
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи 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 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 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Тяпкін Олег Костянтинович, Нос Аріна Олексіївна, Іванік Олена
Михайлівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 27.07.2020 р. – 29.07.2020 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-earth-
sci.pdf

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

Цілі освітньо-наукової програми (далі - ОНП) підготовки доктора філософії "Науки про Землю" є чіткими,
корелюються зі стратегією Львівського національного університету імені Івана Франка. Структура та зміст ОНП є
логічними і послідовними, відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту». Зміст ОНП відповідає
науковим інтересам здобувачів та містить всі необхідні освітні та наукові компоненти для повноцінної підготовки до
дослідницької та викладацької діяльності. Освітня та наукова складові дозволяють здобути глибинні знання з
обраної спеціалізації, універсальні навички дослідника, а також набути педагогічної майстерності викладання
фахових дисциплін геолого-географічного циклу у ЗВО. Освітньо-наукова програма забезпечує процес формування
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, форми і методи навчання базуються на врахуванні
студоцентрованого підходу і принципів академічної свободи. Освітньо-науковий процес забезпечують науково-
педагогічні працівники відповідної освіти і високої кваліфікації, які успішно поєднують навчально-викладацьку і
науково-дослідницьку роботу. В ЗВО послідовно дотримуються вимог академічної доброчесності. Забезпечення
матеріально-технічними ресурсами знаходиться на належному рівні. Всі види освітньо-наукової діяльності
регламентовані внутрішніми нормативними документами. Правила прийому на навчання є чіткими, зрозумілими. В
Університеті відсутні ознаки дискримінації за будь-якою ознакою.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Мета ОНП повністю узгоджується з місією та стратегією Університету. При розробці ОНП враховано галузевий та
регіональний контекст і потреби вітчизняного та світового ринку праці. Зміст ОНП має чітку структуру, освітні
компоненти, що включені до програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють
досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Структура ОНП передбачає можливість для
формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами ВО навчальних
дисциплін у обсязі не менше 25%. ОНП передбачає набуття здобувачами ВО соціальних навичок (soft skills).
Правила прийому на навчання за ОНП є чіткими та зрозумілими, вчасно оприлюднюються та знаходяться у
вільному доступі. Робочі навчальні програми та силабуси освітніх компонентів ОНП наявні у відкритому доступі.
Форми і методи навчання базуються на врахуванні студентоцентрованого підходу і принципах академічної свободи.
Наявні своєчасність та зрозумілість інформування здобувачів вищої освіти про освітній процес, чіткість і
зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання. Існує позитивна практика популяризації
академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників (далі - НПП), що
забезпечують ОНП. Добре розроблена відповідна внутрішня нормативна база ЗВО. Наявна прозора публічна
процедура конкурсного добору НПП з урахуванням їх кваліфікації, професіоналізму та спроможності забезпечити
на високому рівні поєднання навчально-викладацької і науково-дослідницької роботи відповідно до цілей ОНП
Університет забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів ВО до відповідної інфраструктури та
інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності. Освітнє середовище є
безпечним для життя та здоров'я здобувачів ВО, які навчаються за ОНП. Існує поєднання фундаментальної геолого-
географічної підготовки та сучасних освітянських технологій викладання фахових дисциплін. Функціонують
загальновизнані наукові школи із багаторічними традиціями геолого-географічних досліджень теоретичного та
прикладного спрямування. Наукова діяльність аспірантів повністю відповідає напрямові геологічних та
географічних досліджень наукових керівників. В Університеті створено умови для введення здобувачів у міжнародну
академічну спільноту, функціонують програми міжнародної мобільності, аспіранти беруть участь в наукових
конференціях та проектах. Всі наукові керівники аспірантів беруть участь у наукових держбюджетних та
госпрозрахункових тематиках, а також міжнародних дослідницьких проектах, результати виконання яких
публікуються як у фахових виданнях України, так і за кордоном. Університет забезпечує дотримання академічної
доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів, проводить численні заходи щодо
популяризації доброчесності та унеможливлення здійснення наукового керівництва особами, які вчинили
порушення академічної доброчесності.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

В процесі акредитаційної експертизи ОНП встановлено наявність деяких слабких сторін та ідентифіковано
рекомендації, практична імплементація яких дозволить удосконалити якість освіти за даною ОНП. Слабкі сторони:
1) Зміст ОНП та перелік спеціалізацій не повністю відповідає предметній області спеціальності 103 - Науки про
Землю, що обумовлено внесенням змін в перелік спеціальностей у 2017 р. (Постанова КМУ від 1 лютого 2017 р. №
53). 2) Зміст та структура ОНП суттєво не оновлювались впродовж тривалого часу. 3) Мала активність участі
здобувачів вищої освіти у програмах академічної мобільності та у закордонних наукових конференціях
Рекомендації: • Узгодити відповідність змісту ОНП та перелік спеціалізацій предметній області спеціальності 103 –
Науки про Землю. • Додати до опису ОНП структурно-логічну схему вивчення дисциплін, відповідність навчальних
дисциплін компетентностям та результатам навчання, матрицю відповідності компетентностей освітнім
компонентам та матрицю відповідності компетентностей дескрипторам НРК. • Ввести до переліку освітніх
компонентів англомовні дисципліни фахового спрямування. • На веб-сторінці «Аспірантура та докторантура»
розмістити опис ОНП, або зробити на неї перепосилання з сайтів географічного та геологічного факультетів (для
полегшення навігації пошуку) та привести «Програму вступного випробовування до аспірантури за спеціальністю
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103 – Науки про Землю» у відповідність до її предметної області. • Врахувати під час наступного перегляду ОНП
виявлені потреби стейкґолдерів до формулювання цілей та програмних результатів навчання (далі - ПРН). •
Покращити та удосконалити «навігацію» пошуку інформації стосовно робочих програм та силабусів освітніх
компонентів ОНП на сайтах географічного та геологічного факультетів. • Продовжити та посилити залучення
професіоналів-практиків до викладання на ОНП на регулярній основі, а також співпрацю із роботодавцями щодо
працевлаштування здобувачів вищої освіти • Посилити роботу із аспірантами щодо популяризації програм
академічної мобільності, що діють у ЗВО. Активізувати участь аспірантів у програмах міжнародного обміну та
міжнародних наукових проектах, наукових фахових асоціаціях та товариствах, закордонних наукових конференціях,
симпозіумах. • Підвищити публікативну активність НПП та здобувачів у виданнях, що індексуються
наукометричними базами Scopus та Web of Science.

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 та мета ОНП чітко сформульовані та відповідають місії та стратегії ЛНУ ім. Івана Франка, що спрямовані на
підготовку висококваліфікованого, конкурентоздатного фахівця в науках про Землю - доктора філософії. Вони
визначені у Стратегії розвитку Львівського університету до 2020 року (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) та відповідають основним завданням реформування вищої школи,
досягнення найвищих світових стандартів та глобалізації наукових досліджень. Львівський національний
університет імені Івана Франка – класичний вищий навчальний заклад із довготривалими традиціями та
потужними науковими школами у поєднанні із сучасними інноваційними трендами, що сприяє ефективній
реалізації освітньо-наукових програм. ОНП «Науки про Землю» передбачає багатопрофільну підготовку фахівців і
набуття аспірантами теоретичних знань, умінь та навичок, необхідних для продукування нових ідей, розв’язання
комплексних проблем наук про Землю, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності. Спілкування з
адміністрацією ЗВО довело, що освітня та наукова політика Університету в цілому та геологічного і географічних
факультетів зокрема, формується із урахуванням побажань і потреб всіх стейкхолдерів.

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

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОНП враховувались перш за все позиції здобувачів
вищої освіти, що підтверджується спілкуванням із аспірантами першого-четвертого курсів. Безумовною перевагою
та досягненням (позитивною практикою) ЗВО є створення Центру моніторингу, який систематично проводить
опитування здобувачів щодо змісту ОНП та особливостей її реалізації. В розробці ОНП «Науки про Землю» брали
участь викладачі географічного та геологічного факультетів, які, враховуючи багаторічний досвід викладацької
діяльності та науково-дослідної роботи, вносять пропозиції щодо її удосконалення. Так, ОНП «Науки про Землю»
обговорювалась на засіданнях кафедр та Вчених рад географічного та геологічного факультетів. Позиції
стейкхолдерів враховувались шляхом їх участі в обговоренні та корегуванні ОНП 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). В результаті змінено перелік та зміст обов’язкових та вибіркових дисциплін, необхідних для
отримання фаху. ОНП «Науки про Землю» направлялась на вивчення до профільних підприємств Міністерства
освіти і науки України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Державного агентства водних ресурсів
України, і були отримані позитивні рецензії від директора Яворівського національного природного парка В.В.
Біляка, директора природного заповідника «Розточчя» Я.С. Бовт, заступника начальника басейнового управління
водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Н. Крутої. Під час зустрічі роботодавці також зазначили про наявність
діючого зв’язку із ЗВО та часткове врахування їх пропозицій при обговоренні та перегляді ОНП (заступниця
директора з наукової роботи Природного заповідника “Розточчя” Галина Стремець, директор Яворівського
національного природного парку Михайло Біляк, заступниця начальника Басейнового управління водних ресурсів
річок Західного Бугу та Сяну Наталія Крута, директор ТзОВ "Геол-Тех" Михайло Яремович, головний геолог Західно-
Української геофізичної розвідувальної експедиції Степан Дучук). Таким чином, існує взаємодія між потенційними
роботодавцями та географічним і геологічним факультетами, що оптимізує розуміння цілей та змісту ОНП.
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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.

Головною метою ОНП є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський
та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії за спеціальністю «Науки про Землю», який
здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної
діяльності в галузі природничих наук, а також викладацької роботи у ЗВО. Реалізація даної ОНП має високу
ефективність, оскільки сучасні геологічна та географічна галузі потребують фахівців вищої кваліфікації для якісного
проведення наукових робіт, обробки та інтерпретації геолого-географічних даних. На сьогодні існує попит на
фахівців-професіоналів, які володіють іноземною мовою та новітніми технологіями обробки геолого-географічної
інформації. Для отримання вказаних компетенцій в ОНП «Науки про Землю» передбачено дисципліни, в яких
використовується сучасне програмне забезпечення для дистанційних досліджень, ГІС-технології, методи
моніторингу погоди і клімату тощо. Перелік навчальних дисциплін, що містить ОНП, дозволяє аспірантам набути
навичок та вмінь, що забезпечують їх конкурентоспроможність на ринку праці, а саме: володіти сучасними
методами пошуків та оцінки родовищ корисних копалин, екологічної експертизи, моделювати атмосферні процеси,
працювати в команді, в тому числі і в міжнародному контексті, здатність постійно вчитися та швидко адаптуватися
до змін у професійній діяльності. Для врахування галузевого контексту, формування цілей та програмних
результатів ОНП фокусувалась на сучасних потребах наук про Землю, а саме – на підготовку фахівців, які володіють
знаннями та компетенціями із вивчення геологічного середовища, оцінки та пошуків корисних копалин,
моніторингу небезпечних геологічних процесів, якості ґрунтів, вод тощо. З метою урахування галузевого контексту у
програмних результатах навчання ОНП передбачено здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати
результати проведених експериментів і досліджень; робити висновки на основі одержаних досліджень,
застосовувати їх у науковій та практичній сфері, володіти методами і технологіями обробки просторової інформації,
ГІС-технологіями, картографування і моделювання, створювати геобази даних. Регіональний компонент при
формуванні цілей та програмних результатів ОНП враховувався на основі результатів аналізу геолого-географічних
проблем як Львівської області, так і всієї України, про що свідчать тематики дисертаційних робіт. Галузевий
контекст програми відзначали академічний персонал та роботодавці при зустрічі. При формуванні цілей та
програмних результатів навчання в ОНП було враховано досвід вітчизняних та закордонних університетів, зокрема
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету
“Дніпровська політехніка”, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Одеського національного
екологічного університету, а також Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща).

