
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36769 Науки про Землю

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 103 Науки про Землю

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 № 0735/АС-20

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

Олександр Голуб – головуючий,

Сонько Сергій Петрович,

Трохимчук Андрій Дмитрович,

Грановська Людмила Миколаївна,

Запотоцький Сергій Петрович,

Ігор Коваленко,

Максименко Надія Василівна,

Оксана Білоус,

за участі запрошених осіб:

Шаблій Олег Іванович – гарант ОП,

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

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36769

Назва ОП Науки про Землю

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 103 Науки про Землю

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 – 8, Проти – 0

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

На думку ГЕР

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

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

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ОНП містить чітко визначені цілі, що узгоджуються з основною місією університету, здатність досягнення яких
забезпечується історичним досвідом та сучасними тенденціями розвитку вищу в цілому та географічного і
геологічного факультетів, зокрема. Цілі ОНП загалом відповідають Стратегії ЛНУ імені Івана Франка-2020, хоча і
були затверджені у 2016 році, але задеклароване Стратегією у розділі «Поглиблення інтеграції університету у світовий
освітній та науковий простір» забезпечення викладання магістерських курсів та Ph.D. англійською мовою поки що не
виконується.

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

Активне обговорення можливості удосконалення ОНП на численних зібраннях викладачів, аспірантів та інших
стейкхолдерів, що підтверджене документально (на засіданні Вченої Ради географічного факультету (протокол №3
від 19.05.2020), кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (протокол №8 від
22.05.2020), кафедри загальної та історичної геології і палеонтології (протокол №5/20 від 20.02.2020).), не знайшло
відображення у оновленій ОНП (є лише ОНП 2016 року). Результати згаданих у звіті ЕГ засідань кафедри
раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (протокол №8 від 22.05.2020), кафедри загальної
та історичної геології і палеонтології (протокол №5/20 від 20.02.2020) щодо оновлення переліку та змісту
обов’язкових та вибіркових дисциплін, необхідних для отримання фаху не знайшли відображення в РНП на 2019-
2020 н.р., оскільки : - Аналіз РНП на 2019-2020 н.р. показав, що обов’язкових дисциплін в ОНП як було, так і
залишилось у РНП на 2019-2020 н.р. всього 4 : «Сучасні тенденції розвитку географії та геології», «Науковий
семінар», «Філософія», «Іноземна мова за фаховим спрямуванням» - Вибіркові дисципліни, що містяться у РНП на
2019-2020 н.р. на всіх 4-х курсах містяться у переліку НП 2016 р. та в ОНП (2016 р.) Рецензії на ОНП для 4-х
геологічних і 5-ти географічних спеціалізацій отримано лише від представників заповідних територій (ПЗ
«Розточчя», Яворівського НПП) та управління водних ресурсів, які були також і на зустрічі з роботодавцями, не
досить повно ілюструє участь заінтересованих сторін у підготовці аспірантів.

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

Тенденції розвитку ринку праці та регіональний контекст визначають цілі і програмні результати навчання, оскільки
серед дисциплін вільного вибору аспіранта, що дають глибинні знання зі спеціальності поряд з класичними є новітні
курси («Екологічні ризики та управлінські рішення», «Картографування і моделювання природно-господарських
систем», «Актуальні проблеми ґрунтознавства», «Актуальні проблеми екологізації суспільного розвитку» тощо). У той
же час, у контексті попиту на фахівців, що володіють іноземними мовами серед переліку вибіркових відсутні
дисципліни з викладаням іноземними мовами.

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

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

Стандарт за третім рівнем вищої освіти за спеціальністю 103 - Науки про Землю на момент введення в дію ОНП був
відсутній. При розробці ОНП проєктна група керувалася вимогами Національної рамки кваліфікацій, а також
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нормативними документами ЛНУ імені Івана Франка.

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
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності)

Обсяг ОНП становить 40 кредитів ЄКТС: обов’язкові компоненти складають 22 кредити (55%), вибіркові – 18 (45%)
кредитів відповідно. Обсяг ОНП відповідає вимогам законодавства та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах).

