ ім. Івана Франка. В
університеті застосовується система перевірки письмових робіт на плагіат «Unicheck».

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.
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Експертна група рекомендує: звернути увагу на потребу постійної 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, які
входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу; продовжити
практику проведення систематичного опитування здобувачів вищої освіти з метою з’ясування рівня об’єктивності
оцінювання та попередження конфліктних ситуацій.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОП у
контексті Критерію 5, експертна група дійшла висновку, що ОП «Екологія» відповідає рівню В за Критерієм 5.

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.

ЕГ провела аналіз відомостей про самооцінювання, в т.ч. таблиці 2 та матеріалів відкритого доступу у мережі
Інтернет, ознайомилась з наданими ЛНУ ім. Івана Франка документами та провела інтерв’ювання гаранта ОП,
академічного персоналу за ОП та представників структурних підрозділів. За табл. 2 звіту про самооцінювання всі
НПП відповідають освітнім компонентам, які вони забезпечують. Академічна кваліфікація викладачів
підтверджується 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 (2015 р.). Під час спілкування з гарантом та НПП
ЕГ отримала інформацію, що всі викладачі, в т. ч. наукові керівники аспірантів та члени групи забезпечення
спеціальності, можуть підтвердити свою академічну кваліфікацію науковими публікаціями, а професійну
кваліфікацію – відповідними сертифікатами та свідоцтвами про стажування і підвищення кваліфікації. Більшість
співробітників, які залучені до реалізації ОП, мають наукові інтереси та наукову активність саме в межах цієї ОП.
Кадрове забезпечення випускової кафедри є достатнім, оскільки на кафедрі екології працюють 10 осіб, з яких 8
мають наукові ступені (https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology). До групи забезпечення ОП, що акредитується,
включено шість осіб (з них два – зовнішніх сумісника), які мають відповідні наукові ступені та/або вчені звання, а
також мають професійну активність за не менше ніж 7 пунктами п. 30 Ліцензійних умов (ЛУ). ЗВО надав ЕГ копію
наказу ректора №2927 від 06.08.2019 р. (додається до звіту), яким затверджено склад групи забезпечення за
освітньо-науковою програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки»
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. При цьому, слід звернути увагу, що відповідно до п. 29 ЛУ, до
складу групи забезпечення включають науково-педагогічних або наукових працівників, які працюють у закладі
освіти за основним місцем роботи. В результаті проведених з НПП інтерв’ю та аналізу наданих членам ЕГ матеріалів
виявлено, що викладачі, які забезпечують реалізацію ОП та ПРН, мають відповідну академічну та професійну
кваліфікацію, здійснюють необхідну роботу з навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів,
публікують результати наукової діяльності в фахових виданнях тощо. Згідно наданих даних під час проведення
експертизи та зустрічі з НПП встановлено відповідність академічної та/або професійної кваліфікації викладачів,
задіяних до реалізації ОП.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і регламентуються «Порядком проведення конкурсного
відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету
ім. Івана Франка», затвердженим Вченою радою університету від 31.10.2018 (протокол №56/10)
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf). Аналіз цього документу та результати
співбесід з фокус-групами академічного персоналу та представників сервісних підрозділів ЗВО свідчать про те, що
конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, рівності, прозорості, гласності, незалежності, законності,
об’єктивності, колегіальності прийняття рішень, неупередженого ставлення до кандидатів тощо. Конкурс на
заміщення вакантної посади оголошується наказом ректора Університету. Повідомлення про проведення конкурсу,
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терміни та умови його проведення публікуються у засобах масової інформації та на веб-сайті Університету.
Кандидатури претендентів попередньо обговорюються на засіданні кафедри. Для оцінки рівня професійної
кваліфікації претендентів кафедра може запропонувати їм провести відкрите пробне заняття. Усю необхідну
інформацію про перелік документів, наявність вакансій та порядок проведення конкурсного відбору НПП
отримують у відділі кадрів. На зустрічах з керівництвом ЗВО, представниками допоміжних структурних підрозділів,
а також НПП, було підтверджено врахування рівня професіоналізму викладачів під час конкурсного відбору. Для
оцінки рівня професіоналізму викладачі додають показники академічної активності; а також враховуються
результати рейтингування НПП відповідно до «Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів
наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників»
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). У результаті бесід з НПП виявлено, що
процедури конкурсного добору викладачів у цілому є прозорими та дозволяють забезпечити необхідний рівень
професіоналізму претендентів відповідно до їх академічної кваліфікації за дисциплінами ОП. Необхідний рівень
професіоналізму викладачів ОП забезпечується ліцензійними умовами надання освітніх послуг за відповідною
спеціальністю та умовами оголошеного конкурсу, які постійно підвищують професійний і науковий рівень,
педагогічну майстерність, забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання дисциплін. В цілому,
отримані дані свідчать про прозорість процедур конкурсного добору викладачів в ЛНУ ім. Івана Франка та
можливість забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів для успішної реалізації ОП.

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

Залучення роботодавців до освітнього процесу підтверджено на зустрічі 5, де були присутні представники Інституту
екології Карпат НАН України, Природознавчого музею НАН України, департаменту екології і природних ресурсів
ЛОДА, НПП «Яворівський», НПП «Північне Поділля», екологічного центру Львівської міськради. Роботодавці
залучаються до проведення лекційних і практичних занять. Зміст та тематика занять обговорюються із
роботодавцями завчасно. Аспіранти мають можливість залучатися до виконання наукових тем, консультуватися,
стажуватися в наукових установах і організаціях-партнерах ЗВО. Контакти з роботодавцями відбуваються також в
процесі спільної організації та участі у щорічних заходах (конференціях, семінарах, вебінарах, виставках тощо), де
обговорюються актуальні питання та проблеми в сфері екології. Роботодавці беруть участь у обговоренні ОП, мають
можливість висловити свої зауваження та пропозиції щодо змін у ОП та навчальному плані. Кафедрою екології
укладено низку договорів зі стейкхолдерами. Під час зустрічі роботодавці відмітили сучасну тенденцію до
необхідності постійного «омолодження» кадрів, підтвердили факт їх залучення до реалізації ОП, відзначили її
позитивні сторони та вказали на окремі недоліки. Зокрема було вказано на необхідність підвищення рівня
володіння здобувачами іноземними мовами, доцільність зосередження додаткової уваги на розвитку навичок
підготовки аспірантами наукових проектів на конкурси, залучення їх до міжнародної співпраці, надання можливості
введення додаткової виробничо-наукової практики тощо. Експертиза підтвердила реальність співпраці з
роботодавцями та перспективи подальшого працевлаштування і кар’єрного зростання випускників ОП.
Документальним підтвердженням співпраці є оформлені договори про співробітництво, а також протоколи засідань
кафедри, спільних нарад та круглих столів, під час роботи яких обговорювалися шляхи підвищення якості
підготовки здобувачів відповідної ОП. Аспіранти підтвердили факт залучення до освітньо-наукового процесу
представників роботодавців, а також те, що вони мають можливість виконувати власні дисертаційні дослідження на
базі вищеназваних організацій та установ. Також під час проведення бесід з фокус-групами з числа роботодавців
виявлено їх бажання та готовність долучатися до організації та реалізації освітнього і наукового процесу за ОП як на
базі Університету, так і на базі їх матеріально-технічних потужностей.

