
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36771 Фізика та астрономія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 104 Фізика та астрономія

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

25.09.2020 р. Справа № 0746/АС-20

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

Олександр Голуб – головуючий,

Грановська Людмила Миколаївна,

Запотоцький Сергій Петрович,

Заячук Мирослав Дмитрович,

Ігор Коваленко,

Максименко Надія Василівна,

Оксана Білоус,

Сонько Сергій Петрович,

Трохимчук Андрій Дмитрович,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

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

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36771

Назва ОП Фізика та астрономія

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 104 Фізика та астрономія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 9, Проти – 0

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

На думку ГЕР

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

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

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

У змісті місії та стратегії ЗВО (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) окрім всього
іншого, йдеться про "поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір, досягнення
найвищих світових стандартів та глобалізація наукових досліджень". Досягнення цих цілей, на нашу думку,
передбачає також навчання на ОНП «Фізика та астрономія» здобувачів ВО (аспірантів) з інших країн. На сьогодні ж,
цілі ОНП у цьому аспекті ще не зовсім відповідають місії та стратегії ЗВО.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

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

Зміст ОНП «Фізика та астрономія» поділяється на Нормативні навчальні дисципліни та Дисципліни вільного вибору.
У свою чергу, Нормативні навчальні дисципліни включають: (і) глибинні знання зі спеціальності – Сучасні тенденції
в фізиці та Науковий семінар; (іі) загальнонаукові компетентності – Філософія; (ііі) універсальні навички –
Педагогічна практика; (iv) мовні компетентності – Іноземна мова за фаховим спрямуванням. Одним із застережень до
освітньої підготовки ОНП «Фізика та астрономія» є те, що нормативний курс «Сучасні тенденції в фізиці», який
покликаний давати глибинні знання зі спеціальності, є спільним для для двох ОНП, що функціонують на фізичному
факультеті. Як позитивний момент, слід відмітити, що у проекті змін та доповнень до ОНП “104 Фізика та
астрономія”, які запроваджуватимуться з 2020-2021 навчального року, у переліку нормативних дисциплін вже є
оновлений курс «Сучасні тенденції в фізиці та астрономії», який адресований виключно здобувачам ВО даної ОНП.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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

Звертаємо увагу, що ЕГ було виявлено, що в «Положенні про порядок визнання у Львівському національному
університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті»
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/ uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf не прописана процедура визнання
результатів неформальної та інформальної освіти саме для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

Надзвичайно висока як академічна, так і професійна кваліфікація всього колективу НПП, задіяних до реалізації ОНП.
Серед викладачів є 6 завідувачів кафедрою, з них 4 викладають навчальні дисципліни професійної підготовки. Всі
викладачі дисциплін професійної підготовки регулярно публікують свої результати у високорейтингових фахових
виданнях і мають високі індекси цитування. Для прикладу, гарант ОНП доктор фіз.-мат. наук Ткачук В.М. має h-
індекс 21; викладач основного нормативного курсу «Сучасні тенденції в фізиці та астрономії» доктор фіз.-мат. наук
Держко О.В. має h-індекс 20.

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

Оголошення про конкурс на зміщення посад друкується у засобах масової інформації та на сайті Університету.
Попереднє обговорення кандидатур претендентів здійснюється колективом кафедри, затверджується таємним
голосуванням і передається на розгляд Вченої ради факультету. Вчена рада факультету обирає таємним голосуванням
асистентів та доцентів. Професорів обирає Вчена рада Університету після рекомендації вченої ради відповідного
факультету. Кандидати на посади викладачів повинні провести відкрите лабораторне або практичне заняття чи
прочитати відкриту лекцію на заздалегідь погоджену з кафедрою тему.