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

В ОНП представлені всі освітні компоненти, але відсутність структурно-логічної схеми, матриць відповідності
компетентностей програмним результатам навчання на освітнім компонентам не дає можливості оцінити ступінь
досягнення заявлених цілей ОНП; Виявлені випадки невідповідності ОНП і НП: - В ОНП зафіксовано підготовку за 4-
ма геологічними спеціалізаціями, а в НП – за 3-ма. - в п.6 ОНП заявлено проходження педагогічної практики на 2 і 3
році навчання, а в календарі НП виокремлено її лише у 6 семестрі. ОНП містить лише перелік загальних
компетентностей . Повністю відсутній перелік фахових компетентностей, що формує навчання на конкретних
спеціалізаціях.

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

ОНП розроблена і введена в дію у 2016 році (до Постанови № 53- 2017 р.) Зміст освітньої програми відповідає
предметній області спеціальності 103 –Науки про Землю у широкому її розумінні – від вивчення геологічних
процесів, до дослідження суспільно-географічних комплексів, які є, безумовно, компонентами географічної оболонки
Землі, а спеціалізація «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» вносить
конструктивну (прикладну) складову у дослідження природних об’єктів і процесів та вивчає шляхи їх раціонального
використання, при переведенні у статус природних ресурсів.

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

Формування індивідуальної траєкторії навчання повно і детально відображена у нормативних документах
університету, її процедура викладена на сайтах обох факультетів та постійно реалізується аспірантами в процесі
навчання шляхом вибору дисциплін для вивчення, вибору теми та місця проведення наукового дослідження, а також
при проходженні педагогічної практики. Не реалізовано можливості доповнення індивідуальних траєкторій в
сегменті академічної мобільності аспірантів, у т.ч. закордонної.

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

Практична підготовка аспірантів здійснюється за двома напрямками: - Педагогічний, що відбувається протягом
педагогічної практики, яка регламентована рядом документів, проводиться на базі ЛНУ ім.. Івана Франка і
завершується комплексом звітніх документів. Виявлено неузгодження у тривалості практики, яка в ОНП заявлено
проходження педагогічної практики на 2 і 3 році навчання, а в календарі НП виокремлено її лише у 6 семестрі. -
Професійний, що здійснюється під час виконання наукового дослідження, проведення науково-дослідної роботи на
об’єктах ПЗФ. Доцільно було б мати договори про співпрацю з профільними організаціями для кожної зі
спеціалізацій ОНП, де аспіранти мали б змогу здійснювати професійну практичну підготовку.

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

Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills).

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)
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Професійний стандарт для даної спеціальності відсутній.

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

Зараз у ЛНУ функціонує Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка (за вказаним ЕГ посиланням воно
відсутнє). Фактичне навантаження здобувачів, є відповідним для досягнення цілей та загальних програмних
результатів навчання. Відсутність в ОНП переліку фахових компетентностей не дозволяє об’єктивно оцінити
можливість досягти фахових програмних результатів навчання. Обсяг начального аудиторного навчання складає від
0,5 до 8,5 годин на тиждень. Особливістю ОНП є викладання Наукового семінару протягом всього періоду навчання
по 0,5 год. на тиждень, тобто загальний обсяг аудиторних занять з цієї нормативної дисципліни складає 8 годин на
семестр, чому не відповідають робочі програми дисциплін або за їх відсутності – силабуси, де заявлена інша кількість
годин (1 рік, 2 семестр – 15 год., 2 - 3 рік - по 16 годин аудиторних на семестр).

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

Відсутня дуальна форма освіти за ОНП 103 "Науки про Землю".