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

Професіонали-практики та експерти в галузі екології залучаються до аудиторних занять шляхом проведення
відкритих проблемних лекцій, практичних занять та консультування здобувачів вищої освіти при написанні
відповідних розділів дисертаційних робіт. ЗВО практикує залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків,
представників роботодавців, що є фахівцями в сфері екології. Під час проведення онлайн-зустрічей підтверджено,
що до викладання на ОП залучені професори, потенційні роботодавці, які працюють погодинно або є сумісниками.
Проф. Кияк В.Г. (Інститут екології НАН України), проф. Капрусь І.Я. (Державний природничий музей НАН України)
є керівниками наукової роботи аспірантів, і також викладають низку навчальних дисциплін (Науковий семінар,
Наукові основи збереження та відновлення біорізноманіття). Документальним підтвердженням зустрічей
роботодавців, які також залучаються як професіонали-практики, є ведення окремих протоколів зустрічей
представників роботодавців зі здобувачами вищої освіти біологічного факультету та кафедри екології.

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

Експертна група засвідчила, що система професійного розвитку в Університеті відповідає інтересам викладачів і
сприяє підвищенню якості викладання. Під час онлайн-візиту з’ясовано, що у ЛНУ ім. Івана Франка значна увага
приділяється підвищенню кваліфікації НПП, які забезпечують ОП. Надані документи, що стосуються професійного
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розвитку викладачів, підтвердили своєчасне підвищення кваліфікації. В Університеті створена система
внутрішнього стажування для підвищення фахової, методологічної і психологічної підготовки на базі Інституту
післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. Зокрема, викладачі ОП мали змогу вдосконалити свої
навички на комп’ютерних і мовних курсах (різнорівневі семестрові курси іноземної мови). Звенислава Мамчур
отримала сертифікат про проходження тримісячного курсу «ІТ-технології в освіті» (2018 р.), пройшла на базі
Університету тренінг «Підготовка експертів із забезпечення якості ВО» (2019 р.). Під час проведення бесід з фокус-
групами з числа НПП, а також з адміністративним персоналом, виявлено, що ЗВО, в загальному випадку, сприяє
професійному розвитку викладачів за рахунок надання можливості підвищення професійної кваліфікації шляхом
стажування в українських та іноземних організаціях, з якими укладено відповідні угоди про співробітництво. Слід
відмітити, що частина НПП проходить підвищення кваліфікації без врахування специфіки дисциплін, які вони
викладають на ОП. Також за останні роки відсутні приклади міжнародних стажувань НПП, які забезпечують
реалізацію ОП. Тому доцільно надати НПП можливість підвищення кваліфікації як в національних, так і у
закордонних науково-дослідних установах, закладах вищої освіти, природоохоронних організаціях тощо.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Сприяння професійному розвитку викладачів ОП становить цілісну систему: починаючи з забезпечення
методичного супроводу на кафедрах, на рівні структурного підрозділу і в подальшому переходить в систему
тренінгової роботи, проведення практичних семінарів, наукових конференцій, круглих столів, підвищення
кваліфікації. В університеті практикується як моральне, так і фінансове стимулювання розвитку викладацької
діяльності (підтверджено під час зустрічей з керівництвом та НПП). Гарною практикою є діюча в Університеті
система морального і матеріального заохочення працівників за значні досягнення у професійній діяльності, що
регламентується «Положенням про нагороди, звання та преміювання» (https://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/awards/), «Положенням про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і
студентів університету за наукові здобутки» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf).
В Університеті сформований мотиваційний фонд, кошти якого спрямовуються (згідно з п. 3.1.1 Положення про
мотиваційний фонд ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf),
на преміювання працівників за високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання,
англомовних навчальних курсів, наукових досягнень, написання і видання монографій, підручників, посібників
тощо. Крім того, передбачена можливість преміювання авторів електронних курсів, які успішно пройшли процедуру
оцінки якості (щорічно визначається Вченою радою Університету), наприклад, електронний курс «Екологія грибів з
основами фітопатології» (наказ №1374 від 12.04.2019). Під час проведення бесід з фокус-групами з числа НПП та
адміністративного персоналу виявлено, що НПП проінформовані про можливості заохочення структурних
підрозділів університету й окремих викладачів за продуктивну наукову, навчально-методичну та організаційно-
виховну роботу. Інформація про нагороди, звання та преміювання в ЛНУ ім. Івана Франка знаходиться у вільному
доступі за посиланням https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/. У певній
мірі розвиток викладацької майстерності стимулюється ЗВО через оплату відряджень викладачів на навчально-
методичні семінари та науково-практичні конференції. Результати обговорюються на кафедральних семінарах,
формулюються висновки та надаються рекомендації. Також у ЗВО передбачено преміювання наукових керівників за
достроковий захист дисертаційних робіт, отриманий патент на винахід; надбавки, доплати, матеріальна допомога,
премії та інші грошові винагороди згідно з Колективним договором та відповідними положеннями.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Система розвитку педагогічної майстерності включає моральне та професійне заохочення. Процедури добору
викладачів є прозорими та публічними. ЗВО має гарні практики преміювання НПП за підготовку та захист
дисертацій, підготовку статей, що включені до міжнародних наукометричних баз даних тощо. Університет достатньо
ефективно залучає роботодавців, професіоналів-практиків, фахівців галузі до проведення аудиторних занять за ОП.
Готовність роботодавців долучатися до участі у навчальному процесі за ОП на взаємовигідних з ЗВО умовах.

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

Рекомендуємо: 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; підвищити кількість наукових
публікацій у високорейтингових виданнях; організувати систему морального та/або матеріального заохочення
гарантів ОП.
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на сильні сторони та позитивні практики, а також наведені рекомендації, експертна група дійшла
висновку, що ОП відповідає рівню В за Критерієм 6.

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.