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

Стандарт за третім рівнем вищої освіти (далі - ВО) 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 нормативними документами ЛНУ імені Івана Франка. У подальшому також було використано проєкт
Стандарту третього рівня вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю (2018 р.). Визначені в ОНП програмні
результати навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій (НРК) до дев’ятого кваліфікаційного
рівня згідно Закону України «Про вищу освіту» (ст. 5). Слід зазначити, що на момент формування ОНП підготовка
здобувачів вищої освіти за освітніми програмами «Географія» різних рівнів здійснювалась за спеціальністю 103
Науки про Землю (постанова КМУ № 266 від 29.04.2015 р.), проте постановою КМУ № 53 від 1 лютого 2017 р.
внесено зміни, відповідно до яких підготовка вищезазначених здобувачів має відбуватись за спеціальністю 106
«Географія».

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильними сторонами ОНП є чітко сформовані цілі та завдання, врахування галузевого аспекту, а також вимог ринку
праці. З метою урахування тенденцій розвитку спеціальності робочою групою було вивчено досвід підготовки
докторів філософії у вітчизняних та закордонних університетах, використано власний багаторічний досвід
викладання геолого-географічних дисциплін та виконання наукових досліджень. У ЛНУ імені Івана Франка
функціонують визнані високопрофесійні наукові школи, що забезпечують виконання наукових досліджень та
підготовку наукових кадрів на високому рівні.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

ОНП в контексті Критерію 1 повністю відповідає вимогам, недоліки не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають визначеному критерію. ОНП складено із
дотриманням вимог РНК.

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).

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). ОНП «Науки про Землю»
включає такі освітні компоненти, які забезпечують набуття таких компетентностей: 1) здобуття глибинних знань зі
спеціальності «Науки про Землю» (16 кредитів ЄКТС) забезпечується як обов’язковими, так і вибірковими освітніми
компонентами, в результаті вивчення яких аспірантом засвоюються основні концепції, теорії та парадигми наук про
Землю, аналізуються головні теоретичні і прикладні проблеми геологічної та географічної науки, відбувається
оволодіння термінологією з обраного наукового напряму; 2) оволодіння загальнонауковими (філософськими)
компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та
загального культурного світогляду забезпечується обов’язковою навчальною дисципліною «Філософія» та частково
дисциплінами вибіркового блоку (загальний обсяг цієї освітньої складової становить 7 кредитів ЄКТС); 3) набуття
універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового
дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій в науках про Землю, організації
та проведення навчальних занять, управління науковими проектами, реєстрації прав інтелектуальної власності
забезпечується педагогічною практикою та вибірковими дисциплінами (10 кредитів ЄКТС); 4) здобуття мовних
компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою,
а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів зі спеціальності «Науки про Землю» забезпечується
обов`язковою навчальною дисципліною «Іноземна мова за фаховим спрямуванням» (7 кредитів ЄКТС).

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.

Зміст ОНП «Науки про Землю» в цілому є класичним для підготовки за даним напрямом та містить всі необхідні
освітні компоненти. Загалом, в ОНП наведено її мету, визначено перелік компетентостей випускників, окреслено
результати навчання, розкрито освітні компоненти, відображено форми атестації здобувачів та їх науково-дослідна
робота. В описі ОНП відсутні: структурно-логічна схема вивчення дисциплін; не висвітлено відповідність
навчальних дисциплін компетентностям та результатам навчання; матриця відповідності компетентностей освітнім
компонентам; матриця відповідності компетентностей дескрипторам НРК. Аналіз навчального плану дозволяє
констатувати, що структурно-логічна схема освітніх компонентів сформована від базових загальнонаукових до
фахових дисциплін та завершується спеціалізованими дисциплінами, що дозволяють здобути як глибинні знання з
обраної спеціалізації, так і універсальні навички дослідника. Опис ОНП після 2016 р. не переглядався. Особливе
значення відводиться педагогічній практиці аспіранта (обсяг 4 кредити ЄКТС), метою якої є формування умінь
організації педагогічної діяльності та набуття досвіду викладання фахових навчальних дисциплін в ЗВО. Детальне
вивчення ОНП та освітнього процесу продемонструвало, що освітні компоненти дозволяють досягти заявлених
цілей та результатів навчання.

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).
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Зміст ОНП наразі не повністю відповідає предметній області спеціальності 103 – Науки про Землю, об’єктом
вивчення якої є природні та антропогенні об’єкти та процеси у геосферах у взаємозв’язку, перетвореннях і розвитку
в просторі та часі. Значна увага в даній ОНП приділена вивченню природно- та суспільно-географічних комплексів,
їх складових у взаємозв’язку, просторових процесів й форм територіальної організації, що, у свою чергу, відповідає
предметній області спеціальності 106 – Географія (спеціалізації конструктивна географія і раціональне
використання природних ресурсів; економічна та соціальна географія). Отримання необхідних здобувачам
загальнонаукових знань та знань з обраної спеціалізації забезпечується фаховими дисциплінами, як обов’язковими,
так і значною частиною вибіркових. Розподіл кредитів за дисциплінами відповідає цілям ОНП, включає всі
необхідні обов’язкові навчальні дисципліни та педагогічну практику.

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

В ЛНУ імені Івана Франка розроблено та діє “Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті ім. Івана Франка”
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) та “Тимчасове положення про порядок
забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені
Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf). Дисципліни
вільного вибору ОНП «Науки про Землю» сумарно становлять 18 (45%) кредитів, що відповідає п. 15, ст. 62 Закону
України «Про вищу освіту». Вибіркові дисципліни поділені на дві складові. Перша включає дисципліни, що
забезпечують набуття глибинних знань зі спеціальності, з яких аспірант обирає три дисципліни із запропонованого
переліку за його спеціалізацією (три блоки по 10 дисциплін, загальним обсягом 9 кредитів). Друга складова включає
дисципліни, що забезпечують загальнонаукові компетентності, аспірант повинен обрати по одній дисципліні із
трьох блоків (загальним обсягом 9 кредитів). Вибіркові пари сформовані з різних за змістом навчальних дисциплін,
які забезпечують різну предметну область вивчення, наприклад: «Педагогіка вищої школи» – «Методологія
підготовки наукової публікації»; «Психологія вищої школи» – «Підготовка науково-інноваційного проекту» та ін.
Вибір дисциплін здійснюється шляхом письмового звернення до відділу аспірантури та фіксації обраної дисципліни
в індивідуальному плані аспіранта. Відділом аспірантури та НПП геологічного та географічного факультетів
проводиться роз’яснювальна робота щодо доцільності вибору тих чи інших навчальних дисциплін, проте «останнє
слово» залишається за аспірантами. Аспіранти чітко розуміють процес індивідуального вибору навчальних
дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством. Окрім навчальних дисциплін індивідуальна траєкторія
аспірантів забезпечується вільним вибором тематики наукових досліджень та відповідної спеціалізації. У ЗВО також
надається можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії через реалізацію внутрішньої та зовнішньої
академічної мобільності.

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

У ЛНУ імені Івана Франка розроблено “Положення про педагогічну практику аспірантів ЛНУ імені Івана Франка”
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/08/Положення-про-педагогічну-практику.pdf). ОНП та
навчальний план передбачають 4 кредити (10 %) для педагогічної практичної підготовки. Аспіранти, як правило,
проходять педагогічну практику в межах навчальних дисциплін за обраною спеціалізацію. Вони отримають навички
педагогічної майстерності в результаті ведення переважно практичних та лабораторних занять під керівництвом
наукових керівників та викладачів із педагогічною освітою. Результати проходження практики оформлюються
відповідними документами, які відображаються у звіті, а основні здобутки публічно презентуються під час захисту
на засіданнях кафедр. Результати практики дозволяють майбутнім докторам філософії використовувати отриманий
досвід в подальшій науковій та педагогічній діяльності. Аспіранти підтвердили факт, що отримані навички в
процесі підготовки та проведення практичних занять, забезпечують повну компетентну готовність до педагогічної
діяльності. Навички практичної діяльності отримуються в результаті виконання здобувачами циклу наукових
досліджень в науково-дослідних лабораторіях факультетів, Центрі колективного користування обладнанням
Університету, природничих стаціонарах, на базі підприємств потенційних роботодавців (різних наукових установ,
державних та комерційних організацій), де аспіранти проводять науково-дослідну роботу, у т.ч. Р. Штойко (Інститут
екології Карпат НАН України), Б. Іванович (природний заповідник «Розточчя»), О. Шпильчак (Карпатський
національний природний парк), беруть участь у польових геолого-географічних дослідженнях, без яких підготовка
фахівця зі спеціальності «Науки про Землю» є неможливою.

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

ОНП передбачає набуття соціальних навичок дисциплінами гуманітарного спрямування, а саме: Філософія
(обов’язкові дисципліни) (4 кредити); Підготовка науково-інноваційного проекту (вибіркові дисципліни), (3
кредити), «Інновація та підприємництво» (вибіркові дисципліни), (3 кредити). Ці дисципліни сприяють
формуванню фундаментальної грамотності, критичного мислення, креативності, соціальної і культурної обізнаності.
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Soft skills також набуваються підчас захисту результатів практичних робіт – адаптивність, лідерство, вміння
спілкування та співпрацювати; під час участі в наукових конференціях, семінарах, симпозіумах – вміння
спілкуватись та враховувати інші позиції та думки, знаходити компроміс, вести наукову дискусію тощо.

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

Професійний стандарт для даної спеціальності 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.

У ЛНУ імені Франка розроблено Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка”, воно
розміщене на офіційному вебсайті ((http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/ uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf).
Обсяг ОНП складає 40 кредитів ЄКТС та відповідає нормативним вимогам. Розподіл кредитів ЄКТС за навчальними
дисциплінами програми забезпечує набуття необхідних компетентностей та програмних результатів навчання у
співвідношенні, яке відповідає цілям ОНП. Перелік навчальних дисциплін загалом забезпечує отримання
визначених ОНП необхідних компетентностей та програмних результатів навчання. Аудиторне навантаження для
навчальних дисциплін становить 45% від загального, що не суперечить нормативним даним. Навчальний час,
відведений для самостійної роботи аспіранта, регламентується навчальним планом і становить 55% загального
обсягу навчального часу, відведеного для вивчення дисципліни. Обсяг навчального аудиторного навантаження
аспірантів змінюється впродовж навчання від 1 до 8 годин на тиждень із тенденцією зменшення з першого по
четвертий рік. Співвідношення навчальних годин аудиторної та самостійної роботи для заочної форми також
відповідає нормативним вимогам. Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів,
передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручники, навчальні посібники,
методичні матеріали, курси лекцій, практикуми тощо. Опитування аспірантів показало, що вони, на загал,
задоволені таким розподілом навантаження, а у випадку труднощів із самостійним вивченням навчального
матеріалу, отримують вичерпні консультації викладачів.