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Правила і умови прийому є чіткими і зрозумілими, доступні на веб-сторінці університету «Аспірантура та
докторантура». У той же час, там відсутні Програми вступу на спеціальність «Науки про Землю». Частково вони
представлені на сайтах факультетів: -на сайті геологічного факультету є лише Програма вступного іспиту за
спеціалізацією «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин» шифр 04.00.11 (в ОНП -4 спеціалізації
геологічного спрямування); -на сайті географічного факультету присутня узагальнена Програма вступного іспиту на
спеціальність 103 «Науки про Земля», що містить як розділи питання всіх 5-ти спеціалізацій.

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

Особливості освітньої програми враховуються лише у вступному іспиті за спеціалізацією. Решта правил є
загальноприйнятими. В правилах прийому відсутня така складова, як захист Наукової пропозиції, що дала би змогу
оцінити готовність аспіранта до наукової роботи, відповідність його теми науковому профілю кафедри і керівника
тощо.

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

Нормативна база для визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти у ЛНУ імені Івана Франка
створена, але жоден аспірант спеціальності 103 «Науки про Землю» нею не скористався.

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

Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у ЛНУ імені Івана Франка не виявлена у
тих документах, на які є посилання у Висновку ЕГ та у Відомостях самооцінювання. Жоден аспірант спеціальності 103
«Науки про Землю» цього не потребував.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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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

Форми і методи навчання і викладання що закріплені в ОНП та представлені на сайтах факультетів сприяють
досягненню ПРН. У процесі навчання аспіранти мають можливість створювати індивідуальні освітні траєкторії,
шляхом здійснення вільного вибору дисциплін з великого переліку, що надає ОНП. В університеті функціонує
система дистанційного навчання, але підтвердити використання її у навчанні аспірантами не є можливим. Для
третичної підготовки навчальним планом відведена не велика кількість аудиторних занять (від 0,5 до 8,5 годин на
тиждень), але згідно, силабусів викладачі надають додаткові години консультацій. Аспіранти ОНП 103 Науки про
Землю не використовують можливостей академічної мобільності, яка б дозволила розширити спект форм і методів
навчання. Не використовується можливість покращення мовної підготовки аспірантів шляхом викладання
спеціальних фахових дисциплін іноземними мовами.

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 цілей, змісту та загальних програмних результатів навчання доступна для аспірантів на сайтах
факультетів. В ОНП відсутній перелік фахових компетентностей для кожної зі спеціалізацій. На сайті геологічного
факультету розміщені РП і силабуси дисциплін, а на сайті географічного факультету, є лише силабуси дисциплін. На
теперішній час розклади навчання та сесій на сайтах відсутні.

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

Наукові дослідження аспіранти здійснюють протягом всього періоду навчання на базі лабораторій університету та в
польових умовах. Аспіранти залучені до виконання НДР кафедр. Наукові дослідження дають матеріал для публікацій
статей і виступів на конференціях. Не використовуються можливості проведення досліджень за грантами та під час
академічної мобільності. Не має відомостей про проведення досліджень у наукових установах України згідно
договорів про співпрацю.

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

ОНП і НП не оновлювався з 2016 р. (названа новою дисципліна «Основи економетрики в суспільній географії»
присутня у другому блоці вибіркових дисциплін, «Палінологія»- у третьому блоці, а «Еволюція біосфери» - у
першому блоці. Підстав для сумнівів щодо оновлення змістовного наповнення програм дисциплін не має, оскільки
викладачі регулярно проходять стажування, у т.ч. закордонні.

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

В ЛНУ імені Івана Франка є всі нормативні документи, що регулюють питання інтернаціоналізації діяльності.
Численні приклади читання лекцій закордонними фахівцями та стажувань викладачів у закордонних установах.
Відсутні приклади академічної мобільності аспірантів.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

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

Використовуються різні форми контролю, які відображені у РПНД та силабусах, але у НП не міститься інформація
про кількість обов’язкових поточних контролів за дисциплінами. Тимчасове положення про організацію освітнього
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана
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Франка також не регламентує кількість обов’язкових поточних контролів, тому вона визначається кожним
викладачем окремо у РПНД і доводиться до відома аспірантів.