За результатами огляду наявної матеріально-технічної бази ЕГ засвідчує достатню її відповідність потребам
учасників освітнього процесу для досягнення цілей та ПРН, а також виконання наукових досліджень відповідно до
ОП. Досягнення визначених ОП цілей та ПРН 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 (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/stations/). Аудиторії
знаходяться в задовільному стані й оснащені належним чином; в них присутнє обладнання, яке дає змогу читати
лекції, проводити лабораторні та практичні заняття, виконувати наукові дослідження тощо з максимальною
користю для аспірантів. В результаті спілкування з роботодавцями також підтверджена можливість проведення
досліджень для аспірантів на базі Інституту екології Карпат НАН України, Природознавчого музею НАН України та
ін. Фінансові ресурси формуються за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів, у тому числі завдяки активній
підтримці керівництва ЗВО. В університеті функціонує наукова бібліотека, наповнення фондів якої відповідає
потребам освітніх компонентів ОП. Бібліотечний фонд і навчально-методичне забезпечення задовольняє потреби
аспірантів та забезпечує досягнення визначених ОП цілей та ПРН. В Університеті створено всі необхідні умови для
проведення досліджень та отримання практичних навичок. Здобувачі освіти мають безоплатний доступ до
електронної бібліотеки з усіма інформаційними ресурсами, а також до наукометричних баз Scopus та WoS. Обсяг та
якість ресурсів в повній мірі відповідають змісту та цілям ОП. Передбачена можливість безкоштовного
використання обладнання та матеріально-технічних ресурсів ЗВО для проведення наукових досліджень
здобувачами освіти за ОП. Під час роботи з фокус-групами було встановлено, що більшість аспірантів потребують
проведення досліджень щодо закономірностей та рівнів забруднення об’єктів довкілля нафтопродуктами, важкими
металами тощо. Для цього виникає потреба в проведенні відповідних досліджень на базі акредитованих лабораторій
сторонніх організацій та установ. В ЗВО створено фонд, з якого, на запит аспіранта, частково оплачують придбання
реактивів для проведення досліджень або оплачують можливості для польових досліджень. З метою підвищення
наукового та практичного значення результатів дисертаційних досліджень аспірантів рекомендується: розглянути
питання створення лабораторії екологічного контролю параметрів довкілля; передбачити можливість проведення
аспірантами досліджень на базі профільних лабораторій інших факультетів, де є відповідне обладнання та сучасне
програмне забезпечення для обробки результатів дисертаційних досліджень.

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.

Результати зустрічей з усіма учасниками освітнього процесу показали, що ЛНУ ім. Івана Франка забезпечує
безоплатний доступ викладачів і аспірантів до інфраструктури та ресурсів, які необхідні для навчання, викладання
та проведення наукової діяльності в межах ОП. Викладачі та студенти можуть безкоштовно користуватися
бібліотекою, комп’ютерами, Wi-Fi та рештою складових матеріально-технічного забезпечення ЗВО. Бібліотечні
фонди університету та випускової кафедри в достатній мірі забезпечені фаховою навчально-методичною
літературою та сучасними періодичними виданнями. Аспіранти та НПП мають можливість користуватися
лабораторним обладнанням, використовувати потенціал організацій та установ, з якими укладено відповідні
договори про співробітництво. Усі необхідні для навчання, викладацької та/або наукової діяльності умови в межах
ОП ЗВО забезпечує безоплатно. Викладачі і здобувачі вищої освіти мають вільний та безоплатний доступ до
відповідної інфраструктури й необхідних інформаційних ресурсів. Рекомендується розглянути питання про надання
аспірантам можливості проведення досліджень в лабораторіях географічного факультету (навчальні лабораторії
екологічної експертизи, аналізу ґрунтів і природних вод, геоінформаційних технологій та ландшафтного
планування); Природничого коледжу (навчальна еколого-ґрунтознавча лабораторія; лабораторія екології
землекористування, а також лабораторія оцінки впливу на навколишнє середовище тощо); НДЛ-51 Інженерно-
географічних, природоохоронних і туристичних досліджень; НДЛ-52 Ґрунтознавства і екології землекористування
та ін.
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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.

В процесі онлайн-огляду лабораторій, навчальних аудиторій, бібліотеки та будівель ЛНУ ім. Івана Франка в цілому
було підтверджено, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. В
університеті функціонує структурний підрозділ «Відділ охорони праці», який здійснює оперативно-методичну
роботу з охорони праці. Безпечність освітнього середовища ЗВО забезпечена відповідними правилами й
інструкціями з охорони праці та техніки безпеки при роботі в аудиторіях, лабораторіях, комп'ютерних класах,
гуртожитках, під час проходження практик, польових досліджень тощо. Під час огляду лабораторій було відмічено
факт наявності вогнегасників. Для аспірантів регулярно проводиться інструктаж щодо дотримання правил техніки
безпеки як при роботі в лабораторіях, так і під час польових досліджень. Під час роботи в лабораторіях аспіранти
використовують необхідні засоби індивідуального захисту. 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
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-service/). Навчальні корпуси та
гуртожитки відповідають санітарним нормам; забезпечена охорона громадського порядку. Корпуси обладнані
пандусами та ліфтами для зручного користування особами з особливими потребами.

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

ЕГ під час дистанційних зустрічей з фокус-групами здобувачів освіти та представниками студентського
самоврядування встановила, що ЗВО на високому рівні забезпечує освітню, організаційну, інформаційну,
консультативну та соціальну підтримку здобувачів освіти. Освітня підтримка здобувачів в ЗВО забезпечується за
рахунок додаткових безоплатних та своєчасних консультацій НПП у рамках досягнення ПРН. Організаційна
підтримка – завдяки спланованій та злагодженій роботі всіх учасників освітнього процесу. Інформаційна підтримка
– через своєчасне інформування різними каналами (спільноти в соціальних мережах, студентське самоврядування
університету та біологічного факультету; Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;
Рада молодих вчених; веб-сайти університету, відділу аспірантури та докторантури, біологічного факультету та
випускової кафедри) здобувачів стосовно їх прав та обов’язків під час навчання. Психологічна, соціальна та
юридична підтримка здобувачів здійснюється за рахунок консультацій та функціонування Психологічної служби та
юридичного відділу ЗВО. Інформаційна підтримка здобувачів щодо навчальних планів, силабусів та інших освітніх
питань є достатньою і знаходиться у вільному доступі на веб-сторінках Університету, відділу аспірантури та
докторантури, а також біологічного факультету. Інформування учасників освітнього процесу щодо культурно-
мистецького, спортивного життя та інших позаосвітніх питань також організоване на належному рівні
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/sector-of-leisuorganising-and-medical-services/). В Університеті працює
Пресцентр (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/press-centre/). Консультативна та
соціальна підтримка здійснюється з приводу працевлаштування, яким займається відділ кар’єрного розвитку та
співпраці (https://work.lnu.edu.ua/?
fbclid=IwAR1us2SHo0uz1YgDb9ALVgGi_vQjybszmBeyCJw8Zmx6xdyczYuwoFWwE00). Соціальна підтримка здобувачів
здійснюється органами студентського самоврядування (https://studviddil.lnu.edu.ua/) та Профсоюзу. В Університеті
діють відділ міжнародних зв’язків і відділ академічної мобільності. Зворотній зв’язок зі здобувачами підтримується
через самоврядування та окремих представників у вчених радах, конференції трудового колективу університету, а
також через анкетування та можливість надання зауважень і пропозицій через скриньки довіри. Рекомендується
продовжити практику своєчасного інформування здобувачів вищої освіти про особливості їх атестації та вимоги до
захисту дисертаційних досліджень, 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.