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

У ЗВО запроваджено механізм, що дозволяє на постійній основі (за сумісництвом) залучати роботодавців до
реалізації освітнього процесу. Зокрема, в рамках ОНП «Фізика та астрономія» такими є доктор фіз.-мат. наук
Попович Дмитро (ІППММ НАН України, h-індекс 10), доктор фіз.-мат. наук Держко Олег (ІФКС НАН України, h-
індекс 24)

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

Запроваджена практика, коли до проведення аудиторних занять у формі відкритих лекцій та семінарів ЗВО запрошує
дослідників та професорів не лишень з інших наукових установ Львова, але з й науково-дослідних установ та
університетів як в Україні, так і за її межами. Зокрема, 25 лютого 2020 року відбувся природничо-філософський
міждисциплінарний семінар на тему “Всесвіт та життя” разом з Юстиною Стецко (Жешувська політехніка, Польща) і
Анною Делектою (Педагогічний університет м. Краків, Польща); 16 -19 квітня 2019 року професор Зоренко Ю.В.
(університет міста Бидгощ, Польща) прочитав курс лекцій, присвячених проблемам люмінесцентного
матеріалознавства; у жовтні 2018 року прочитаний двотижневий курс «Phase diagrams and phase transitions»
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провідного дослідника кафедри фізики квантового стану Женевського університету (Швейцарія) д-ра Енріко
Джанніні; у листопаді 2019 р. цикл лекцій "Фотодинамічна терапія та синглетний кисень" проф. Мінаєв Б.П. з
Черкаського національного університету.

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

Окрім своїх власних програм та співпраці як з іншими ЗВО, так і з науково-дослідними установами-роботодавцями,
ЗВО має діючі угоди з 64 університетами за межами України, що дає можливість НПП брати участь у навчальних
курсах, стажуватися та проводити дослідницьку діяльність у закордонних науково-дослідних центрах та
університетах.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Окрім звичних загально-прийнятих стимулів для розвитку викладацької майстерності, в даному випадку
інноваційним є запровадження звання "Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана
Франка", що присвоюється Вченою радою ЗВО один раз у рік професорам, які окрім традиційних вимог стосовно
стажу, обійманих посад, тощо підготували не менше 7 кандидатів/докторів наук та мають значний доробок у науковій
та навчально-методичні роботі. До звання додається щомісячна грошова винагорода (30% посадового окладу) з
позабюджетних коштів ЗВО.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Особливістю матеріально-технічної бази ОНП «Фізика та астрономія» є астрономічна обсерваторія з сучасним
обладнанням, що розташована на території фізичного факультету і є однією із найстаріших обсерваторій Східної
Європи, будучи заснованою у 1771 році. У звіті ЕГ зазначається, що аспіранти мають можливість виконувати
дослідження та обчислення на кластерах іноземних вузів. Разом з цим, нам не вдалося знайти інформації про
використання в рамках даної ОНП можливостей української академічної мережі, зокрема обчислювального кластера
ІФКС НАН України, який фізично розташований у Львові.

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

не застосовується

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

У звіті ЕГ відмічається, що корпуси і гуртожитки ЗВО мають належне матеріально-технічне забезпечення, працівники
і здобувачі ВО проходять інструктажі з охорони праці і протипожежної безпеки, в лабораторіях належним чином
ведуться журнали інструктажів, є стенди, що знайомлять з правилами безпеки, та протипожежні засоби. Проте, нам
не вдалося знайти інформації стосовно умов для проживання здобувачів і працівників, що мають дітей.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Незважаючи на наявність правової бази для моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, ОНП «Фізика і
астрономія» на момент акредитації є у своїй першій версії від 2016 року. Скоріш за все, реагуючи на зауваження ЕГ,
на даний момент на сайті https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates аспірантури фізичного факультету є
проєкт і проводиться обговорення змін та доповнень до ОНП “104 Фізика та астрономія”, які запроваджуватимуться з
2020-2021 навчального року.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Одним із зауважень до освітньої підготовки ОНП «Фізика та астрономія» є те, що єдиний нормативний курс «Сучасні
тенденції в фізиці» був спільним для для двох ОНП, що функціонують на фізичному факультеті. Як позитивний
момент, слід відмітити, що у проекті змін та доповнень до ОНП “104 Фізика та астрономія”, які запроваджуватимуться
з 2020-2021 навчального року, у переліку нормативних дисциплін вже є курс «Сучасні тенденції в фізиці та
астрономії», який адресований виключно здобувачам ВО даної ОНП