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

Стандарт третього рівня (доктор філософії) вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю не затверджений.

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

Прозорість і зрозумілість для здобувачів вищої освіти форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання досягається
за рахунок їх чіткого визначення та своєчасного доведення до здобувача. Розроблена струнка система врегулювання
конфліктів.

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

В університеті регулюються внутрішніми нормативними документами політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності

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

Академічний рівень викладачів підтверджується науковими степенями та званнями, публікаціями за напрямком
дисциплін, що вони викладають. Вивчення інформації про викладачів, що міститься на сайтах факультетів показала,
що більшість з них мають публікації у виданнях, включених до науко метричних баз Scopus та Web of Science. У деяких
викладачів інформація про публікації за останні роки, напевно не оновлялась на сайтах. Наприклад, всі вибіркові
дисципліни геологічного спрямування викладають 4 співробітники геологічного факультету : доц. Генералова Л. В.
(остання публікація 2014), проф. Гулій В. М. (2015 р.), доц. Гоцанюк Г. І. –(2016 р.) , доц. Іваніна А.В. (2014 р.)

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

Необхідний рівень професіоналізму викладачів ОНП забезпечується ліцензійними умовами надання освітніх послуг
за відповідною спеціальністю.

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

Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу виявлено експертами під час спілкування з
ними, але не представлені Договори про співпрацю з профільними організаціями та установами, де аспіранти мають
можливість виконувати елементи індивідуального плану (вивчення теорії вибіркових дисциплін, проведення
практичних занять, здійснення наукового експерименту тощо). В реалізації освітнього процесу як лектори чи
консультанти, за матеріалами ЕГ та ЛНУ ім. Івана Франка, присутні роботодавці, але не на всіх спеціалізаціях ОНП
(всі вибіркові дисципліни геологічного спрямування викладають штатні працівники (1 - з кафедри мінералогії,
петрографії і геохімії, 3 – з кафедри загальної та історичної геології і палеонтології).

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

ЛНУ ім. Івана Франка до аудиторних занять на даній ОНП залучає професіоналів-практиків, у т.ч. із-за кордону.

6.5 Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями
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Про більшість викладачів, що працюють з аспірантами, є інформація щодо підвишення професійної кваліфікації, у
т.ч. закордонні стажування за кошти грантів на університетів-партнерів.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Університетом розроблена система матеріального і морального стимулювання підвищення професійної майстерності.,
а саме нагородження подяками, грамотами ректора та деканів факультетів, «Медаллю Івана Франка» та преміями, але
«в останні роки випадків преміювання не було». Певною мірою до заохочення викладачів належить фінансування
закордонного відрядження, але інформація про фінансування власне університетом стажування викладачів у
закордонних вишах, окрім грантового відсутня.

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

Матеріально-технічне забезпечення, що залучене для підготовки аспірантів має достатню якість і постійно
оновлюється (закупки були і в 2020 р.). Аспіранти мають можливість використовувати обладнання Центру
колективного користування університету та обладнання партнерських організацій, що його надають. Електронний
каталог бібліотеки та електронний репозитарій містить велику кількість нових видань за профілем ОНП, але власні
методичні матеріали, у т.ч. програми дисциплін тощо, оновлюються не регулярно (є датовані 2012, 2016 р.р.)

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

Університетом забезпечується безоплатний доступ викладачів і аспірантів до бібліотеки університету, ресурсів
наукометричних баз (SCOPUS, Web of Science). навчальних лабораторій, комп’ютерних класів з вільним Wi-Fi для
роботи у мережі Internet.

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

Наведені в звіті ЕГ та матеріалах самооцінювання характеристики освітнього середовища свідчать про його
безпечність та здатність задовольнити побутові потреби здобувачів освіти у проживанні (є гуртожитки), харчуванні (
14 їдалень), медичному обслуговуванні (університетська поліклініка і медпункт), дозвіллі (11 спортзалів, басейн,
стадіон, актова зала). Працює система цивільного захисту та психологічної допомоги.