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

На ОП на момент проведення дистанційної акредитаційної експертизи особи з особливими освітніми потребами не
навчалися. Як стало відомо ЕГ під час спілкування з керівництвом університету, гарантом ОП та представниками
сервісних підрозділів в ЛНУ ім. Івана Франка постійно проводяться роботи зі створення відповідних можливостей
для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. Для забезпечення права на освіту особам
з особливими потребами територію ЗВО обладнано пандусами, частину корпусів і гуртожитків – ліфтами та
спеціальними санвузлами, створено місця перепочинку, працюють сервіси психологічної, соціальної, юридичної,
організаційної та інформаційної підтримки. На веб-сайті ЗВО розміщена інформація про умови доступності осіб з
особливими потребами до приміщень ЗВО (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-
invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/). Питання забезпечення освіти осіб з
особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-
education/). Для доступу до аудиторій працює мобільний сходовий підйомник PTR-130. Вченою радою ЛНУ ім. Івана
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Франка 27 червня 2018 року затверджено «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення», який регламентує дії відповідальних осіб щодо забезпечення зручності,
комфортності, доступності перебування в Університеті особам, які потребують допомоги, а також створення умов
для якісного їх обслуговування працівниками Університету, надання відповідних освітніх послуг. В результаті
проведеної експертизи встановлено, що в Університеті є достатні умови для реалізації права на освіту особам з
особливими освітніми потребами та створено умови для інклюзивної освіти.

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.

У наданих ЗВО документах зазначено, що освітня діяльність університету базується на принципах дотримання
демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності,
недискримінації, відкритості та прозорості. Врегулювання конфлікту інтересів у ЛНУ ім. Івана Франка здійснюється
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Питанням врегулювання конфліктних ситуацій
займається Комісія Вченої ради з питань етики та професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf), яка діє на підставі «Положення про постійні комісії Вченої ради
ЛНУ ім. Івана Франка». Норми поведінки осіб в Університеті визначені у «Правилах внутрішнього розпорядку»
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/08/office_regulations.pdf) і базуються на засадах взаємної
доброзичливості, вимогливості і поваги між людьми. Здобувачі під час сесійного періоду можуть висловлювати свої
претензії через Телефон Довіри (032 239 4100), на електронну скриньку (dovira_lnu@ukr.net), чи звернення в
Електронну приймальню (http://helpdesk.lnu.edu.ua/). Вищим органом, який розглядає усі конфліктні ситуації, є
Комісія Вченої ради з питань етики та професійної діяльності. Ця Комісія розглядає заяву, проводить дії відповідно
до процедури, ознайомлює сторони конфлікту, виносить рішення на Вчену раду. У разі виникнення будь-якої
гострої конфліктної ситуації здобувач може звернутися з заявою чи клопотанням до гаранта ОП, завідувача
кафедри, декана і вище. В ході онлайн-зустрічі з аспірантами та представниками студентського самоврядування
було з’ясовано, що вони є обізнаними стосовно процедур вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з
сексуальними домаганнями, фактами недоброчинності, хабарництва, порушення правил поведінки,
дискримінацією та корупцією. У межах ОП скарг, пов’язаних з дискримінацією за будь-якою ознакою, сексуальним
домаганням чи корупцією не надходило. Рекомендується продовжити роботу з розробки нормативних документів,
що регулюють процедури вирішення конфліктних ситуацій з розгляду повідомлень про сексуальні домагання,
дискримінацію та корупцію.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-
методичне забезпечення ОП гарантують досягнення визначених цілей та результатів навчання. Забезпечено
безкоштовний доступ до електронних ресурсів, який здійснюється як у комп’ютерних класах, так і через
підключення до локальної комп’ютерної мережі Internet за технологією Wi-Fi. Санітарно-технічний стан усіх
приміщень, навчально-лабораторних аудиторій відповідає вимогам чинних норм і правил експлуатації. Освітнє
середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою, та
дозволяє задовольнити їхні потреби й інтереси. Позитивним моментом в контексті Критерію 7 є можливість
здобувачів освіти отримати консультацію та допомогу представників психологічної служби. Університет забезпечує
освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти.

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

Наявні в Університеті лабораторії та обладнання аспірантами ОП, що акредитується, використовуються не в повній
мірі. Про можливості доступу та використання цих лабораторій для своїх досліджень аспіранти проінформовані не в
повній мірі. Рекомендується: покращити комунікацію відділу аспірантури та докторантури з аспірантами;
продовжити практику проведення заходів з інформування аспірантів про наявні лабораторії, обладнання та
можливості їх використання; продовжити роботу зі створення екологічної лабораторії з контролю стану об’єктів
навколишнього середовища; покращити інформування аспірантів про 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.
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Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОП має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 7.1-7.6. Враховуючи
голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів та їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв,
ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 7 з рівнем В з недоліками, що не є
суттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Загальна політика щодо розроблення, розгляду, затвердження та перегляду ОП зафіксована у Положенні про
організацію освітнього процесу в ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf), «Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії у ЛНУ ім. Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) та методичних рекомендаціях щодо розроблення, затвердження,
моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf). Додатковий внутрішній контроль забезпечує «Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf). За дотримання і виконання цих процедур в ЗВО відповідають:
робоча група, кафедра екології, відділ аспірантури і докторантури, Вчена рада біологічного факультету. Центр
забезпечення якості освіти регулює питання щодо забезпечення якості освіти, освітнього процесу, механізмів
управління якістю освіти, академічної доброчесності (https://education-quality.lnu.edu.ua/). За результатами
моніторингового опитування аспірантів і пропозицій стейкхолдерів здійснюється періодичний перегляд ОП та
навчального плану. Критеріями перегляду ОП є результати зворотного зв'язку із стейкхолдерами Університету:
(здобувачами і роботодавцями), та прогнозування розвитку галузі і потреб суспільства. У процесі моніторингу ЗВО
використовує регулярні опитування аспірантів щодо якості ОП, рівня їх задоволеності наповненням навчальних
планів, а також опитування роботодавців стосовно якості ОП та її освітніх компонентів тощо. ОП була
започаткована в 2016 р., черговий перегляд ОП здійснювався у 2020 р. для врахування результатів опитувань
аспірантів, роботодавців, а також тенденцій розвитку галузі. Приклади старих та оновлених ОП для моніторингу
якісного стану наведені на сайті біологічного факультету в розділі «Освітньо-наукова програма третього рівня – 101
«Екологія» (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Під час інтерв’ювання здобувачів освіти ЕГ
отримала інформацію про те, що побажання та пропозиції здобувачів розглядаються та реалізуються. На
підтвердження фактів модернізації ОП здобувачі посилалися на зміни, що заплановані в проекті ОП 2020 р., де за
пропозиціями здобувачів і роботодавців були введені нові вибіркові навчальні дисципліни: Екологія Українських
Карпат, Метали в біотичних і абіотичних компонентах екосистем та ін. Інтерв’ювання роботодавців показало, що
вони залучаються як зацікавлена сторона в процеси моніторингу та перегляду ОП, надаючи відгуки і пропозиції, на
підставі яких ЗВО робить відповідні зміни. Під час інтерв’ювання здобувачів, роботодавців, адміністративного
персоналу та НПП було з’ясовано, що Університет дотримується процедур моніторингу, періодичного перегляду та
затвердження ОП.

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.

