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Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36762 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

25.09.2020 р. Справа № 0580/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 07 "Управління та
адміністрування" у складі:

Бардась Артем Володимирович – головуючий,

Serhii Kasian,

Roman Shulyar,

Olena Boienko,

Грицишен Димитрій Олександрович,

Омельченко Наталія Володимирівна,

Наталія Шалімова,

Кузнецов Кирило Андрійович,

Затонацька Тетяна Георгіївна,

Бридун Євгеній Володимирович,

за участі запрошених осіб:

Крупка Михайло Іванович – гарант ОП,

Храпкіна Валентина Валентинівна – керівник експертної групи,

Вовк Вікторія Яківна – член експертної групи,

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

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36762

Назва ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 10, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,Сторінка 2



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

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Обсяг освітньої програми в цілому відповідає вимогам чинного законодавства. Так, обсяг ОНП становить 40 кредитів
ЄКТС, в т.ч. нормативні навчальні дисципліни - 22 кредити ЄКТС. Частка вибіркових дисциплін у структурі освітньої
програми займає 45,0%. Однак, освітні компоненти (враховуючи варіативну частину), що забезпечують набуття
універсальних навичок дослідника не в повній мірі відповідають вимогам пункту 27 Порядку підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (затверджений Постановою КМУ №261 від 23.03.2016).

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Правила прийому до аспірантури та докторантури ЛНУ імені Івана Франка у 2020 р. (зі змінами), затверджено
Вченою радою університету (протокол № 78/12 від 18.12.2019 р.), не містять дискримінаційних положень та
оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО. Однак, у Правилах прийому до аспірантури та докторантури не визначено
процедуру оцінювання якості наукових публікацій здобувача вищої освіти.

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

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

не застосовується

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

Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у
неформальній та інформальній освіті регламентує визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти лише
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Використання форм та методів навчання і викладання в ЗВО регламентується розділом 4 Положенням про
організацію освітнього процесу (розділ 4) (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-
1.pdf). В університеті здійснюється моніторинг якості освітнього процесу через опитування здобуваів вищої освіти.
Процедури моніторингу регулюються Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та
роботодавців щодо якості освітнього процесу (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Однак в даному нормативному документі здобувачі вищої освіти
третього (освітньо-наукового) рівня не зазначені як цільова аудиторія., що не дає можливості зробити висновок про
включення аспірантів до опитування на систематичній основі.

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

Інформація щодо освітніх компонентів надається в силабусах навчальних дисциплін. Однак, форма представлення
інформації не дає змогу отримати здобувачам вищої освіти чітке розуміння програмних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання.

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

Під час реалізації освітньої програми відбувається поєднання навчання та досліджень через викладання відповідних
освітніх компонентів, участі здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня у виконанні науково-
дослідних робіт на теми «Формування фінансового потенціалу національної економіки» та «Фінансова політика
модернізації економіки України» . Однак, робота в частині міжнародної публікаційної активності аспірантів є
недостатньою. Аналіз літератури, що представлена в сілабусах освітніх компонентів свідчить про те, що викладачі
недостатньо використовують результати власних наукових досліджень під час викладання навчальних дисциплін.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Сторінка 5



Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Форми контрольних заходів регламентує «Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка»
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та “Тимчасове положення про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ імені Івана Франка”
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Однак, слід зазначити, що інформація
про контрольні заходи та критерії оцінювання, що наведена в сілабусах освітніх компонентів, є стислою та не дає
можливості отримати чітке уявлення про існуючу систему оцінювання.

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

не застосовується

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

Академічна та професійна кваліфікація викладачів дозволяє забезпечити успішну реалізацію ОНП.

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

Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими. Вся інформація своєчасно і у повному обсязі розміщується
на сайті університету. Відбір здійснюється у відповідності до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-
2018.pdf.

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

Під час реалізації ОНП Університет активно співпрацює з роботодавцями, які активно залучаються до організації та
реалізації освітнього процесу. Слід відмітити, що роботодавці беруть активну участь при формуванні тем
дисертаційних досліджень, що дозволяє в повній мірі врахувати сучасні тенденції розвитку галузі.
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6.4 Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців

не застосовується

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

Фінансові та матеріально-технічні ресурси ЗВО, а також навчально-методичне забезпечення, дозволяють досягти
визначених цілей та програмних результатів навчання за даною ОНП. Економічний факультет є одним із найбільших
структурних підрозділів ЛНУ імені Івана Франка, розташований в історичній будівлі у центрі міста. Бібліотеку
формують 25 читальних залів н а 794 посадкових місць, є Електронний каталог, відкритий доступ до міжнародних
наукометричних баз даних Scopus та WoS. Широко застосовуються технології дистанційного навчання з метою
удосконалення освітнього процесу та оптимізації комунікативного спілкування зі здобувачами.

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

Учасники освітнього процесу мають відкритий та безоплатний доступ до необхідної інфраструктури та інформаційних
ресурсів Університету. Комп’ютери університету підключені до мережі інтернет, на території університету діє вільний
доступ до Wi-Fi.