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

Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів вищої освіти, що
навчаються за ОНП забезпечується факультетами та органами студентського самоврядування. На вебсторінці
університету «Аспірантура та докторантура», відсутня будь-яка інформація, що стосується інформаційної,
консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, у т.ч. розклад занять, консультацій, контакти
психологічної служби, тощо.

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

В університеті створено всі умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами, але на ОНП 103 «Науки про
Землю» не було в них потреби

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

В університеті розроблено чітку систему реакції на появу конфліктих ситуацій, співробітники з нею ознайомлені, але
учасники освітнього процесу за ОНП 103 Науки про Землю не мали потреби у її застосуванні.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

В університеті розроблено процедуру періодичного перегляду ОНП, але ОНП 103 «Науки про Землю» не
переглядалась з моменту затвердження у 2016 році.

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 за ОНП 103 «Науки про Землю» ознайомлені з можливістю впливати на корегування освітньої
програми, але фактично не використовували це право

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

Відсутнє документальне підтвердження внесення роботодавцями пропозицій щодо змін в ОНП, яка не змінювалась з
2016 року.

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

В університеті функціонує Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ імені
Івана Франка, що співпрацює з випускниками. Не зважаючи на те, що випуск аспірантів за ОНП 103 «Науки про
Землю» ще не здійснювався, доцільно на сторінці Випускники сайтів факультету звертати увагу на випускників, що
закінчували аспірантуру саме в своєму університеті.

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

Пропозиції щодо оновлення ОНП не вносились. ОНП не оновлювалась.

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

ОНП проходить первинну акредитацію

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

В університеті сформована культура позитивного відношення до потреби професійного удосконалення, що
підкріплена нормативними документами про стимулювання підвищення фахового рівня працівників.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

В університеті у вільному доступі є всі документи, які регулюють освітній процес, фіксують права та обов’язки всіх
його учасників. На веб-сторінці Відділу аспірантури і докторантури відсутні основні документи ОНП :, розклад занять
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аспірантів, робочі програми або силабуси дисциплін, що викладаються на цій ОНП.

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

На сайтах факультетів розміщена ОНП за 2016 н.р. без пропозицій щодо її зміни.

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

На веб-сторінці Відділу аспірантури і докторантури ОНП відсутня. На сайтах факультетів розміщена ОНП за 2016 н.р.

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

Перелік вибіркових дисциплін відповідає тематиці наукових досліджень аспірантів, про що свідчать численні
приклади, наведені ЕГ, але відсутність спецкурсів , що викладаються іноземними мовами звужує спектр можливостей
подальшого працевлаштування. Зміст ОНП містить не всі освітні компоненти, а саме: - Відсутній перелік фахових
компетентностей за всіма спеціалізаціями; - Відсутня структурно-логічна схема вивчення дисциплін; - Відсутні
матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми та матриця забезпечення
програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми.

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

Можливість вибору теми дослідження та наукового керівника дає знайомство з переліком публікацій викладачів
географічного і геологічного факультету. Інформація про публікації потенційних керівників роботою аспірантів на
географічному факультеті надана на веб-сторінках кафедрна веб-сторінці Аспірантура і докторантура сайту
факультету Створено окрему закладку Праці наукових керівників, що полегшує їх пошук, але останніми роками,
можливо списки праць не оновлювались, бо проф. Лещук Р.Й. має останню публікацію в списку 2018 року, проф.
Павлунь М.М. – 2018 р, доц. Скакун Л.З. – 2017 р.

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

ЗВО абезпечує матеріально-технічними ресурсами в межах ОНП.

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

Університет надає можливості для долучення аспірантів до міжнародної академічної мобільності шляхом
затвердження низки документів, що регулюють міжнародну діяльність, укладання двосторонніх угод між ЛНУ ім.
Івана Франка і закордонними установами. Деякі аспіранти ОНП 103 «Науки про Землю» входження у міжнародну
наукову спільноту здійснюють шляхом публікації тез на Міжнародних конференціях. Загалом міжнародна академічна
мобільність на ОНП відсутня.