Інтерв’ювання аспірантів і представників органів студентського самоврядування з приводу їх практичного
залучення до процесу перегляду ОП підтвердили факт, що зміст та програмні результати ОП обговорювались зі
здобувачами. У ході зустрічей було з’ясовано, що представники органів студентського самоврядування входять до
складу Вчених рад факультетів та Вченої ради університету, що підтверджує їх залучення до процедур забезпечення
якості ОП. Аспіранти безпосередньо залучені до перегляду ОП (в тому числі навчального плану) та брали участь у
засіданнях кафедри, робочої групи ОП, Круглого столу, на яких обговорювали й переглядали ОП та забезпечення її
якості (протокол №3 від 24.10.2019; протокол №1 від 7.11.2019, протокол №2 від 12.02.2020, протокол №3 від
12.03.2020). Також аспірант 4-го року навчання входить до робочої групи з перегляду ОП (витяг з протоколу
засідання Вченої ради біологічного факультету №2 від 03.10.2019 р.). З переліченими документами ЕГ
ознайомилася на google-диску. При перегляді ОП на засіданнях робочої групи врахували побажання здобувачів
щодо розширення переліку вибіркових дисциплін. Анонімне опитування Центром моніторингу показало, що
аспіранти кафедри екології задоволені компонентами й якістю освіти. Разом з тим, в середовищі Moodlе
проводилось опитування аспірантів щодо якості викладання на даній ОП. Під час спілкування ЕГ з аспірантами було
виявлено їх побажання щодо збільшення кількості практичних занять.
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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. Роботодавці залучені до формування та перегляду ОП, що
підтверджується договорами та угодами про співпрацю. Університет організовує засідання та круглі столи з
роботодавцями (протокол №5 від 21.11.2019 р.) для обговорення ОП. Роботодавці безпосередньо залучені до
керівництва науковими роботами аспірантів та викладання окремих дисциплін на кафедрі екології. Роботодавці на
запит Університету надають рецензії та пропозиції щодо покращення ОП (Інститут екології Карпат НАН України
запропонував включити до переліку вибіркових дисциплін курс «Екологія Карпат», Департамент екології – «Сучасні
тенденції в екології»). Співпраця з роботодавцями має постійний і довготривалий характер. Інформація щодо
заходів зі стекхолдерами висвітлюється на сайті факультету та випускової кафедри. На думку роботодавців,
запропонована ОП дозволяє забезпечити сучасну та якісну підготовку екологів, проте зазначено, що існує
необхідність посилення вивчення іноземних мов (в тому числі, польської) та практичних навичок з написання
грантів.

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

Під час інтерв'ювання представників сервісних підрозділів ЕГ отримала інформацію, що в ЛНУ ім. Івана Франка
існує налагоджена система зв’язків з випускниками, яка включає в себе збір та аналіз інформації щодо їх
професійної діяльності. Подана ОП проходить первинну акредитацію. Проте інформацію про працевлаштування
випускників збирає випускова кафедра. В Університеті функціонує Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом,
який сприяє співпраці з роботодавцями та працевлаштуванню здобувачів (https://work.lnu.edu.ua/?
fbclid=IwAR1us2SHo0uz1YgDb9ALVgGi_vQjybszmBeyCJw8Zmx6xdyczYuwoFWwE00). На сторінці Відділу створена
google-форма для опитування роботодавців і випускників. В Університеті функціонує громадська організація
«Асоціація Випускників ЛНУ ім. Івана Франка» (https://alumni.lnu.edu.ua/). Щорічно відбуваються зустрічі
випускників, під час яких проводиться опитування щодо їх працевлаштування.

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

Відповідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ ім. Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) університетський рівень контролю 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, кафедра екології, Вчена рада біологічного факультету. Під час зустрічі з представниками цих
структурних підрозділів встановлено, що при оновленні ОП обговорювали і врахували пропозиції щодо розширення
спектру вибіркових дисциплін (протокол №2 від 12.02.2020 р.). За результатами співбесід з гарантом ОП,
академічним персоналом і представниками сервісних підрозділів ЕГ зробила висновок, що задокументованих
випадків виявлення недоліків в освітній діяльності під час реалізації цієї ОП не було. На думку ЕГ, система
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти функціонує коректно; Університет веде системну цілеспрямовану
роботу щодо поліпшення якості освітнього процесу, а також підвищення рівня задоволеності здобувачів освіти
навчанням, про що свідчать регулярні опитування здобувачів і позитивні практики, які використовуються для
викладання за ОП. ЕГ вважає за необхідне рекомендувати: 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.

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

Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти відсутні, оскільки акредитація первинна.
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7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

В Університеті існують належні процедури та впроваджується політика забезпечення якості вищої освіти.
Академічний та адміністративний персонал, роботодавці, здобувачі вищої освіти й органи студентського
самоврядування підтвердили свою участь у формуванні заходів щодо удосконалення якості освіти за даною ОП.
Учасники освітнього процесу дотримуються принципів академічної доброчесності; застосовуються антиплагіатні
програми для перевірки текстів наукових і дисертаційних робіт аспірантів, а також наукових публікацій та
дисертацій НПП. Університет сприяє популяризації серед НПП, молодих вчених, дослідників і аспірантів напрямів
забезпечення якості освіти, наукових досліджень, у тому числі з залученням громадськості. Механізм такої участі на
даній ОП реалізується через опитування, співбесіди, рецензування. Спілкування зі стейкхолдерами показало, що
члени академічної спільноти (студенти, НПП, адміністрація, допоміжний персонал) сприймають політику та
процедури забезпечення якості як корисні та готові долучатися до удосконалення внутрішньої системи
забезпечення якості. Рекомендується продовжити практики проведення тренінгів, семінарів, круглих столів для
учасників освітнього процесу з роз’яснення основних принципів академічної доброчесності, а також особливостей
функціонування в університеті системи управління якістю вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

ЗВО послідовно дотримується визначених ним процедур з розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду освітньої програми. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського
самоврядування, а також роботодавці, залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур
забезпечення її якості як партнери. Система забезпечення якості ЛНУ ім. Івана Франка забезпечує вчасне
реагування на виявлені недоліки в освітній діяльності з реалізації ОП завдяки обговоренню на засіданнях кафедри
та вчених радах. Сформована у ЗВО культура якості сприяє покращенню освітньої діяльності та подальшому
розвитку ОП. В академічній спільноті ЗВО сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої
програми та освітньої діяльності за цією програмою.

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

Рекомендуємо: 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; з метою залучення до процедури широкого обговорення та
актуалізації ОП 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.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Зважаючи на сильні та слабкі сторони у контексті Критерію 8 та активну позицію ЗВО та стейкхолдерів щодо
подальшої співпраці у напрямку вдосконалення ОП, експертна група зробила висновок, що оцінка за даним
критерієм відповідає рівню В.