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.

Сучасна реалізація ОНП «Науки про Землю» не передбачає дуальної освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Структура і зміст ОНП відповідають встановленим нормативам та Положенням ЗВО. Здобувачам вищої освіти
забезпечено вільний вибір індивідуальної освітньої траєкторії, що відображено у вільному виборі навчальних
дисциплін. Здобувачі вищої освіти задоволені практичною підготовкою за ОНП.

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

Слабкі сторони. Обмежений перелік обов'язкових навчальних дисциплін, що забезпечують загальнонаукові
компетентності. Навчальна дисципліна «Науковий семінар» забезпечує тільки ті програмні результати, що
стосуються вузькоспеціалізованих досліджень аспірантів. Рекомендовано розширити перелік обов’язкових
навчальних дисциплін, що забезпечують загальнонаукові компетентності (наприклад, тих, що стосуються
методології та організації роботи над дисертацією доктора філософії в галузі природничих наук). Узгодити
відповідність змісту ОНП та перелік спеціалізацій предметній області спеціальності «Науки про Землю». Додати до
опису ОНП структурно-логічну схему вивчення дисциплін, відповідність навчальних дисциплін компетентностям та
результатам навчання, матрицю відповідності компетентностей освітнім компонентам та матрицю відповідності
компетентностей дескрипторам НРК. Ввести до переліку освітніх компонентів англомовні дисципліни фахового
спрямування.
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Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура та зміст ОНП не викликають суттєвих зауважень. Виявлені недоліки можна виправити при перегляді
ОНП.

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

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

Правила прийому до ЛНУ імені Франка розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до ЗВО. Вони є чіткими
і зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному сайті Університету. Для
абітурієнтів також створено веб-сторінку, на якій доступна інформація стосовно вступу до Університету, у тому числі
представлені Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана
Франка у 2020 році (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf), де вказано умови
прийому на місця держзамовлення; перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання; перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для
здобуття освітнього ступеня доктора філософії. Правила прийому на навчання за ОНП та їх публічність не
викликають жодних зауважень. На веб-сторінці університету «Аспірантура та докторантура» відсутні описи освітніх
програм, за якими здійснюється набір в аспірантуру.

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

Врахування особливості ОНП при формуванні Правил прийому на навчання визначається набором вступних іспитів
– зі спеціальності «Науки про Землю» (програма є доступною на сайті факультетів), філософія, іноземна мова.
Рішення про допущення вступника до іспитів приймає приймальна комісія Університету за результатами співбесіди
на факультеті. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом
тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language
Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу
зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
Зарахування відбувається за рейтингом, сформованим на основі результатів іспитів та оцінки наукового керівника
(відгуку на реферат або на наукові публікації).

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

В Університеті розроблено та діють: “Положення про визнання та перезарахування результатів навчання, учасників
академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка” (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-obility.pdf), “Положення про організацію освітнього процесу у Львівському
національному університеті імені Івана Франка”(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf), “Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої
освіти у Львівському національному університеті ім. І. Франка”.
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontentuploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), “Положення про порядок визнання
здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним
університетом імені Івана Франка” (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf), які
регламентують правила визнання результатів навчання, отриманих під час академічної мобільності. Як було
з’ясовано на зустрічах під час дистанційного візиту до ЗВО, аспіранти даної ОНП не скористались можливостями
академічної мобільності, тому досвіду перезарахування кредитів, отриманих в інших ЗВО немає.

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.
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Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, регламентуються Порядком
визнання у Львівському національному університеті імені 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). За час дії ОНП не виникало прецедентів визнання/невизнання результатів навчання, отриманих у
неформальний освіті.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому є чіткі, публічні та не містять дискримінаційних положень. Процедура визнання результатів
програм академічної мобільності, а також результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, є чіткою та
регламентована відповідними положеннями ЗВО.

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

На вебсторінці «Аспірантура та докторантура» рекомендовано розмістити описи освітніх програм, за якими
здійснюється набір в аспірантуру, або зробити на них перепосилання (для полегшення навігації пошуку).
Рекомендуємо посилити роботу із аспірантами щодо популяризації програм академічної мобільності, що діють у
ЗВО. Програму вступного випробовування до аспірантури за спеціальністю 103 – Науки про Землю привести у
відповідність до предметної області. Оновити перелік документів, необхідних для прийому в аспірантуру, на веб-
сторінці геологічного факультету. Ввести до вступних випробувань оцінку наукової пропозиції щодо тематики
майбутнього дисертаційного дослідження.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітньо-наукова програма у контексті Критерію 3 відповідає вимогам, з недоліками, які 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.

Ознайомившись зі змістом ОНП та додатково наведених таблиць, експертна група пересвідчилась, що форми та
методи навчання й викладання в цілому сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та ПРН,
наведених у проекті Стандарту третього рівня вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю (2018 р.) і
недоступних на веб-сайтах ЗВО/факультетів. Освітній процес на ОНП передбачає аудиторні заняття, самостійну
роботу, практичну підготовку та відповідні контрольні заходи. Експертна група переконалась у тому, що окрім
теоретичних, застосовуються і практичні методи. Використовуються як традиційні, так й інноваційні методи
навчання і викладання. Значну роль відіграють консультації із викладачами (у т.ч. в режимі он-лайн – Viber, Skype),
що додатково посилює розуміння викладеного навчального матеріалу, змісту та цілей наукових досліджень та дає
практичні результати. Педагогічна практика забезпечує ПРН щодо набуття здатності аналізувати педагогічну та
психологічну діяльність у вищій школі, набувати досвід у веденні практичних, семінарських чи лабораторних
занять. Здобувачам вищої освіти забезпечено розширений доступ до всіх матеріалів, що застосовуються у
навчальному процесі. Навчальні матеріали знаходяться у локальній мережі ЗВО, до яких аспіранти мають вільний
доступ. Достатньо широко розвинуті елементи дистанційного навчання. Діє система Moodle. Право на академічну
свободу НПП прописано у р. 10 Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка. Багаторічний
досвід викладання певних дисциплін, аналіз ефективності методів викладання (у т.ч. шляхом проведення опитувань
здобувачів вищої освіти) дозволяє обрати оптимальні методи викладання та навчання, співвідношення годин для
досягнення ПРН. У процесі спілкування із здобувачами вищої освіти з’ясовано, що академічна свобода
забезпечується вибором індивідуальної освітньої траєкторії, можливістю вибору тематики наукових досліджень,
можливістю провести семестр або академічний рік в закордонних університетах із перезарахуванням частини
кредитів або отриманням наукового ступеня та ін. Здобувачі освіти та студентське самоврядування мають
можливість участі у процедурах внутрішнього забезпечення якості. Періодично центром моніторингу ЗВО
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проводиться опитування здобувачів вищої освіти щодо якості навчання та кваліфікації викладачів, що
регламентується «Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо
якості освітнього процесу». Зокрема, за результатами наданого звіту про таке опитування здобувачів даної ОНП
(09.04.2020) 55% респондентів повторили б свій вибір вступу на ОНП і для 80% – очікування щодо навчання
виправдались. Виходячи із цілісного врахування усіх обставин, експертна група оцінює методи навчання і
викладання за даною ОНП як такі, що відповідають концепту студентоцетрованості. В навчальному процесі
спостерігається толерантне ставлення і розуміння між всіма його учасниками, що прописане в посадових інструкціях
та інших документах.

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).

Під час бесід із здобувачами вищої освіти було підтверджено, що усім учасникам освітнього процесу своєчасно
надається доступна інформація щодо цілей, змісту та результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у
межах окремих освітніх компонентів. Інформація про навчальні дисципліни міститься у робочих навчальних
програмах та силабусах, що розміщені на сайтах відповідно географічного та геологічного факультетів
(https://geography.lnu.edu.ua/academics/postgraduates; https://geology.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). При
цьому більш повна інформація стосовно ОНП присутня на сайті географічного факультету без автоматичних
перепосилань на сайті геологічного факультету, хоча у процесі спілкування із здобувачами вищої освіти з’ясовано,
що це не викликає незручності і вони знаходять усю необхідну інформацію. Інформація щодо цілей, змісту та
очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів
доводиться здобувачам вищої освіти викладачами на початку занять з кожної дисципліни. На сайтах ЗВО та
вказаних факультетів присутні усі відомості щодо організації освітнього процесу на ОНП, робочі програми,
навчальні плани, силабуси, розклади навчання та сесій тощо.

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

Виходячи з того, що дослідження є базовим аспектом під час навчання на третьому рівні вищої освіти, в рамках
навчання здобувачів вищої освіти на ОНП значна увага приділяється поєднанню під час освітнього процесу
навчання і досліджень. Здобувачі вищої освіти засвідчили, що на початку навчання їх інформують, що навчання
обов’язково поєднує в собі як теоретичну і практичну компоненти, так і наукові дослідження. Вони мають право
вибору тематики дисертаційного дослідження та наукового керівника серед числа НПП. Протягом перших 2-х років
навчання на ОНП науково-дослідна складова полягає у власних теоретичних та методичних дослідження та за
можливістю – проведенні польових досліджень за тематикою дисертаційної роботи. Наступні 2 роки присвячені
польовим та камеральним дослідженням з відповідної тематики. Акцент зроблено на тому, що дослідницька робота
у польових умовах є базою для написання статей та дисертаційної роботи в цілому. Дослідження здобувачів вищої
освіти можуть проводитись на базі навчальних, наукових та науково-дослідних лабораторій, якими забезпечені
географічний і геологічний факультети: НДЛ «Інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних
досліджень»; НДЛ «Ґрунтознавства і екології землекористування»; НЛ «Екологічної експертизи» та ін., а також
лабораторій інших факультетів ЗВО (Центру колективного користування обладнанням). Здобувачі здійснюють
підготовку публікації статей за матеріалами власних досліджень. Експертна група переконалась у практичному
залученні здобувачів вищої освіти до сфери наукових досліджень, пов’язаних із виконанням фундаментальних та
прикладних науково-дослідних та кафедральних тем (всього – 19). Аспіранти зараховуються на вакантні посади на
дані теми (наприклад, аспірант Мисак М. П. брав участь у виконанні держбюджетної теми «Концепції еволюції
флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє застосування для збереження геоспадщини і геотуризму» (№
держреєстрації 0117U001227).