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

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

не застосовується

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

На сайті фізичного факультету у вкладці “Аспірантура” у розділі “Обговорення проектів змін та доповнень до
освітньо-наукових програм” продовжує висіти проєкт змін та доповнень до ОНП “104 Фізика та астрономія”, які
плануються до запровадження з 2020-2021 навчального року. Але 2020-2021 навчальний рік вже розпочався.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

На даний момент на ОНП «Фізика і астрономія» є 14 аспірантів, що свідчить про популярність цієї програми серед
студентів. Така популярність забезпечується змістом ОНП, викладацькою та дослідницькою діяльністю НПП, та, що
не менш важливо, успішною дослідницькою діяльністю здобувачів і науковим середовищем як на кафедрах, так і на
факультеті в цілому.

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

Наукова діяльність всіх 14 аспірантів ОНП «Фізика і астрономія» відповідає напряму досліджень наукових керівників.
У цьому легко переконатися співставивши теми дисертаційних робіт
https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates з профілями наукових керівників. Для ілюстрації, тема дисертації
асп. Гольського Ю.З. «Квантові системи на графах» відповідає тематиці НДР під керівництвом проф. Ткачука В.М.
«Квантові ефекти у фізиці одно- і багаточастинкових систем у просторах зі складною структурою», асп. Кашеби М.Д.
«Просторовий розподіл густини речовини в оболонках планетарних туманностей» – НДР під керівництвом с.н.с.
Мелеха Б.Я. «Астрофізичні процеси на різних просторово-часових масштабах: порівняння моделей з даними
спостережень», асп. Олійника З.М. «Структурні особливості металевих розплавів з проміжним порядком в атомному
розподілі» та асп. Овсяника Р.Є. «Структурні особливості металевих розплавів з проміжним порядком в атомному
розподілі» – НДР проф. Мудрого С.І. «Взаємозв’язок структурного стану, елементного складу та термодинамічних
умов охолодження розплаву при формуванні властивостей високоентропійних металевих сплавів», тема асп. Собко
Б.Ю. «Термодинамічні функції систем із дробовими статистиками» є дотичною темі докторської дисертації проф.
Ровенчака А.А. «Статистика Бозе і дробові статистики в теорії багаточастинкових систем і суміжних задачах».

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

Кафедра теоретичної фізики є організатором щорічної (протягом останніх 12-ти років) конференції «Різдвяні
дискусії». Окрім цього на фізичному факультеті, де відбувається реалізація ОНП «Фізика і астрономія», проводиться
щорічна «Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики
"Еврика"». Також слід врахувати, що на фізичному факультеті працюють редакційні колегії періодичних видань
Університету: «Вісник Львівського університету. Серія фізична» та «Журнал фізичних досліджень», який індексується
у науково-метричних базах SCOPUS та Web of Science та належить до категорії А Переліку наукових фахових видань
України, в яких публікуються результати наукових досліджень, виконаних в рамках дисертаційних робіт.

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

Широкий спектр міжнародного співробітництва (через участь ЗВО в програмах академічної мобільності Еразмус+,
тощо) відкриває перед студентами ОНП можливості для активної участі у проведенні наукових досліджень в рамках
спільних проєктів з закордонними дослідниками, коли останні відвідують ЗВО, та/або ж коли студенти відвідують
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науково-дослідні центри в країнах-партнерах. Зокрема, асп. Кашеба М.Д. з 18.02.19 по 30.06.19 в рамках програми
академічної мобільності Еразмус +. (https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/). навчався в
Університеті Зєльоної Ґури (Польща). Аспіранти ОНП «Фізика і астрономія» регулярно доповідають результати своїх
досліджень на міжнародних конференціях як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, у 2019 році International
Conference "XI Bolyai-Gauss-Lobachevsky (BGL-2019) Conference: Non-Euclidean, Non-Commutative Geometry and
Quantum Physics" (Kiev, Ukraine), 39th International Free Electron Laser Conference FEL19 (Hamburg, Germany), 26th
Young Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics (Kyiv, Ukraine), International research and practice conference
"Nanotechnology and nanomaterials" (Lviv, Ukraine), The 16th Conference on Functional and Nanostructured Materials
FNMA’19 (Athens, Greece), Міжнародна школа-семінар «Функціональні матеріали для технічних та біомедичних
застосувань» (Харків, Україна).