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.
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Правила і процедури, що регулюють права та обов'язки усіх учасників освітнього процесу, є чіткими, прозорими та
доступними на сайті ЛНУ ім. Івана Франка на сторінці «Документи Університету»
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/) у вигляді відповідних нормативно-
правових актів, положень тощо. Це, зокрема, Статут університету (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/institutive-documents/), Правила внутрішнього розпорядку (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf), Документи про організацію та забезпечення якості навчального
процесу, зокрема Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), Тимчасове положення про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Положення про відділ аспірантури та докторантури ЛНУ ім. Івана Франка
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/reg_aspirantura.pdf), а також інші документи, розміщені
на сайті відділу аспірантури і докторантури (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/). Під час онлайн-експертизи
було підтверджено, що усі учасники освітнього процесу ознайомлені з даними документами, знають свої права й
обов'язки та розуміють, де можуть знайти потрібну інформацію у разі необхідності.

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.

У результаті спілкування зі стейкхолдерами встановлено, що проект ОП на 2020/2021 навчальний рік був
оприлюднений у відповідні терміни на сайті біологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка у розділі «Освітньо-
наукова програма третього рівня – 101 «Екологія» (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Інформація,
окрім самого проекту, відображає етапи обговорення та рекомендації щодо удосконалення змісту ОП. Про зміни до
ОП стейкхолдерів попереджають також шляхом використання сучасних засобів комунікації (електронна пошта,
Viber тощо). Це було з’ясовано під час онлайн-зустрічей з аспірантами, роботодавцями та НПП. ЕГ робить висновок
щодо повної відповідності за цим підкритерієм.

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.

Під час зустрічі зі стейкхолдерами було чітко підтверджено участь в обговоренні проекту ОП. Зовнішні та внутрішні
стейкхолдери обізнані про те, де знаходиться ОП, і повсякчас мають можливість звернутися до неї за необхідності.
Про це експертна група пересвідчилась під час онлайн-зустрічей із роботодавцями та аспірантами. Стейкхолдери
обізнані про зміст, цілі та задачі, що притаманні окремим освітнім компонентам ОП. Ця інформація наведена у
силабусах навчальних дисциплін, що також знаходяться на сайті у вільному доступі. ЕГ під час експертизи
переконалася в достовірності наведеної у звіті самоаналізу інформації стосовно підкритерію 9.3.
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Діяльність ЗВО, у тому числі на даній ОП, прозора і публічна. Уся необхідна інформація знаходиться у відкритому
доступі на сайті Університету, біологічного факультету та випускової кафедри і є зрозумілою для усіх стейкхолдерів.
Заклад дійсно виконує свою суспільну місію. Наявні чіткі і зрозумілі правила щодо прав та обов'язків усіх учасників
освітнього процесу. Нормативно-правові акти та положення, що діють у ЗВО, легкодоступні для тих, чиї права й
обов'язки вони регулюють. Проєкт ОП знаходиться у вільному доступі для відкритого обговорення з усіма
зацікавленими сторонами. Ефективна співпраця з усіма стейкхолдерами підтверджена під час проведених зустрічей.

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

Рекомендується продовжити позитивну практику своєчасного оприлюднення й оновлення інформації на
офіційному сайті університету, біологічного факультету та випускової кафедри.

Рівень відповідності Критерію 9.
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Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Встановлена повна відповідність діяльності ЗВО, у тому числі у межах реалізації даної ОП, даному Критерію.

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.

Важливий акцент під час реалізації ОП зроблено на необхідність застосування інноваційних наукових підходів при
розв’язанні комплексних задач у галузі екології, збереження біорізноманіття та охорони навколишнього
середовища. 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. Аналіз навчального плану та результатів інтерв’ювання фокус-груп показав, що
ОП в цілому та її ОК відповідають вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
та доктора наук у ЗВО (Постанова КМУ №261 від 23.03.2016 р.). Гарант ОП визначив напрями формування
компетентностей здобувачів наступним чином: Філософія – відповідає складовій оволодіння загальнонауковими
компетентностями (4 кр. ЄКТС); педагогічна практика – забезпечує набуття універсальних навичок дослідника (6
кр. ЄКТС); Іноземна мова за фаховим спрямуванням – відповідає складовій здобуття мовних компетентностей (7 кр.
ЄКТС); Сучасні тенденції в екології та Науковий семінар – відповідають складовій здобуття глибинних знань зі
спеціальності (7 кр. ЄКТС). Три вибіркових дисципліни відповідають тематиці наукових досліджень аспірантів (9 кр.
ЄКТС), три вибіркових дисципліни забезпечують формування загальнонаукових компетентностей аспірантів (9 кр.
ЄКТС). Отже, освітня складова ОП забезпечує формування визначених програмою компетентностей і ПРН та надає
необхідну ґрунтовну підтримку аспірантам у їх наукових дослідженнях. Педагогічна практика забезпечує залучення
аспірантів до проведення навчальних занять, розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін,
проведення контрольних заходів тощо. ЕГ рекомендує надати можливість проходження альтернативної
«Дослідницької практики» для тих аспірантів, які не розглядають викладацьку діяльність як пріоритет. Під час
спілкування із здобувачами освіти ЕГ впевнилася, що ОП в цілому та її ОК відповідають науковим інтересам
аспірантів, забезпечують необхідну підтримку їх наукових досліджень, а також методологічні та викладацькі
компетентності здобувачів. Отже, ЕГ встановила, що зміст ОП повністю відповідає науковим інтересам здобувачів і
забезпечує повноцінну підготовку до здобуття ступеня доктора філософії, як до дослідницької, так і до викладацької
діяльності у сфері екології.

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

Теми наукових досліджень здобувачів освіти за ОП обговорюються на семінарах за участю роботодавців,
розглядаються на засіданнях кафедри екології та біологічного факультету і затверджуються Вченою радою ЛНУ ім.
Івана Франка. ЕГ відзначає, що в Університеті існує «критична маса» дослідників за науковою спеціальністю
03.00.16 «Екологія», які спільно працюють в одному руслі наукового пошуку. Отже, ЗВО має достатній науковий
потенціал за спеціальністю 101 в контексті ОП «Екологія» та може сформувати разові спеціалізовані вчені ради для
атестації аспірантів, які закінчують підготовку за цією ОП. Наукові дослідження викладачів і здобувачів освіти
перетинаються в наукових напрямах випускової кафедри екології, а саме: «ґрунтова екологія», «екологічні
особливості модельних груп ґрунтової мезофауни», «фіторізноманіття високогір’я Українських Карпат»,
«метаболічні особливості біоти та їхня здатність до акумуляції металів», «фіторізноманіття на прикордонних
територіях», «фіторізноманіття в урбоекосистемах України», «фіторемедіація наземних екосистем» тощо
(https://bioweb.lnu.edu.ua/news/zaproshuiemo-na-navchannia-do-aspirantury-za-spetsial-nistiu-101-ekolohiia-na-2020-
rik). ЕГ під час співбесіди з гарантом ОП запитувала останнього про надто широкий спектр тем дисертаційних
досліджень аспірантів, на що отримала відповідь, що в кінцевому рахунку всі теми базуються на фундаментальних
постулатах екології та результатах сучасних наукових досліджень у галузі екології, охорони довкілля і сталого
природокористування. Теми дисертацій враховують розвиток теоретично-прикладної, методологічної та методичної
бази екології з урахуванням новітніх тенденцій розвитку екології, що поглиблює фаховий науковий світогляд,
забезпечує основу для наукового дослідження та подальшої професійно-наукової діяльності. ЕГ проаналізувала
списки наукових публікацій здобувачів та їх наукових керівників на відповідність затвердженій тематиці
досліджень, в т.ч. аспіранта 4-го року навчання, який може виходити на захист у 2020 році. Встановлено, що усі
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 дійсно дуже
широкий, ЕГ 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. Отже,
ЕГ встановила, що наукова діяльність аспірантів відповідає напрямку досліджень їх наукових керівників. Слід
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звернути увагу, що у більшості аспірантів відсутні статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять
до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу. На момент проведення
експертизи підготовлених до захисту дисертаційних робіт ще не було, тому ЕГ не мала можливості ознайомитися з
ними.