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

Експертна група переконалась у тому, що має місце часткове оновлення змісту освіти на ОНП. Зокрема, відбулися
зміни наповнення навчальної дисципліни «Основи економетрики у суспільній географії» (протокол засідання
кафедри економічної і соціальної географії №10 від 05.04.2019), зміна методики викладання навчальної дисципліни
«Науковий семінар» (протокол засідання Вченої ради географічного факультету ЗВО, №3 від 19.05.2020) та
впровадження в навчальний процес ОНП наступних дисциплін: «Палінологія», «Еволюція біосфери», «Методи
стратиграфічних досліджень», «Обстановки осадконакопичення флішових відкладів», «Еволюція Землі у ранньому
докембрії» та «Геодинаміка» (протокол засідання кафедри загальної та історичної геології і палеонтології, №5/20
від 20.02.2020 р.) У той же час зміст більшості навчальних дисциплін на ОНП суттєво не оновлювався впродовж
тривалого часу. В ЗВО існує практика планового підвищення кваліфікації та наукового стажування науково-
педагогічних працівників (далі - НПП). Як наслідок - оновлюються методичні та навчальні матеріали, що
відображається у відповідних робочих програмах та дидактичних матеріалах. Також викладачі беруть участь у
конференціях, семінарах та інших заходах за фахом, за результатами чого на обговорення виносяться питання
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оновлення предметів щодо відповідності сучасним потребам ОНП. Викладачі доводять результати своїх наукових
досліджень до здобувачів вищої освіти у різних формах (переважно під час проведення лекційних та практичних
занять). Результати власних наукових досліджень, або профільні наукові здобутки інших дослідників наводяться в
нових підручниках, навчальних посібниках, монографіях, публікаціях у фахових виданнях. Також викладачі
знайомлять здобувачів вищої освіти із науковими статтями, матеріалами конференцій за профілем відповідної
дисципліни під час онлайн-консультацій, безпосередньо при спілкуванні в позааудиторний час. Викладачі ОНП
брали участь у міжнародних проектах та періодично проходили міжнародне стажування, у т.ч. Кирильчук А.А.,
Гаськевич В.Г. та Папіш І.Я. (Ягелонський університет, Краків, Польща, 2016 р.), Кирильчук А.А. (Університет
Сельчук, Туреччина, 2017 р.), Дубіс Л.Ф. (Католицький університет Яна Павла ІІ, Люблін, Польща, 2019 р.), Гнатюк
Р.М. (Вроцлавський університет, Польща, 2019 р.), Гулій В.М. (Університет Марії Кюрі-Складовської, Люблін,
Польща, 2019 р. та Вроцлавський університет, Польща, 2020 р.). Є практика суттєвого оновлення окремих
навчальних дисциплін ОНП за результатами міжнародної наукової співпраці. Зокрема, навчальна дисципліна
«Методологія і методика ґрунтово-екологічних досліджень» доопрацьована у рамках проведеного проф.
Кирильчуком А.А. закордонного стажування. Також робоча програма дисципліни «Палеогеографія» оновлена та
доповнена за результатами співпраці проф. Богуцького А.Б. із закордонними ученими у рамках грантів
національного центру науки Польщі. Зокрема, документація курсу доповнена інформацією щодо стратиграфії
відкладів плейстоцену та ін.

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

Експертна група переконалась, що на ОНП здійснюється навчання, викладання та проводяться наукові
дослідження, пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО. Інтернаціоналізація у ЗВО регулюється низкою
документів: «Тимчасовим положенням про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у
ЛНУ» (https://international.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/02/ifnul_academic_mobility.pdf), «Положенням про
порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/internationacooperation/) та «Стратегією міжнародної діяльності Львівського національного
університету імені Івана Франка” (http://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Ukr.pdf ). Географічним і геологічним
факультетами укладено договори про співпрацю (у т.ч. спільні наукові дослідження, стажування викладачів) з
низкою закордонних ЗВО і наукових установ, у т.ч. Ойцовський парк народовий; Розточанський парк народовий;
Лодзький університет; Варшавський університет; Університет Марії Кюрі-Склодовської та ін. Також в рамках
міжнародної конференції «Smart Green & Smart Blue» за участю наукових установ України, Європи та Азії (Львів,
09.11.2019) відбулося публічне підписання угоди про створення міжнародної докторської школи INTENSE.
(https://geography.lnu.edu.ua/news/smart-green-smart-blue-u-l-vovi). Для здобувачів третього рівня вищої освіти ЗВО
існує широкий вибір програм академічної мобільності (https://international.lnu.edu.ua/). Діє програма Erasmus+ з
Гумбольдтським університетом (м. Берлін, Німеччина), Сілезьким університетом (Катовіце, Польща) та ін.
закордонними ЗВО. Зокрема, за цією програмою декан факультету педагогічної освіти Герцюк Д.Д., який викладає
на даній ОНП, брав участь у проекті, ініційованому Університетом Констанци (Німеччина) у 2016-18 рр. Для
здобувачів вищої освіти було організовано численні зустрічі та відкриті лекції із залученням відомих закордонних
фахівців, у т.ч. Л. Ніколаєвої, фахівець з питань сталого споживання та виробництва Європейського офісу Програми
ООН з навколишнього середовища, м. Женева (https://geography.lnu.edu.ua/news/eko-month-24-12-19-anons); К.
Плескачової, університет Брно, Чеська Республіка (https://geography.lnu.edu.ua/news/vidkryta-lektsiia-na-temu-
dosvid-povod); американських журналістів-екологів Р. Кокодиняка і Дж. Діллона
(https://geography.lnu.edu.ua/news/2-zhovtnia-2018-roku-vidbudet-sia-zustrich-z-am); професора А. Перссона, фахівця
у галузі метеорології, геофізики, прогнозування з Університету Уппсали, Швеція
(https://geography.lnu.edu.ua/news/znanyj-shvedskyj-naukovets-anders-persson-u-lvovi); Н. Тойфеля, аспіранта
Байротського університету (https://geography.lnu.edu.ua/news/zustrich-z-aspirantom-bajrotskoho-universytetu-
nikolajem-tojfelem); професора, Арістотелівського університету Салоніки А. Коконеоса, Греція (жовтень, 2018 р., в
рамках програми Erasmus+).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання й викладання в цілому сприяють заявленим у ОНП цілям та ПРН, що відповідають
студентоцентрованому підходу та принципам академічної свободи. НПП мають відповідну кваліфікацію, на
достатньо високому рівні проводять науково-дослідницьку, методично-організаційну та навчально-викладацьку
роботу. Високим є рівень залучення здобувачів вищої освіти до здійснення науково-дослідницької роботи та
апробації її результатів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.
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ПРН наведені у проекті Стандарту третього рівня вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю (2018 р.) і
недоступні на веб-сайтах ЗВО/факультетів. Зміст більшості навчальних дисциплін на ОНП суттєво не оновлювався
протягом тривалого часу. Рекомендовано покращити та удосконалити «навігацію» пошуку інформації стосовно
робочих програм та силабусів освітніх компонентів ОНП на сайтах географічного та геологічного факультетів.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на сильні і слабкі сторони та наведені рекомендації, вважаємо, що ОНП 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.

Комплексна система оцінювання навчальної успішності здобувачів вищої освіти, що навчаються на ОНП, базується
на Європейській кредитно-трансферно-накопичувальній системі (ЄКТС) та передбачає, згідно «Положення про
організацію освітнього процесу…» (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf)
та «Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), такі форми контрольних заходів для оцінювання результатів навчання
здобувачів вищої освіти: поточний (оцінювання протягом семестру виступів на семінарських заняттях, практичних
та самостійних робіт, а також для більшості дисциплін проведення модульних контрольних робіт) та підсумковий
контроль (складання іспитів та оформлення заліків з урахуванням накопичених балів поточного контролю). Також у
робочих навчальних програмах наводиться кількість балів, яку здобувачі вищої освіти можуть отримати за
виконання певного виду роботи, питання та завдання для підсумкового контролю та критерії оцінювання. Порядок
оцінювання здобувачів вищої освіти відповідно до ЄКТС визначає «Положення про контроль та оцінювання
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf). Різноманітність зазначених форм
поточних контрольних заходів, їх різноплановість, змістове наповнення, системність та періодичність застосування
дозволяють об’єктивно оцінити результати навчання здобувачів вищої освіти на ОНП. В цілому, форми контрольних
заходів та критерії оцінювання дозволяють аспірантам досягти результатів навчання, є зрозумілими та
інформаційно доступними. Інтерв'ювання аспірантів показало, що інформація про форми контрольних заходів та
критерії оцінювання надається викладачами на початку семестру та оприлюднена на сайтах географічного та
геологічного факультетів у силабусах та робочих навчальних програмах дисциплін
(https://geography.lnu.edu.ua/academics/postgraduates; https://geology.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). На думку
здобувачів вищої освіти (інтерв'ю під час акредитаційної експертизи), критерії оцінювання є достатньо чіткими та
зрозумілими.

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

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

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.

Підтверджено, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої
освіти, а також порядок їх повторного проходження регламентуються Положенням про організацію освітнього
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процесу у ЗВО (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та «Тимчасовим
положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському
національному університеті імені Івана Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Прозорість і зрозумілість для здобувачів вищої освіти форм контрольних
заходів та критеріїв оцінювання досягається за рахунок їх чіткого визначення та своєчасного доведення до
здобувача. Можливий конфлікт інтересів врегульовується «Положенням про організацію освітнього процесу у
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Врегулюванням конфліктних ситуацій в ЗВО займається
Комісія з питань етики та професійної діяльності (http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), яка
реалізує свої повноваження відповідно до Положення. Здобувачі вищої освіти та НПП ЗВО мають можливість
апеляції у випадку незгоди з результатами перевірки їх наукових публікацій і текстів на плагіат (пункт 6
«Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf)), але на даній ОНП випадків
застосування відповідних правил не було. Вся необхідна інформація про форми контрольних заходів та критерії
оцінювання та оприлюднена на сайтах географічного і геологічного факультетів
(https://geography.lnu.edu.ua/academics/postgraduates; https://geology.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Чіткість
та зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується завдяки визначенню чіткого розподілу балів оцінювання у
різних формах контролю. Види контрольних заходів та розподіл балів визначено у робочій навчальній програмі
дисципліни та відповідно до форм оцінювання доноситься до здобувачів на початку викладання кожної навчальної
дисципліни. Зарахування педагогічної практики проходить після рішення кафедри, на якому розглядається
діяльність здобувача вищої освіти у рамках цього освітнього компоненту. Центром моніторингу ЗВО регулярно
проводяться опитування здобувачів ОНП (останнє 09.04.2020 р.), у т.ч. стосовно форм поточного і проміжного
контролю знань здобувачів, форм контролю знань на заліках та іспитах, критеріїв оцінювання знань поточної та
підсумкової успішності – як в цілому на ОНП, так і для конкретних навчальних дисциплін. Результати опитування
здобувачів вищої освіти показали, що їм відома можливість повторного проходження поточних контрольних заходів
навчальних дисциплін. Здобувачі вищої освіти та студентське самоврядування позитивно оцінюють об'єктивність
екзаменаторів.