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

Аспіранти ОНП 103 «Науки про Землю беруть участь у виконанні НДР факультетів і разом з керівниками активно
публікуються.

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

Вимоги виконуються у повному обсязі.
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3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
До ОНП, затвердженої у 2016 р. необхідно внести зміни у відповідності до рекомендацій викладачів, аспірантів та
стейкхолдерів та ліквідувати відставання від Стратегії ЛНУ імені Івана Франка у сегменті «Поглиблення інтеграції
університету у світовий освітній та науковий простір», а саме – додати англомовні дисциплін у НП та забезпечити
стажування аспірантів у закордонних установах.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Доповнити ОНП структурно-логічною схемою вивчення дисциплін, матрицями відповідності компетентностей
освітнім компонентам та результатам навчання. Внести в ОНП перелік фахових компетентностей, що
продемонстрували б диференціацію компетентностей підготовки за різними спеціалізаціями. Узагальнена назва
нормативної дисципліни «Науковий семінар» ускладнює визначення програмних результатів навчання, а вивчення
наявних на сайті силабусів цієї дисципліни для різних семестрів показало, що вони мають вузьку спеціалізацію і
розроблені різними кафедрами для аспірантів певної спеціалізації і не узгоджені за часовими показниками з НП.
Доцільно замість цієї дисципліни для кожної спеціалізації ввести як обов'язкову професійно орієнтовану дисципліну.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
На вебсторінці «Аспірантура та докторантура», розміщувати програми вступного випробування на спеціальність 103
Науки про Землю та ОНП цієї спеціальності. До вступних випробувань додати захист Наукової пропозиції.
Запровадити практику академічної мобільності аспірантів.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Рекомендовано регулярно оновлювати ОНП із врахуванням пропозицій всіх зацікавлених сторін, доповнити сайти
всією необхідною інформацією, покращити та удосконалити «навігацію» пошуку інформації стосовно робочих
програм та силабусів освітніх компонентів ОНП на сайтах географічного та геологічного факультетів.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Підтримувати функціонування ОНП відповідно Критерію 5 на теперішньому рівні.

Критерій 6. Людські ресурси
Ширше залучати роботодавців до участі у навчальному процесі на всіх спеціалізація ОНП. Використовувати існуючу в
університеті систему матеріального і морального стимулювання росту педагогічної майстерності.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Розміщувати на вебсторінці університету «Аспірантура та докторантура», матеріали, що стосуються інформаційної,
консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, у т.ч. розклад занять, консультацій, контакти
психологічної служби, тощо.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Необхідно оновити ОНП 103 «Науки про Землю», що була затверджена у 2016 році, із врахуванням пропозицій щодо
її вдосконалення від зацікавлених осіб. Доцільно на сторінці сайтів факультету "Випускники" акцентувати увагу на
випускниках, що закінчували аспірантуру саме в своєму університеті.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендовано на сайтах факультетів виставлити для обговорення оновленої ОНП перед початком нового
навчального року в аспірантурі. Наповнити веб-сторінку відділу Аспірантури і докторантури необхідною для
реалізації навчального процесу інформацією (ОНП, НП, розклад занять).

Критерій 10. Навчання через дослідження
Рекомендовано додати до НП спецкурси, що викладаються іноземними мовами. Доповнити зміст ОНП такими
компонентами як: - перелік фахових компетентностей за всіма спеціалізаціями; - структурно-логічна схема вивчення
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дисциплін; - матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми та матриця
забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми. Оскільки Гарант та
всі професори, що брали участь у розробці ОНП зараз не є керівниками роботи аспірантів, доцільно при оновленні
ОНП включити до групи розробників вчених, що безпосередньо керують аспірантськими дослідженнями.
Забезпечувати міжнародну академічну мобільність аспірантів ОНП.

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ГОЛУБ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
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