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).

Інтерв’юванням фокус-груп здобувачів освіти та академічного персоналу встановлено, що 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
(https://ccbb.lnu.edu.ua/home/index), лабораторіями Інституту екології Карпат НАНУ, Державного природознавчого
музею НАН України тощо. Крім того, аспіранти можуть користуватися матеріалами структур Університету, які
мають статус Національного надбання (https://www.lnu.edu.ua/research/scientific-objects-as-ukraines-national-
treasure/) (Гербарій – асп. Ю. Драч, С. Притула, Зоологічний музей – О. Штик, Ботанічний сад – І. Подан).
Апробація результатів досліджень аспірантів здійснюється у фахових наукових виданнях (на факультеті видаються 2
журнали, що включені до Переліку наукових фахових видань України), на наукових семінарах кафедри, звітних
наукових конференціях ЛНУ ім. Івана Франка, де аспіранти кафедри екології щороку брали активну участь.
Упродовж 2017–2019 рр. аспіранти брали участь у роботі низки наукових зібрань. Аспіранти були організаторами
щорічних Днів науки, де вільно презентували й обговорювали результати досліджень, проблеми екології та охорони
довкілля. Слід звернути увагу на недостатню активність аспірантів з опублікування результатів досліджень у
виданнях, що індексуються наукометричними базами SCOPUS, WoS тощо. Необхідно звернути увагу на доцільність
створення на базі випускової кафедри екологічної лабораторії, а також розширення можливості використання
аспірантами профільних лабораторій інших структурних підрозділів Університету. З опитування здобувачів та
академічного персоналу ЕГ встановила, що аспіранти мають вільний безкоштовний доступ до будь-яких ресурсів,
необхідних для здійснення ними наукових досліджень, в т. ч. до мережі Інтернет, наукової літератури. ЗВО надає
всім учасникам освітнього процесу повноцінний безкоштовний доступ до ресурсів наукометричних баз Scopus та
Web of Science. Отже, ЕГ вважає, що ЛНУ ім. Івана Франка організаційно та матеріально забезпечує в межах ОП
достатні можливості для проведення й апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики
аспірантів.

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.

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 «Молодь і поступ біології», де аспіранти спілкуються з учасниками інших країн. Аспіранти
мають низку публікацій в іноземних виданнях або ж англійською мовою в українських фахових журналах. Так, О.
Поліщук і М. Лесів є співавторами статей: Levels of heavy metals in several rivers of the Western Bug and Dniester basins
in the Lviv Region (Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, 2019); Mycotoxins in food and feed: anti-mycotoxinogenic
effects of herbal preparations (State of Environment and Human Health.Czestochowa: Educator, 2019); Environmental
distribution of iodine and its practical applications (Acta Carpathica, University of Rzeszów, 2017). М. Лесів брала участь у
II Міжнародному науковому конгресі «SMART SOCIETY 2019» (Польща). Викладачі кафедри екології беруть участь у
спільних наукових дослідженнях з викладачами зарубіжних навчальних закладів у межах угод про співпрацю.
Зокрема до вивчення синантропної флори залізниць залучено асп. Ю. Драча. У січні 2020 р. укладено угоду з
University of Žilina (зокрема, між кафедрою та Institute of High Mountain Biology) у рамках створення спільної
навчальної програми з альпійської екології (участь братиме аспірант Ю.Драч). Заплановані короткотривалі
стажування аспірантів у наукових установах країн ЄС (Ю. Драч, С. Притула – університет Марії Кюрі-Склодовської у
Любліні, О. Химин – Вроцлавський університет (Польща). За інформацією гаранта ОП та НПП, ЗВО надає
відповідну можливість аспірантам приймати участь та публікуватися, залучаючи в тому числі кошти приймаючої
сторони. Здобувачі освіти за ОП мають можливість публікуватися у зарубіжних наукових виданнях. Фактів участі
аспірантів або їх наукових керівників у виконанні спільних чи міжнародних наукових проектів на час проведення
дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ не виявила. Аспіранти мають змогу бути долученими до міжнародної
академічної спільноти. Проте, слабкою стороною є відсутність закордонних стажувань аспірантів за наявності усіх
умов для їх здійснення. Також необхідно відмітити недостатню участь наукових керівників та аспірантів у виконанні
міжнародних або спільних дослідницьких проектів. Рекомендується продовжити роботу з залучення НПП та
аспірантів до участі у грантових заявках, спільних дослідженнях, стажуваннях тощо.
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5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

За результатами вивчення матеріалів, наданих ЗВО, та співбесід з гарантом ОП і фокус-групами здобувачів освіти й
академічного персоналу ЕГ встановила, що існує практика участі наукових керівників аспірантів у наукових
проектах з держбюджетним або госпдоговірним фінансуванням. Позитивною практикою є залучення здобувачів до
виконання цих проектів. ЕГ отримала від ЗВО документальні підтвердження участі здобувачів освіти як на платній
основі, так і на громадських засадах. Наразі наукові керівники аспірантів є керівниками або відповідальними
виконавцями широкої низки НДР (у межах робочого часу): «Моніторинг та різнорівнева біоіндикаційна оцінка
екологічного стану урбанізованих і техногенно трансформованих територій та акваторій Західної України» (№ДР
0114U004241, 2014–2018 рр.; керівники: Антоняк Г.Л., Мамчур З.І., аспіранти: Драч Ю., Штик О., Подан І.);
«Екологічний моніторинг абіотичних і біотичних компонентів середовища в умовах антропогенно-техногенного
впливу на довкілля» (№ ДР 0119U002396, 2019–2023 рр.; керівники: Антоняк Г.Л., Мамчур З.І., аспіранти: Драч Ю.,
Штик О., Поліщук О., Подан І., Пилипів Ю., Лесів М.); «Наукові основи збереження та відновлення біотичного і
ландшафтного різноманіття об'єктів природно-заповідного фонду на території м. Львова» (№ ДР 0119U002395,
2019–2023 рр.; керівники: Мамчур З.І., Гончаренко В.І., Хамар І.С., аспіранти: Драч Ю., Штик О., Пилипів Ю.,
Притула С., Химин О.); «Ценотичні зв'язки ключових видів як основа збереження та відтворення біорізноманіття
водотоків Європейського вододілу» (№ ДР 0117U001390, 2019-2023 рр.; керівник: Царик Й.В., аспірант: Лесів М.);
«Вплив змін клімату на середовище існування популяцій раритетних видів рослин високогір’я Українських Карпат»
(у межах Договору №34853 з ДФФД, 2017–2018 рр.; керівник від ЛНУ ім. Івана Франка: Мамчур З.І., аспірант: Драч
Ю.). Всі аспіранти кафедри залучені до виконання наукових тем кафедри. Наукові результати, отримані під час
виконання цих проектів, регулярно публікуються у фахових наукових журналах; їхня апробація здійснюється на
наукових семінарах, конференціях та інших наукових форумах.