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 стейкґолдерів політика, механізми і процедури дотримання академічної
доброчесності є наперед визначеними, чіткими, достатньо зрозумілими та оприлюднені у відкритому доступі. Вони
регулюються внутрішніми нормативними документами, а саме Положенням про забезпечення академічної
доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), Кодексом академічної доброчесності Львівського національного
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/),
Декларацією про дотримання академічної доброчесності працівником у Львівському національному університеті
імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/), Декларацією про
дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному університеті імені
Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). З метою перевірки
наукових робіт учасників освітнього процесу на наявність плагіату ЗВО забезпечує доступ до платформи Unicheck
(https://unicheck.com/uk-ua). Для технічного забезпечення діяльності вищезгаданої платформи призначають
відповідальну особу в ЗВО, яка створює відповідні профілі для відповідальних осіб на факультетах, проводить
консультації, навчання тощо. За поданням деканів на факультетах призначають відповідальну особу, яка забезпечує
технічну перевірку робіт здобувачів вищої освіти на наявність плагіату у відповідних підрозділах. До популяризації
академічної доброчесності залучаються студентські організації та Наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів і молодих учених ЗВО. Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти
відбувається через просвітницьку роботу: семінари, наради, круглі столи, присвячені академічній доброчесності, у
т.ч. семінар за участі представників ТзОВ «Антиплагіат» (21.09.2018 р.), круглий стіл для аспірантів (12.12.2019 р.),
нарада з керівниками структурних підрозділів з питань забезпечення академічної доброчесності в ЗВО (16.12.2019
р.), круглий стіл за участі виконавчого директора польської компанії Plagiat.pl. (05.02.2020 р.). Таким чином, в ЗВО
створено середовище, в якому порушення академічної доброчесності є неприпустимими. Експертна група під час
проведення зустрічі переконалася, що здобувачі вищої освіти достатньо проінформовані про сутність, процедури та
складові академічної доброчесності, а також про процедуру перевірки робіт на академічний плагіат та можливими
наслідками за негативного результату такої перевірки. При реалізації ОНП не було виявлено випадків
недотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Інформація коректна, наявні необхідні посилання. Наявна система чітких і зрозумілих правил проведення
контрольних заходів, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу. Здобувачі вищої освіти своєчасно та у
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повному обсязі обізнані з порядком проходження контрольних заходів. Аспірантам відома можливість повторного
проходження поточних контрольних заходів навчальних дисциплін. Регулярно Центром моніторингу ЗВО
проводяться опитування здобувачів конкретної ОНП, у т.ч. стосовно форм поточного і проміжного контролю знань
здобувачів, форм контролю знань на заліках та іспитах, критеріїв оцінювання знань поточної та підсумкової
успішності – як в цілому на ОНП, так і для окремих навчальних дисциплін. Екзаменатори об’єктивно оцінюють
результати навчання здобувачів, що зокрема підтверджено результатами їх опитування Центром моніторингу ЗВО.
Наявна позитивна практика популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та НПП, що
забезпечують ОНП. Процес забезпечення академічної доброчесності базується на наявності внутрішньої
нормативної бази ЗВО. Політика, механізми і процедури дотримання академічної доброчесності є наперед
визначеними, чіткими, достатньо зрозумілими та оприлюднені у відкритому доступі.

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

Слабкі сторони за Критерієм 5 не виявлені. Інформацію викладено коректно.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОНП в контексті Критерію 5 повністю відповідає вимогам, недоліки не виявлено. Враховуючи повну узгодженість за
підкритеріями 5.1-5.4, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів та їх контексту, експертна група
дійшла висновку, що ОНП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідає Критерію 5 з оцінкою А.

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.

Освітній процес за ОНП забезпечують висококваліфіковані НПП різних кафедр географічного та геологічного
факультетів ЗВО. Аналіз кадрового складу засвідчив високий рівень відповідності академічної кваліфікації НПП
тим освітнім компонентам, які вони викладають на зазначеній ОНП. Це, зокрема, відповідність: викладачів
геологічного факультету спеціальності 103 Науки про Землю, географічного факультету спеціальностям 106
Географія та спеціальності 103 Науки про Землю, а також іншим спеціальностям (за профілем конкретних
дисциплін). Підтвердженням вищезазначеного є наявність наукових ступенів, вчених звань усіх НПП на ОНП. Крім
того, аналіз експертною групою наданої під час дистанційної експертизи додаткової інформації щодо наявного
досвіду роботи та основних публікацій за останні роки засвідчив відповідність академічної та професійної
кваліфікації викладачів цілям і програмним результатам навчання, а також предметній області навчальних
дисциплін, які ними викладаються. Узгодженими із академічною кваліфікацією викладачів є високі або достатні
професійні активності НПП згідно із чинними Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності (2015 р.).

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

Встановлено, що усі НПП, які забезпечують реалізацію ОНП, пройшли конкурсний відбір та підтвердили свою
академічну та професійну кваліфікацію згідно існуючих нормативних актів, які врегульовують питання їх добору. У
наданих ЗВО документах зазначено, що процедура проведення конкурсного добору на заміщення вакантних посад
НПП формується у відповідності до «Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка», згідно з яким
створюються конкурсні комісії задля перевірки відповідності поданих претендентами документів до вимог,
встановлених до науково-педагогічних працівників законами України, зокрема конкурсу (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf). Конкурсний добір викладачів відбувається на засадах
демократичності, прозорості та відкритості відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту ЗВО
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf). Необхідний рівень професіоналізму викладачів
ОНП забезпечується ліцензійними умовами надання освітніх послуг за відповідною спеціальністю (наявності не
менше 4 результатів діяльності відповідно до спеціальності та/або дисциплін, що викладаються) та умовами
оголошеного конкурсу. Ці умови вимагають підвищення професійного та наукового рівня, педагогічної
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майстерності, а також забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання дисциплін. Зокрема, під час
конкурсного добору враховуються особисті результати претендента за рейтингом викладацької діяльності,
результати його наукової діяльності та результати опитування здобувачів вищої освіти. В цілому конкурсний добір
НПП в ЗВО є демократично прозорою процедурою конкурентного визначення більш підготовлених претендентів на
посади із необхідним рівнем професіоналізму у відповідності їх академічній кваліфікації за дисциплінами ОНП.

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

Під час дистанційної експертизи виявлено, що ЗВО в цілому та географічний і геологічний факультети зокрема
мають гарні практики із залучення роботодавців та професіоналів-практиків до організації та реалізації освітнього
процесу. Роботодавці залучаються до обговорення як ОНП в цілому, так і до наповненості освітніх компонентів. Як
приклад можна навести обговорення освітніх компонентів та цілей ОНП на розширеному засіданні кафедри
загальної та історичної геології і палеонтології із залученням представників Львівського регіонального центру з
метеорології, Державного природознавчого музею НАН України та ТОВ «Геол-Тех» (протокол №5/20 від
20.02.2020 р.). Зазначені факультети ведуть спілкування з представниками організацій (у т.ч. за рахунок
представництва викладачів в їх наукових радах, зокрема, доц. В. Шушняк), які залучені до врахування сучасних
тенденцій розвитку природничої галузі в навчальному процесі, у т.ч. дирекції НПП «Медобори», Карпатського та
Яворівського національних парків, природного заповідника «Розточчя» та інших природоохоронних установ,
Українського гідрометеорологічного центру, геологорозвідувальних підприємств, сільськогосподарських та
екологічних організацій та ін. Представники різних наукових установ, підприємств, фірм на запрошення викладачів
проводять лекції, семінари, бесіди зі здобувачами освітнього рівня. Так, заступниця начальника Басейнового
управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Н. Крута проводить консультації та залучається до читання
курсів гідрологічного та ландшафтного, спрямування; представники Інституту екології Карпат НАН України
проводять консультаційну діяльність освітніх компонентів, які стосуються біосфери та ін. На базі згаданих установ
здобувачі проводять науково-дослідну роботу: Р. Штойко консультується в Інституті екології Карпат НАН України;
Б. Іванович – у природному заповіднику «Розточчя», О. Шпильчак – Карпатському національному природному
парку тощо. Під час проведення бесіди з фокус-групою із числа роботодавців (у т.ч. Яворівського національного
природного парку, Природного заповідника «Розточчя», Басейнового управління водних ресурсів річок Західного
Бугу та Сяну, ТзОВ «Геол-Тех», Західно-Української геофізичної розвідувальної експедиції) виявлено їх бажання та
готовність більш активно долучатися до організації та реалізації освітнього процесу за ОНП як на базі ЗВО, так і на
базі їх виробничих потужностей.

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

У рамках викладання ОНП до лекційних занять та консультування у межах вибіркових освітніх компонентів
залучаються закордонні фахівці, у т.ч. професор петрології і геохімії школи геології Арістотелівського університету
(Салоніки, Греція) А. Коконеос за Програмою Erasmus+ International із серією лекцій по петрології у 2018 р.; геолог
асоціації геологів та інженерів Британської Колумбії (Канада) В. Бачинський із лекцією «Генезис та прогнозно-
розшукова модель мідно-порфірових родовищ» (22.09.2016 р.); доктор природничих наук Інституту наук про Землю
Словацької академії наук С. Єленя із лекцією «Мінералогія та геохімічні умови формування епітермальних жил
золото-поліметалічного родовища» (11.10.2016 р.). Також в останні роки до викладання окремих дисциплін
залучались вітчизняні професіонали-практики: В. Євтушенко – директор «Megadron Україна» («Картографування і
моделювання природно-господарських систем»), Т. Микітчак – ст. наук. співр.. Інституту екології Карпат НАН
України («Екологічні ризики та управлінські рішення»); Н. Крута – заступниця начальника Басейнового управління
водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну («Актуальні проблеми екологізації суспільного розвитку») та ін.

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 ЗВО відповідає інтересам викладачів і сприяє
підвищенню якості викладання. Викладачі проходять планові підвищення кваліфікації і стажування, беруть участь у
міжнародних науково-практичних конференціях, у т.ч. закордонних. ЗВО сприяє академічної мобільності як
здобувачів вищої освіти, так і викладачів. ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми та у
співпраці з іншими організаціями. Внутрішнє стажування у формі тренінгів забезпечується структурним
підрозділом ЗВО – Інститутом післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
(http://ipodp.lnu.edu.ua/academics/stazhuvannya). Цей інституту забезпечує підготовку і перепідготовку фахівців з
вищою освітою на сертифікованих курсах, курсах підвищення кваліфікації. Так, оволодіння та удосконалення
комп’ютерною грамотністю забезпечують комп’ютерні курси (http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy). Ці курси
формують вміння працювати в LMS Moodle, Google Forms (http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti). Мовні курси з
вивчення іноземних мов створені на базі Центру неперервної освіти та Лабораторії інформаційних технологій
(http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources). Окрім планових підвищень
кваліфікацій, викладачі ОНП проходили наукове стажування за кордоном в Ягелонському університеті, (Краків,
Польща) – Кирильчук А.А., Гаськевич В.Г. та Папіш І.Я., в Університеті Сельчук, (Туреччина) – Кирильчук А.А., в
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Католицькому університеті Яна Павла ІІ (Люблін, Польща) – Дубіс Л.Ф., у Вроцлавському університеті (Польща) –
Гнатюк Р.М. та Гулій В.М., в Університеті Марії Кюрі-Складовської (Люблін, Польща) – Гулій В.М., в Жешувському
університеті (Польща) – Добуляк Л.П. Під час проведення бесід з фокус-групами із числа науково-педагогічних
працівників, а також адміністративним персоналом виявлено, що ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів
за рахунок надання можливості підвищення професійної кваліфікації шляхом стажування в українських та
іноземних університетах, науково-дослідних установах та промислових підприємствах.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ЗВО, завдяки створеній системі заохочення та стимулювання викладацької майстерності професійного розвитку
викладачів, відбувається формування особистостей, які постійно прагнуть до професійного саморозвитку. Ця
система регламентується «Положенням щодо системи матеріального і морального заохочення викладачів або інших
форм стимулювання» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-andtomorrow/documents/awards/),
«Положенням про мотиваційний фонд» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf),
«Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету за наукові здобутки»
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_premium.pdf). Система професійної мотивації кращих
науково-педагогічних працівників також включає відзнаку ЗВО «Медаль Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf), подяки, грамоти ректора та деканів факультетів тощо. У певній мірі
розвиток викладацької майстерності стимулюється ЗВО через оплату відряджень викладачів на науково-практичні
конференції та інші наукові заходи. Відділ міжнародних зв’язків ЗВО організовує для НПП навчання і стажування із
можливістю отримати стипендію по програмі Erasmus+ на базі діючих угод ЗВО з університетами 59 країн
(http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/).Конкретних випадків
матеріального стимулювання викладачів ОНП в останні роки не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Наведена у Відомостях про самооцінювання інформація про те, що добір викладачів відбувається, виходячи із
визначених цілей ОНП та про відповідність викладачів тим дисциплінам, які вони викладають, є достовірною. ЗВО
формалізовано зафіксував та втілює в практику прозору публічну процедуру конкурсного добору НПП з
урахуванням їх професіоналізму та спроможності забезпечити викладання відповідно до цілей ОНП. Усі викладачі
програми мають відповідність за академічною кваліфікацією. ЗВО використовує науковий та виробничий потенціал
роботодавців для спільної реалізації освітнього процесу. Роботодавці готові долучатися до участі у навчальному
процесі за ОНП на взаємовигідних із ЗВО умовах. У ЗВО налагоджена система професійного розвитку викладачів.
ЗВО має цілісну систему матеріального та морального заохочення викладачів до досконалості у викладанні.