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

В Університеті створено для здобувачів ОНП якісне і безпечне освітнє середовище, що поєднує можливості навчання
та позанавчальної роботи. В ЗВО існує корпоративна система цінностей та принципів взаємодії між учасниками
освітнього процесу. Аудиторний фонд, який забезпечує дану ОНП, та інші приміщення, якими користуються
здобувачі, відповідають всім встановленим вимогам техніки безпеки, в тому числі протипожежній. Норми,
встановлені щодо освітлення, теплового та температурного режиму, чітко дотримується. У ЛНУ імені Івана Франка
проводяться круглі столи, відкриті лекції та роз’яснювальна робота про етіологію булінг-акту, форми захисту від
психологічного насильства, працює Психологічна служба університету

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

не застосовується

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

З метою забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення навчальні корпуси
Університету обладнані пандусами та ліфтами, гуртожитки – спеціальними сходовими клітками, двірними прорізами
тощо. Для вирішення питань щодо організації освітнього процесу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення в Університету створено та функціонує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти».

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

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf) не в
повній мірі містить чітку інформацію про процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду освітньої програми. Зокрема, не визначено такі важливі аспекти: порядок розробки, затвердження,
відкриття і закриття освітньої програми, причини її оновлення та модернізації.

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

Здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня залучені до процесів періодичного перегляду освітньої
програми через: надання пропозицій щодо змісту освітніх компонентів, якості викладання та актуальності наукових
досліджень, формування тем та структури дисертаційних робіт, анкетування, що проводиться Центром забезпечення
якості освіти. Однак участь здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня не закріпена у внутрішніх нормативних
актах Львівського національного університету.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

Сторінка 8



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

не застосовується

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

Освітня програма розміщена на сайті ЗВО за посиланням https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/OP_072_F_2016_ASP.pdf. Однак на сайті Університету відсутня інформація яким чином
зацікавлені сторони можуть внести пропозиції щодо удосконалення освітньої програми.

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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Зміст освітньо-наукової програми переважно відповідає науковим інтересам аспірантів. Однак не можна погодитися в
повній мірі з інформацією, що надана у відомостях про самооцінювання. Так, аналіз силабусу ОК "Фінансовий
механізм інноваційного розвитку та фіскальне регулювання" свідчить про те, що теми даної дисципліни не є
дотичними науковим інтересам здобувача вищої освіти Сас С.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Дані, наведені у відомостях про самооцінювання свідчать про те, що тільки 1 аспірант, який навчається на даній ОНП
має публікацію у виданні, що індексується наукометричною базою проіндексованому у Web of Science. Окрім того,
дані про публікаційну активність наукових керівників, що представлені у відомостях про самооцінювання, свідчать
про необхідність активізації роботи щодо публікації результатів наукових досліджень у міжнародних виданнях.

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

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

не застосовується

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. Переглянути освітньо-наукову програму з урахуванням досвіду аналогічних ОНП закордонних закладів вищої
освіти з метою врахування сучасних світових тенденцій розвитку галузі. 2. Розглянути можливість запровадження
дисциплін, що викладаються іноземною мовою, у відповідності до пропозицій роботодавців та здобувачів вищої
освіти.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Переглянути зміст освітньо-наукової програми в частині запровадження освітніх компонент, що забезпечують
набуття універсальних навичок дослідника в обсягах не менше 6 кредитів ЄКТС. 2. Привести у відповідність до вимог
освітню програму в частині представлення її профілю, загальних і фахових компетентностей, матриць відповідності та
структурно-логічної схеми.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Зважаючи на те, що при формуванні рейтингу для зарахування вступників враховуються результати трьох вступних
іспитів до аспірантури та оцінки майбутнього наукового керівника (з рецензії на реферат або відгуку на наукові праці),
у Правилах прийому до аспірантури та докторантури доцільно чітко визначити процедуру оцінювання якості
наукових здобутків (наукових публікацій) здобувача вищої освіти. 2. Внести зміни до Порядку визнання у Львівському
національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній
освіті правилами визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Внести зміни до «Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо
якості освітнього процесу» в частині включення до цільової групи респондентів здобувачів вищої освіти третього
(освітньо-наукового) рівня. 2. Запровадити на системній основі опитування здобувачів вищої освіти третього
(освітньо-наукового) рівня щодо якості викладання освітніх компонентів. 3. Активізувати роботу здобувачів вищої
освіти третього (освітньо-наукового) рівня в частині наукових публікацій у зарубіжних виданнях. 4. Удосконалити
форму сілабусів навчальних дисциплін в частині надання чіткої інформації про програмні результати навчання,
порядок та критерії оцінювання. 5. Розширити використання викладачами результатів власних наукових досліджень
під час викладання освітніх компонентів.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Деталізувати інформацію про критерії оцінювання та контрольні заходи в рамках викладання освітніх компонентів.

Критерій 6. Людські ресурси
не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Оновити «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті
імені Івана Франка» в частині деталізації інформації про порядок розробки, затвердження, відкриття, закриття
освітніх програм, їх оновлення та модернізації. 2. Внести зміни до внутрішніх нормативних актів ЗВО в частині
формалізації участі здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня у процесах періодичного перегляду
освітніх програм та інших процедурах внутрішнього забезпечення якості.

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. Передбачити можливість створення сторінки на веб-сайті Університету для отримання пропозицій щодо
удосконалення ОНП від випускників, роботодавців та інших зацікавлених сторін. 2. Розмістити на сайті університету
каталог освітніх програм, що дасть можливість зацікавленим сторонам отримати повну інформацію щодо освітньої
програми та специфіку її реалізації.
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Критерій 10. Навчання через дослідження
1. Забезпечити дотичність дисциплін, що включені до навчальних планів аспірантів, тематиці їх дисертаційних
досліджень. 2. Активізувати роботу наукових керівників та здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового)
рівня у напрямку інтернаціоналізації.

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

БАРДАСЬ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
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