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.

ЛНУ ім. Івана Франка приділяє велику увагу питанням академічної доброчесності. В університеті 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» (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). Публікації та наукові
роботи аспірантів та їх керівників проходять незалежне рецензування та перевірку на наявність академічного
плагіату. Інтерв’ювання фокус-груп дозволило ЕГ встановити, що за час дії ОП у ЗВО не було виявлено жодного
факту порушень академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу, в т. ч. здобувачів освіти та НПП, а
також наукових керівників. У разі виявлення правопорушення академічної доброчесності до наукових керівників та
аспірантів вживають санкції, передбачені Положенням про забезпечення академічної доброчесності
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Зокрема, науковий керівник
позбавляється можливості здійснювати наукове керівництво аспірантами та вноситься у реєстр порушників
академічної доброчесності. Рішення приймає за кожним випадком окремо Комісія з етики та професійної
діяльності. Нормативною базою ЛНУ ім. Івана Франка у разі порушення академічної доброчесності передбачено
притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, в т. ч. відхилення дисертації, відмову у присудженні
наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання, позбавлення права обіймати визначені законом посади або брати
участь у роботі визначених законом органів тощо. Для унеможливлення наукового керівництва аспірантами
особами, які порушували академічну доброчесність, в ЗВО функціонує Комісія з питань етики та професійної
діяльності. Для попередження випадків порушення академічної доброчесності проводиться системна діяльність в
напрямку популяризації академічної доброчесності. Позитивною практикою є також наявність в ОП компетентності
ЗК07 «Дотримання академічної доброчесності, етичних норм та авторського права при проведення наукової і
науково-педагогічної діяльності», а також вибіркових дисциплін «Інтелектуальна власність і трансфер технологій» і
«Методологія підготовки наукової публікації», де аспірантів навчають виконанню дисертаційних досліджень з
акцентом на принципи академічної доброчесності. За результатами аналізу матеріалів розміщених на веб-сайті
Університету та інтерв’ювання фокус-груп ЕГ вважає, що ЛНУ ім. Івана Франка в цілому забезпечує дотримання
академічної доброчесності науковими керівниками та аспірантами і вживає дієвих заходів для виключення
можливості здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

До сильних сторін ОП в контексті Критерію 10 відносяться: ОП в цілому та її ОК відповідають науковим інтересам
аспірантів; освітня складова ОП забезпечує формування визначених програмою компетентностей і ПРН та надає
необхідну ґрунтовну підтримку аспірантам у їх наукових дослідженнях; наявність «критичної маси» дослідників в
контексті ОП та відповідного наукового потенціалу, що дає змогу формувати разові спеціалізовані вчені ради для
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атестації аспірантів, які закінчують підготовку за цією ОП; всі наукові керівники є активними дослідниками, які
публікуються як в фахових наукових виданнях України, так і в зарубіжних наукових виданнях, в тому числі тих, що
входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science; аспіранти мають можливість апробації наукових
результатів шляхом участі у щорічних міжнародних конференціях як на базі ЗВО, так і у національних та
міжнародних організаціях-партнерах; аспіранти мають можливість публікувати результати своїх наукових
досліджень у фахових виданнях ЛНУ ім. Івана Франка; наявна діяльність Університету щодо популяризації та
забезпечення академічної доброчесності всіх учасників освітнього процесу; має місце залучення здобувачів до
виконання наукових проектів з держбюджетним або госпдоговірним фінансуванням.

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

До слабких сторін ОП в контексті Критерію 10 відносяться: обмеження практичної компоненти ОП лише
педагогічною практикою; відсутність закордонних стажувань аспірантів за наявності усіх умов для їх здійснення;
недостатньо активна участь здобувачів освіти за ОНП або їх наукових керівників у виконанні міжнародних наукових
(дослідницьких) проектів. Рекомендується: надати можливість проходження альтернативної «Дослідницької
практики» для тих аспірантів, які не розглядають викладацьку діяльність як пріоритет; долучати наукових
керівників та аспірантів до проектування і подання міжнародних наукових проектів (наприклад, за програмою
Горизонт); започаткувати програму закордонних стажувань аспірантів (наприклад, в рамках програм академічної
мобільності та академічного обміну); активізувати роботу з завершення дисертаційної роботи аспірантом 4 року
навчання; прискорити опублікування результатів досліджень аспірантів у періодичних наукових виданнях інших
держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу;
продовжити роботу зі створення екологічної лабораторії та розширення можливостей користування аспірантів
профільними лабораторіями інших структурних підрозділів Університету.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОП має за цим критерієм певні слабкі сторони, які є несуттєвими та не впливають значною мірою на загальний
рівень відповідності. Водночас, ОП має сильні сторони та значний рівень узгодженості з якісними
характеристиками за підкритеріями 10.1, 10.2, 10.6. Враховуючи достатній рівень узгодженості за підкритеріями
10.3-10.5 та різну вагомість окремих підкритеріїв, ЕГ робить висновок, що ОП та освітня діяльність за цією
програмою відповідають рівню В за Критерієм 10.

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.

Експертній комісії був наданий доступ до всіх необхідних матеріалів. Були створені належні умови роботи для
експертної групи. Експертиза відбувалася у відповідності з програмою роботи експертної групи. Перевірка
відомостей, що були подані у звіті про самооцінювання, підтвердила їх достовірність.

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
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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 B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність A

Критерій 10. Навчання через дослідження B

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Табл. 2_скан_compressed.pdf XlIFksQHdtaYHnshvFC186E4lUJgoaiN+WZYlbvgg3
Y=

Додаток Таблиця «Відповідність
тематики наукового

дослідження аспіранта
тематиці наукового

дослідження керівника».pdf

O0JLnlROsxdOZGMQox5pXYH5MfzL+aO37FXwSq
dOkZA=

Додаток Наказ_групи
забезпечення_бакалаври_аспір

анти.pdf

uaNemswhl+9ERQ7/7lFCwC4ioTCc1nnltWnpY7Rfw
Sk=

Додаток Osvitn-o-naukova-prohrama-
tret-oho-rivnia-101-Ekolohiia.pdf

RECDeiOjRW7OKcZOI0J1XKQjQluZGx3gyaO1CPng
Ll8=

***

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

Павличенко Артем Володимирович

Члени експертної групи

Лисиця Андрій Валерійович
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Брайнінгер Ольга Іванівна

Сторінка 32