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

Не виявлено

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на наведені сильні сторони та відсутність зауважень в контексті критерію 6, експертна група дійшла
висновку, що ОНП за критерієм 6 відповідає рівню А. (Через технічні проблеми з системою мало місце некоректне
відображення у Відомостях про самооцінювання даних таблиці 2 із зведеною інформацією про викладачів ОНП. До
звіту долучено завірену скановану коректну копію цієї таблиці.)

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

Сторінка 17



освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

З матеріально-технічними ресурсами експертна група мала змогу ознайомитись під час он-лайн зустрічі. На основі
відеозаписів, які відображають ресурсне забезпечення даної ОНП та були надіслані гарантом, експертна група
пересвідчилась у високому рівні забезпеченості матеріально-технічними ресурсами. Підтверджено, що аудиторний
фонд та наповненість бібліотечних фондів (~7,5 мільйонів примірників) задовольняють потреби даної ОНП в
повному обсязі. У бібліотеки університету наявний електронний каталог (https://lnulibrary.lviv.ua/katalog/) та
електронний репозитарій (https://lnulibrary.lviv.ua/to-users/dspace-ua/). Також здобувачі вищої освіти користуються
чотирма комп’ютерними класами, частина аудиторій обладнана мультимедійними установками. Здобувачі вищої
освіти даної ОНП мають змогу проводити наукові дослідження у Дністровському географічному стаціонарі,
Розтоцькому ландшафтно-географічному стаціонарі, Чорногірському географічному стаціонарі, Шацькому біолого-
географічному стаціонарі. На факультетах для забезпечення даної ОНП функціонують: Лабораторія ландшафтного
моніторингу, Науково-дослідна лабораторія “Ґрунтознавства і екології землекористування”, Науково-дослідна
лабораторія “Інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень”, Науково-дослідна
лабораторія “Фiзико-хiмiчних аналізів ґрунтів”, «Міжкафедральна лабораторія геоінформаційних технологій та
комп’ютерного моделювання», «Лабораторія стратиграфічних досліджень та геологічної карти і космоаерометодів»,
«Лабораторія фізичних досліджень мінералів і гірських порід та літології»,» Міжкафедральна лабораторія
рентгеноструктурного аналізу». Наявне обладнання також повністю забезпечує досягнення визначених ОНП цілей
та програмних результатів навчання. Так, у 2020 році університетом було придбано БЛА та програмне забезпечення
до нього, який здобувачі можуть використовувати для проведення досліджень із тривимірного моделювання у
геоморфологічних дослідженнях, ландшафтознавсті, географії ґрунтів тощо. Також в університеті функціонує Центр
колективного користування обладнанням, яке використовується для наукових досліджень
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/joint-use-centres/). ОНП в цілому забезпечена навчально-методичними
матеріалами, необхідними для досягнення програмних результатів навчання.

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.

Під час он-лайн зустрічей із науково-педагогічним персоналом, здобувачами вищої освіти та керівництвом ЛНУ
імені Івана Франка експертна група мала змогу пересвідчитись, що усі учасники освітнього процесу мають
безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів, які необхідні під час освітнього процесу та
геолого-географічних наукових досліджень. В навчальних корпусах та залах університетської бібліотеки студентам
надається безкоштовний доступ до мережі Internet шляхом технології Wi-Fi. Експертна група пересвідчилась, що
здобувачі вищої освіти мають змогу безоплатно отримати доступ до усіх ресурсів бібліотеки через електронний
каталог та репозитарій. Також бібліотека надає здобувачам доступ до наукометричних баз (SCOPUS, Web of Science).
Центр колективного користування обладнанням Університету надає доступ до користування необхідним
обладнанням всім учасникам освітньо-наукового процесу (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/joint-use-
centres/).

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.

Під час демонстрації через відеоматеріали матеріально-технічного забезпечення ОНП, експертна група мала змогу
пересвідчитись у безпечності освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, яке дозволяє
задовольнити їхні потреби та інтереси. ЗВО забезпечує належне утримання приміщень, опалення, освітлення,
обладнання; організує якісне харчування; забезпечує права здобувачів вищої освіти на безпечні умови навчання та
праці. Для потреб здобувачів функціонує 7 гуртожитків, 14 їдалень, 11 спортивних залів, 6 актових залів, 1
плавальний басейн, 1 стадіон та 9 спортивних майданчиків. В університеті існує структурована нормативна база з
питань пожежної безпеки та цивільного захисту (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/), працівники структурних підрозділів та здобувачі
вищої освіти проходять регулярний інструктаж із безпекових питань. В структурних підрозділах знаходяться
аптечки для надання першої медичної допомоги. В університеті працює психологічна служба
(https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu), про діяльність та місцезнаходження якої відомо
всім учасникам освітньо-наукового процесу.

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 за даною
ОНП здійснюється на всіх рівнях, через органи студентського самоврядування, наукових керівників та науково-
педагогічний персонал, деканів та їхніх заступників, проректорів із науково-педагогічної роботи. Аспірантам
надаються консультації із використанням технічних засобів або під час персональних зустрічей. За результатами
опитування здобувачів вищої освіти щодо ОНП, більша частина респондентів повністю задоволена та радше
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задоволена освітньою програмою за такими критеріями як структура навчальних дисциплін, методи проведення
навчальних занять, змістовне наповнення практичних занять, забезпечення теоретичної та практичної підготовки,
вибору спеціалізацій, змісту та переліку обов’язкових та вибіркових дисциплін. Також здобувачі користуються
освітнім середовищем Moodle, через яке мають змогу отримати доступ до необхідної інформації (http://e-
learning.lnu.edu.ua/login/index.php). Поселення до гуртожитків відбувається за прозорою і зрозумілою схемою.
Здобувачі вищої освіти ознайомлені із роботою психологічної служби і знають, як до неї звернутись у разі
необхідності. Відділ аспірантури та докторантури університету організовує всебічну підтримку аспірантів із освітніх,
організаційних, консультативних та соціальних питань. Юридична підтримка та консультації із правових питань
здійснюються юридичним відділом (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/).

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

Корпуси факультетів, що забезпечують дану ОНП, обладнані пандусами відповідно до державних будівельних норм,
правил і стандартів – ДБН В.2.2-17:2006. Також для доступу до аудиторного фонду осіб із особливими освітніми
потребами встановлено мобільний сходовий підйомник PTR-130. Уся необхідна інформація для людей із
особливими потребами розміщена на офіційному сайті ЗВО (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-
dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/). Необхідна підтримка
здобувачів вищої освіти здійснюється через Ресурсний центр з інклюзивної освіти
(https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). За ОНП відсутні випадки організації освітнього процесу для осіб з
особливими освітніми потребами.

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.

В ЛНУ імені Івана Франка затверджено Антикорупційну програму (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/fighting-corruption/), Положення про забезпечення академічної доброчесності
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) та Статут Львівського національного
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), якими
регулюється політика та процедура вирішення конфліктних ситуацій різного характеру, яка є доступною для всіх
учасників освітнього процесу. Конфліктні ситуації зазвичай вирішуються на рівні факультетів через Вчену Раду, яка
передає справу Комісії з питань етики ЛНУ імені Івана Франка у разі, якщо ситуація не була вирішена на
факультетському рівні. Під час зустрічей із здобувачами вищої освіти та науково-педагогічним персоналом
експертною групою було встановлено, що учасники освітнього процесу розуміють процедуру врегулювання
конфліктних ситуацій. У межах ОНП скарг, пов’язаних з дискримінацією за будь-якою ознакою, сексуальним
домаганням чи корупцією не надходило.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Мультимедійне забезпечення аудиторних занять; достатня кількість дослідницьких лабораторій; забезпеченість
аудиторним фондом та комп’ютерними класами; спеціалізоване програмне забезпечення, обсяг бібліотечних фондів
та електронний доступ до них; забезпечення умов для реалізації права на освіту людей з особливими потребами;
ступінь розробленості нормативних документів з відповідних питань.

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

Експертною групою не було виявлено недоліків за критерієм 7.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітня програма має високий рівень узгодженості із характеристиками усіх підкритеріїв, тому експертна група
дійшла висновку, що освітня програма повністю відповідає критерію 7 із відсутністю недоліків.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

В ЛНУ імені Івана Франка розроблено Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), Положення про Центр забезпечення
якості вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf), які
регламентують процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП. Також в ЛНУ
імені Івана Франка функціонує Центр моніторингу, основним завданням якого є моніторинг думки викладачів,
співробітників та здобувачів вищої освіти щодо змісту та форм навчального процесу, науково-дослідної роботи,
принципів організації та адміністрування діяльності Університету (https://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-
and-laboratories/monitoring-centre/). Кожну освітню програму (з метою усунення недоліків, виявлених протягом
попереднього навчального року та врахування останніх змін у відповідній галузі знань і освітньому процесі ЗВО та
врахування пропозицій стейкґолдерів) бажано щорічно переглядати та оновлювати. Але дана ОНП з часу створення
у 2016 р. переглядалась лише частково і нерегулярно.

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.

Під час зустрічей у фокус групах експерти мали змогу пересвідчитись в тому, що аспіранти залучені до періодичного
перегляду ОНП через включення їхніх представників до Вченої Ради, а також в тому, що аспіранти ознайомлені із
механізмом звернення до органів студентського самоврядування у разі виникнення пропозицій із забезпечення її
якості. Але самі аспіранти наголосили, що впродовж навчання за даною ОНП пропозицій щодо її вдосконалення
вони не вносили, а лише висловлювали свої думки через участь у опитуванні Центром моніторингу Центру
забезпечення якості вищої освіти ЗВО.

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

Під час відповідної зустрічі експертна група з’ясувала, що основним роботодавцем для випускників даної ОНП
виступає сам ЛНУ імені Івана Франка, який безпосередньо брав участь у її розробці. Роботодавці із інших
організацій (у т.ч. Яворівського національного природного парку, Природного заповідника «Розточчя»,
Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, ТзОВ «Геол-Тех», Західно-Української
геофізичної розвідувальної експедиції) підтвердили, що відносно даної ОНП налагоджено зворотній зв’язок із
здобувачами та представниками ЗВО у форматі діалогу (без відповідного документального підтвердження) з
відкритим внесенням пропозицій.