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

Усі наукові керівники здобувачів є керівниками або виконавцями науково-дослідних робіт, що виконуються за
тематичним планом в Університеті. Зокрема, у 2019 р.: Ткачук В.М., Ровенчак А.А., Стецко М.М. «Квантові ефекти у
фізиці одно- і багаточастинкових систем у просторах зі складною структурою» (№ д.р. 0119U002203); Плевачук Ю.О.
«Нові сплави з аморфними та нанокристалічними фазами для припоїв з широким температурним інтервалом
використання» (№ д.р. 0119U002204); Мудрий С.І. «Взаємозв’язок структурного стану, елементного складу та
термодинамічних умов охолодження розплаву при формуванні властивостей високоентропійних металевих сплавів»
(№ д.р. 0115U003252); Мелех Б.Я. «Астрофізичні процеси на різних просторово-часових масштабах: порівняння
моделей з даними спостережень» (№ д.р. 0118U003607); Волошиновський А.С. «Релаксація та міграція електронних
збуджень у нанокомпозитних сцинтиляційних полімерних матеріалах» (№ д.р. 0118U003606). Цими днями гарант
ОНП професор Володимир Ткачук є керівником наукового проєкту «Дослідження фізичних систем та ефектів
квантованості простору на квантових комп’ютерах», що рекомкендується (номер 17-й у рейтингу) до фінансування у
рамках конкурсу НФД України «ПІДТРИМКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ»

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

В ЗВО діє “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) на основі якого науково-
педагогічними працівниками та здобувачами освіти доктора філософії підписана декларація про академічну
доброчесність відповідно до форми національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
(https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Deklar_pro_dobr.pdf). Усі науково-педагогічні працівники кафедри
ознайомлюються та підписують декларацію про дотримання академічної доброчесності, що передбачає виконання її
норм та згоду з можливістю притягнення до відповідальності у разі її порушення. Проте, за час дії ОНП не було
виявлено фактів порушень академічної доброчесності, ні серед здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, ні
серед науково-педагогічних працівників кафедри.

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Розробити стратегію вдосконалення ОНП, яка б дозволила навчання на програмі здобувачів ВО/аспірантів з інших
країн.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Завершити редагування ОНП “Фізика та астрономія” з тим, щоб вже з 2020-2021 навчального року здобувачі
ВО/аспіранти мали можливість слухати нормативну дисципліну «Сучасні тенденції в фізиці та астрономії» .

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Звернути увагу, що у “Положенні про порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка
результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» не прописана процедура визнання
результатів неформальної та інформальної освіти саме для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Частіше проводити опитування здобувачів ВО третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Заровадити перманентру практику перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів третього освітнього рівня вищої освіти
на наявність академічного плагіату.

Критерій 6. Людські ресурси
не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Проводити опитування здобувачів щодо виявлення рівня задоволеності освітньою, інформаційною, консультаційною
та соціальною підтримкою. Подумати про створення комфортних умов для проживання здобувачів ВО, що мають
дітей (створення дитячої кімнати на базі гуртожитків Університету, тощо).

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Рекомендуємо запровадити систему збору та аналізу інформації стосовно кар'єрного шляху випускників ОНП.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Звернути увагу на те, що інформування здобувачів освіти про можливості академічної і наукової мобільності є дієвим
фактором тільки у випадку, коли така інформація постійно оновлюватися.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ГОЛУБ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
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