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

Для збирання інформації, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників в ЛНУ імені Івана
Франка існує Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка
(https://work.lnu.edu.ua/), також співпрацювати з випускниками можна через Асоціацію випускників ЛНУ ім. І.
Франка. Викладачі географічного та геологічного факультетів мають досвід щодо моніторингу професійної кар’єри
здобувачів вищої освіти. Зворотній зв’язок з випускниками здійснюється через: соціальні мережі, ділові зустрічі,
взаємні консультації, спільні науково-практичні заходи. За даною ОНП поки що не відбувався випуск аспірантів,
тому збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОНП не здійснювалось. Однак аспіранти випусків
минулих років підтвердили повну задоволеність високим рівнем освітньо-наукової складової програм та
конкуретносмпроможності випускників.

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.
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Під час зустрічі з адміністрацією ЗВО експертна група з’ясувала, що в ЛНУ імені Івана Франка успішно та
результативно функціонує Центр забезпечення якості освіти (https://education-quality.lnu.edu.ua/). Було
проаналізовано Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Експертна група дійшла висновку, що в університеті існує
процедура вчасного реагування на виявлені недоліки в ОНП. Також в університеті є Положення про організацію
опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Процес опитувань є систематичним та
регулярним, у разі виявлення певних недоліків в освітніх компонентах університет вчасно реагує та вносить зміни у
ОНП. Під час опитувань у фокус групах експерти дізнались, що ОНП не викликала невдоволень у стейкхолдерів,
тому вони не вносили пропозицій щодо корегування недоліків. За результатами опитування здобувачів вищої освіти
за даною ОНП визначено, що більша частина респондентів повністю задоволена та радше задоволена змістом та
реалізацією ОНП.

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

Дана ОНП проходить первинну акредитацію, тому немає зауважень та пропозицій, сформульованих під час
попередніх акредитацій.

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

В академічній спільноті ЗВО сформована культура якості, що сприяє розвитку ОНП та освітньо-наукової діяльності,
яка проявляється в корпоративній культурі та взаємодопомозі. Спілкування зі всіма стейкґолдерами показало, що
здобувачі вищої освіти, НПП, адміністрація, допоміжний персонал позитивно сприймають політику та процедури
забезпечення якості та готові долучатися до удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості. НПП, котрі
забезпечують дану ОНП, постійно працюють над своїм самовдосконаленням: проходять стажування та підвищення
кваліфікації, беруть участь у наукових конференціях, круглих столах, здобувають передовий досвід професійної
діяльності, що забезпечує здобувачеві вищої освіти якісну фахову підготовку, роблячи його конкурентоспроможним
на ринку праці. Всі учасники освітнього процесу усвідомлюють парадигми культури якості освіти та дотримуються
цих принципів під час участі в освітньо-науковому процесі.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Процедура забезпечення якості освіти в ЛНУ імені Івана Франка є фундаментально розробленою, доступною для
всіх учасників освітнього процесу та закріпленою у відповідних документах, які перебувають у вільному доступі
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). Всі стейкхолдери розуміють механізми
впливу на зміст та реалізацію ОНП та з повагою ставляться до культури якості освіти.

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

Дана ОНП з часу створення у 2016 р. переглядалась лише частково і нерегулярно.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітньо-наукова програма у контексті Критерію 8 відповідає вимогам, з недоліками, які є несуттєвими і можуть
бути виправлені під час перегляду ОНП.
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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.

В ЛНУ імені Івана Франка існує Положення про організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Статут ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. І. Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Правила внутрішнього розпорядку (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf), Тимчасове положення Про порядок організації академічної
мобільності здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), Тимчасове положення Про порядок забезпечення вільного
вибору студентами навчальних дисциплін (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-
polozhennia.pdf), Правила прийому до ЛНУ імені Івана Франка (https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-
admission/), Положення про Студентський Уряд ЛНУ імені Івана Франка (https://students.lnu.edu.ua/self-
government/regulation/), якими визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки
всіх учасників освітнього процесу. Через відділ аспірантури та докторантури
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/oholoshennya/) відбувається процедура моніторингу послідовного дотримання
відповідних правил під час освітнього процесу. Під час дистанційної експертизи було підтверджено, що всі учасники
освітнього процесу ознайомлені з даними документами, знають свої права та обов’язки, розуміють – де знайти
необхідну інформацію.

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.

На сайті ЛНУ імені Івана Франка (http://aspirantura.lnu.edu.ua/) інформація щодо ОНП оприлюднюється у
відповідні терміни з метою отримання зауважень та пропозицій від стейкхолдерів. Аналогічну інформацію можна
знайти на офіційних сайтах географічного (https://geography.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) та геологічного
(https://geology.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) факультетів ЛНУ імені І. Франка.

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.

На офіційних веб-сайтах географічного та геологічного факультетів ЛНУ імені Івана Франка своєчасно розміщується
точна та достовірна інформація про освітню програму (https://geography.lnu.edu.ua/academics/postgraduates;
https://geology.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Під час зустрічей у фокус групах експерти мали змогу
пересвідчитись в обізнаності всіх учасників освітнього процесу щодо інформації про освітню програму та шляхів
знаходження цієї інформації на офіційних сайтах факультетів.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

В університеті наявна ґрунтовна нормативна база щодо питань прозорості та публічності освітнього процесу,
документи знаходяться у вільному доступі, інформація є добре структурованою, чіткою та зрозумілою для всіх
учасників освітнього процесу. Сайт університету добре структурований відповідно до контексту критерію 9, у разі
необхідності усі учасники освітнього процесу зможуть знайти відповідні документи та необхідну інформацію щодо
ОНП та самостійно опанувати її.

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

Експертною групою не було виявлено недоліків даною ОНП в рамках критерію 9.
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Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОНП має високий рівень узгодженості із якісними характеристиками за всіма підкритеріями, освітня діяльність за
цією програмою загалом відповідають Критерію 9..

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

Зміст ОНП «Науки про Землю» є класичним для підготовки аспірантів за даною спеціальністю, відповідає їх
науковим інтересам та містить всі необхідні освітні та наукові компоненти для повноцінної підготовки до
дослідницької та викладацької діяльності. Освітня складова дозволяє здобути глибинні знання з обраної
спеціалізації, універсальні навички дослідника, а також набути педагогічної майстерності викладання фахових
дисциплін геолого-географічного циклу у ЗВО. В результаті ознайомлення експертної групи із індивідуальними
планами аспірантів з’ясовано, що до навчальних планів включено дисципліни, що відповідають тематиці
дисертаційних досліджень. Так, до навчального плану аспірантки Дністрянської І.М., що навчається за
спеціалізацією «Економічна і соціальна географія», включено вибіркові дисципліни «Географія цивілізацій» та
«Новітні методи й методики суспільно-географічних досліджень», що є дотичними до теми дисертації «Сільське
розселення України в умовах демографічної кризи: тенденції структурно-територіальних змін». До навчального
плану аспірантки Калинич О.Р. включено дисципліни «Грунтознавство і географія грунтів», «Актуальні проблеми
грунтознавства», що сприяють повноцінному розумінню проблем дослідження педосфери в межах тематики
наукових досліджень «Конкреційні ферум-манганові новоутворення у ґрунтах Прибескидського Передкарпаття». Ці
ж навчальні дисципліни включено до навчального плану аспіранта Маліка С.З., що займається проблемами
формування ґрунтів Передкарпаття. Відповідні компоненти існують також в навчальних планах інших аспірантів,
що навчаються за спеціалізацями «Геоморфологія і палеогеографія», «Геологія металевих і неметалевих корисних
копалин", "Палеонтологія і стратиграфія». Загалом значний перелік вибіркових дисциплін дозволяє всім
аспірантам здійснити вибір тих освітніх компонентів, що надають відповідну їхньому науковому дослідженню
освітню підтримку.

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

Свідомий вибір наукового керівника здобувачем ОНП ґрунтується на можливості ознайомлення із актуальними
науковими інтересами та вибраними науковими працями викладачів на веб-сторінках географічного і геологічного
факультетів (https://geography.lnu.edu.ua/about/staff, https://geology.lnu.edu.ua/about/staff). Здобувачі обрали
тематики напрямів наукових досліджень географічного (24 особи) та геологічного (7 осіб) факультетів. Науковими
керівниками здобувачів географічного напряму є професори і доценти географічного факультету, які у своєї
більшості мають наукові ступені кандидатів та докторів географічних наук, у т.ч. професори, доктори географічних
наук Гаскевич В.Г., Лозинський В.М., Назарук М.М., Паньків З.П., Кирильчук А.А., Дубіс Л.Ф. та доценти, кандидати
географічних наук Бручак В.П., Кричевська Д.А., Мамчур О.І., Біланюк В.І., Горішній П.М., Гудзеляк І.І., Шушняк
В.М., Папіш І.Я., Койнова І.Б., а також проф. кафедри геоморфології та палеографії, кандидат геолого-
мінералогічних наук Богуцький А.Б. Науковими керівниками здобувачів, які обрали геологічну тематику, є
професори, доктори геолого-мінералогічних наук Гулій В.М., Лещук Р.Й., Павлунь М.М. та доцент, кандидат
геолого-мінералогічних наук Скакун Л.З. Експертна група пересвідчилась у тому, що наукові керівники здобувачів
вищої освіти на ОНП є активними дослідниками, які систематично проводять наукові дослідження, здійснюють
апробацію отриманих результатів на міжнародних науково-практичних конференціях та публікації у провідних
фахових виданнях (наведені у табл.2), дотичні до тематики досліджень здобувачів або сумісні із ними. Наприклад,
проф. Мельник А., науковий керівник здобувача Сидорук О. (тема «Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірської
частини басейну р. Прут в межах Українських Карпат») опублікував низку дотичних праць
(https://geography.lnu.edu.ua/employee/melnyk-anatolij-vasylovych); проф. Гулій В.М., науковий керівник Білик Н.Т.
(тема «Мінералого-геохімічні моделі формування апатиту в докембрійських карбонатитових комплексах та їх
індикаторна роль в прогнозуванні родовищ»), опублікував протягом 2016-19 рр. разом із здобувачкою статті у
«Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія» (2017, №4 (79) та 2019, №1(84)
http://geolvisnyk.univ.kiev.ua, входить до наукометричної бази WEB OF SCIENCE), а сама здобувачка опублікувала
статтю у «Геодинаміці», яка дотична до тематики досліджень наукового керівника (http://vlp.com.ua/node/17016,
входить до наукометричної бази WEB OF SCIENCE). Також проф. Гулій В.М. опублікував з іншою своєю
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здобувачкою Куземко Я.Д. (тема «Геолого-мінералогічні індикатори стадійності формування порід Кросненської
зони в районі нового Бескидського тунелю») спільну статтю у «Віснику Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Геологія» (2016, №3 (74) http://geolvisnyk.univ.kiev.ua, входить до наукометричної бази WEB OF
SCIENCE).

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).

Експертна група пересвідчилась у високому рівні забезпеченості матеріально-технічними ресурсами в межах ОНП
та наявності можливостей для проведення наукових досліджень. Здобувачі вищої освіти мають змогу проводити
наукові дослідження у Дністровському географічному стаціонарі, Розтоцькому ландшафтно-географічному
стаціонарі, Чорногірському географічному стаціонарі, Шацькому біолого-географічному стаціонарі. На
географічному та геологічному факультетах діють науково-дослідні лабораторії «Ґрунтознавства і екології
землекористування», «Екологічної експертизи», «Інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних
досліджень», «Фiзико-хiмiчних аналізів ґрунтів», «Лабораторія стратиграфічних досліджень та геологічної карти і
космоаерометодів», «Лабораторія фізичних досліджень мінералів і гірських порід та літології», «Міжкафедральна
лабораторія рентгеноструктурного аналізу», «Міжкафедральна лабораторія геоінформаційних технологій та
комп’ютерного моделювання». Пристрої та обладнання, які використовуються для проведення наукових
досліджень, оновлюються. Зокрема у 2020 р. ЗВО було придбано сучасний БЛА та програмне забезпечення до нього,
який здобувачі вже почали використовувати у власних наукових дослідженнях. Також у ЗВО функціонує Центр
колективного користування обладнанням, яке використовується здобувачами для наукових робіт. Здобувачі мають
вільний та безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів (у т.ч. в мережі Internet шляхом
технології Wi-Fi). Для здобувачів організована можливість виконувати дослідження також на базі інших наукових
установ, підприємств, фірм: Р. Штойко – в Інституті екології Карпат НАН України; Б. Іванович – у природному
заповіднику «Розточчя», О. Шпильчак – Карпатському національному природному парку тощо. У межах ОНП існує
дієва система «внутрішньої» апробації результатів власних наукових досліджень здобувачів, у т.ч. постійно – при
проведенні аудиторних занять в межах навчальної дисципліни «Науковий семінар» (протягом перших 3,5 років
навчання) та дискретно – не менш, ніж 2 рази на рік - презентація попередніх результатів досліджень на семінарах
відповідних кафедр. Також ЗВО є засновником численних наукових видань, які є фаховими зі спеціальності «Науки
про Землю» (Вісник ЛНУ. Серія: геологічна та Серія: географічна, Мінералогічний збірник, Палеонтологічний
збірник та інші), в яких регулярно публікують результати наукових досліджень здобувачі даної ОНП та їх наукові
керівники. Здобувачі беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях за межами
ЗВО, зокрема Щур О.С. (Кишинів, 2019), Чайка І.М. (Київ, 2016, 2019, Львів, 2017, Полтава, 2019, Херсон,
2019,Переяслав, 2020), Калинич О.Р. (Львів, 2016, Одеса, 2019), Галянта Л. (Львів, 2016, 2017, 2019, Харків, 2016,
2019, Київ, 2020), Моргацький В. (Ніжин, 2018, Львів, 2018, Київ, 2018), Качмарик З. (Київ, 2018. Харків, 2020),
Вітвицький Я.Й. (Полтава, 2020).

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.

Експертна група переконалась у тому, що в ЗВО створено умови для введення здобувачів третього рівня вищої освіти
у міжнародну академічну спільноту. Підґрунтям цього є низка документів ЗВО: «Стратегія міжнародної діяльності
Львівського національного університету імені Івана Франка» (http://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Ukr.pdf), «Тимчасове положення про порядок
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ»
(https://international.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/02/ifnul_academic_mobility.pdf), «Положення про порядок
реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/internationacooperation/). Для здобувачів третього рівня вищої освіти ЗВО існує широкий вибір
програм академічної мобільності (https://international.lnu.edu.ua/). ЗВО активно співпрацюють із закордонними
науковими установами в межах програми академічної мобільності Erasmus+
(https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/) та має укладені угоди із закордонними ЗВО та
науковими установами, у т.ч. у Польщі: Університет Марії Кюрі-Склодовської (Люблін); Ойцовський парк
народовий (Звєжинєц); Вища школа екології та управління (Варшава) та ін. За останні роки здобувачі вищої освіти
на ОНП у програмах академічної мобільності участі не брали. Також важливим кроком на шляху створення умов
введення здобувачів у міжнародну академічну спільноту стало публічне підписання угоди про створення
міжнародної докторської школи INTENSE, в рамках міжнародної конференції «Smart Green & Smart Blue» за участю
наукових установ України, Європи та Азії, м. Львів, 09.11.2019 р. (https://geography.lnu.edu.ua/news/smart-green-
smart-blue-u-l-vovi). Важливим шляхом долучення здобувачів до міжнародної академічної спільноти є участь у
міжнародних наукових конференціях та семінарах (за результатами яких здобувачі мають змогу опублікувати статті
у провідних вітчизняних та закордонних виданнях). Наприклад, здобувач Щур О.С. разом із своїм науковим
керівником прийняв участь у закордонній конференції у м. Кишинів, Молдова, 02.10.2019). ЗВО виступає
співорганізатором численних наукових семінарів за участю здобувачів та НПП (Німецько-український семінар
«Україна – Зміна і динаміка», 26.06.-01.07.2019 р. м. Байройтм та 19-23.10.2019 р. м. Львів).
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5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

На геологічному та географічному факультетах існують загальновизнані наукові школи із багаторічними
традиціями геолого-географічних досліджень теоретичного та прикладного спрямування. Всі наукові керівники
аспірантів беруть участь у наукових держбюджетних та госпрозрахункових тематиках, а також міжнародних
дослідницьких проектах, результати виконання яких публікуються як у фахових виданнях України, так і за
кордоном. На географічному та геологічному факультетах запроваджено практику реєстрації кафедральних тем
(всього - 19), які відповідають напряму наукових досліджень керівників та їх аспірантів. Серед них слід виокремити
такі геологічні тематики як “Мінералого-геохімічне моделювання взаємодії силікатних і карбонатних порід за
різних умов” (наук. керівник проф. Гулій В.М.), “Дослідження структури і морфогенетичних типів зональності
зруденіння (наук. кер. проф. Павлунь М.М.). На географічному факультеті наукові керівники беруть участь у
фундаментальній держбюджетній темі «Концепції еволюції флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє
застосування для збереження геоспадщини і геотуризму” (наук. кер. проф. Богуцький А.Б.), за результатами
виконання якої опубліковано близько 20 статей у фахових виданнях України та 2 статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних, підготовлено монографії українською та англійською мовою. За результатами наукових
досліджень в межах кафедральної тематики “Теоретико-методологічні основи ґрунтово-географічного
районування” (Науковий керівник – проф. Позняк С.П.) підготовлено монографію “Ґрунти Львівської області”.
Проф. Богуцький А.Б. бере участь у виконанні наукових досліджень за міжнародним грантом “Adjustment of the
Middle Pleistocene stratigraphy and the Scandinavian ice sheet limits in western Polesye (Polish-Belarusian-Ukrainian
border area)” та “Sudden COLD events of the Last Glacial in the central part of the European LOESS Belt – in Poland and in
the western part of Ukraine (COLD LOESS)”, результати яких публікуються у фахових виданнях та доповідаються на
міжнародних семінарах та конференціях. Слід зазначити, що ЛНУ імені Івана Франка є засновником численних
наукових видань, більшість яких є фаховими зі спеціальності "Науки про Землю" (Вісник ЛНУ. Серія: геологічна,
Мінералогічний збірник, Палеонтологічний збірник, Вісник ЛНУ. Серія: географічна, Збірник “Проблеми
геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій”, збірник наукових праць "Проблеми
гірського ландшафтознавства"), в яких регулярно публікуються результати наукових досліджень аспірантів та їх
наукових керівників.

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.

Процедури дотримання академічної доброчесності в ЗВО є наперед визначеними, чіткими, зрозумілими та
оприлюдненими у відкритому доступі. Для дотримання академічної доброчесності в університеті прийнято:
Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка, Кодекс академічної
доброчесності ЛНУ імені Івана Франка, Декларація про дотримання академічної доброчесності працівником у ЛНУ
імені Івана Франка, Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у ЛНУ імені
Івана Франка. В Університеті проводяться семінари, наради, круглі столи, присвячені питанням академічної
доброчесності, зокрема, 21.09. 2018 р. організовано семінар за участі представників ТзОВ “Антиплагіат”, 12.12.2019 р.
проведено круглий стіл на тему “Академічна доброчесність перед викликом плагіату” для аспірантів, 16.12.2019 р.
проведено нараду з керівниками структурних підрозділів “Про забезпечення академічної доброчесності в
Університеті”. Цій темі присвячена частина вступного заняття для студентів (аспірантів). 05.02.2020 р. проведено
круглий стіл за участі виконавчого директора польської компанії Plagiat.pl. На цих заходах були обговорені питання
боротьби із академічним плагіатом, технологічні та процедурні рішення, досвід міжнародних партнерів у
впровадженні освітніх інновацій, нових вимог й рекомендацій МОН і Нацагенства, які стосуються академічної
доброчесності. Одне із занять в межах курсу підвищення кваліфікації для викладачів “Цифрові компетенції в освіті”
було присвячене академічній доброчесності та програмному забезпеченню для боротьби із плагіатом. На дошках
оголошень факультетів розміщуються інформаційні матеріали, присвячені академічні доброчесності. До
популяризації академічної доброчесності залучаються студентські організації та Наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів і молодих учених Університету. Під час зустрічей у фокус групах експертною групою було
встановлено, що всі учасники освітнього процесу за даною ОНП добре усвідомлюють принципи академічної
доброчесності та послідовно дотримуються їх, поділяють принципи культури якості вищої освіти. З метою
запобігання академічному плагіату, ЗВО з 2018 року використовує платформу Unichek. Для технічного забезпечення
діяльності цієї платформи є відповідальна особа в ЗВО, яка створила відповідні профілі для відповідальних осіб на
географічному та геологічному факультетах. Як приклад можна навести результати перевірки на наявність
запозичень дисертації здобувача Мисака М.П. (науковий керівник проф. Дубіс Л.Ф.), захист якої заплановано у
вересні 2020 р. Загальний відсоток запозичень склав ~13%. НПП регулярно публікують результати наукових
досліджень в провідних фахових виданнях (табл.2), де в обов’язковому порядку здійснюється перевірка на плагіат. В
рамках даної ОНП випадків порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу та призначення
науковими керівниками осіб, які раніш вчинили порушення академічної доброчесності, виявлено не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів та містить всі необхідні освітні та наукові компоненти для
повноцінної підготовки до дослідницької та викладацької діяльності. Наукова діяльність аспірантів повністю
відповідає напрямові геологічних та географічних досліджень наукових керівників. Високий рівень забезпеченості
матеріально-технічними ресурсами та наявність можливостей для проведення теоретичних та прикладних наукових
досліджень в науках про Землю. В Університеті створено умови для введення здобувачів у міжнародну академічну
спільноту, функціонують програми міжнародної мобільності, аспіранти беруть участь в міжнародних конференціях
та проектах. Функціонують загальновизнані наукові школи із багаторічними традиціями геолого-географічних
досліджень теоретичного та прикладного спрямування. Всі наукові керівники аспірантів беруть участь у наукових
держбюджетних та госпрозрахункових тематиках, а також міжнародних дослідницьких проектах, результати
виконання яких публікуються як у фахових виданнях України, так і за кордоном. Університет забезпечує
дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів, проводить численні
заходи щодо популяризації доброчесності та унеможливлення здійснення наукового керівництва особами, які
вчинили порушення академічної доброчесності.

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

Експертною групою не було виявлено недоліків даною ОНП в рамках критерію 10.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП має високий рівень узгодженості із якісними характеристиками за всіма підкритеріями,

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми A

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

A
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Критерій 6. Людські ресурси A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність A

Критерій 10. Навчання через дослідження A

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Таблиця 2.pdf Jll1do01CSi1vSe7133uTIDW0eiEw8zrBZ93z93tbFw=

***

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

Іванік Олена Михайлівна

Члени експертної групи

Тяпкін Олег Костянтинович

Нос Аріна Олексіївна
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