
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи 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 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 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Шуда Ірина Олександрівна, Головко Наталія Юріївна, Завгородній
Андрій Володимирович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 15.07.2020 р. – 17.07.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/samoocin-104.pdf

Програма візиту експертної групи https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/vizyt-104.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

В цілому, ОНП Фізика та астрономія задовольняє вимогам усіх 10 критеріїв, а зазначені недоліки носять не суттєвий
характер або знаходяться в процесі усунення. Сама ОНП має значну суспільну значимість і цінність, оскільки в
країні відчувається дефіцит науковців даної спеціальності у наукових установах та закладах вищої освіти.
Враховуючи досвід інших, споріднених, ОНП на даному факультеті спостерігається високий відсоток захисту
дисертацій, завдячуючи висококваліфікованому кадровому складу та матеріально-технічній базі Фізичного
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Крім цього, аспіранти-випускники на
момент проведення акредитаційної експертизи вже мають 80-90% готовності дисертації.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

На думку експертної групи сильними сторонами було визначено: - проводиться активна робота по залученню та
співпраці всіх стейкхолдерів, щодо формування та удосконалення ОНП «Фізика та астрономія»; - при формулюванні
цілей та визначенні програмних результатів освітньо-наукової програми було враховано досвід подібних освітніх
програм іноземних закладів-партнерів; - при перегляді та оновленні освітніх компонентів і програмних результатів
навчання було враховано аналіз існуючих аналогічних ОНП вітчизняних ЗВО; - у ЗВО розгорнута система
дистанційного навчання Moodle, що сприяло підвищенню ефективності навчання здобувачів; - правила прийому на
навчання за даною ОНП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на
офіційному веб-сайті Фізичного факультету; - програми вступних іспитів у вільному доступі оприлюднені на
офіційному веб-сайті Фізичного факультету; - великі можливості міжнародних стажувань; - можливості наукових
досліджень, як в Україні так і за кордоном; - зрозуміла та обширна база документів, що регулюють процедурні
аспекти контрольних заходів. Усі суб’єкти освітнього процесу відповідально відносяться до своїх обов’язків; -
висококваліфікований професорсько-викладацький склад факультету; - активне залучення роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу; - наявність на факультеті журналу “Журнал фізичних досліджень”, що
входить до Web of Science та Scopus; - наявність Електронної приймальнні (http://helpdesk.lnu.edu.ua/), що дозволяє
оперативно знайти відповіді на часті запитання або отримати консультацію в режимі онлайн; - Центр колективного
користування науковим обладнанням “Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук”; - программа
“Мільйон на прилад”, яка дозволяє акумулювати кошти на оснащення аудиторій та закупівлю обладнання; -
надання можливості аспірантам проводити апробацію сої досліджень на власних конференціях різного рівня; -
викладачі даної ОП та завідувач кафедри обговорюють ОП із здобувачами та роботодавцями і враховують їхні
побажання при перегляді програми; - в Університеті створено три структурні підрозділи по роботі зі здобувачами
(Студентський відділ, Студентський уряд та Наукове товариство, студентів, аспірантів та молодих вчених); - великий
відсоток членів студентського самоврядування є членами Вченої ради університету (11 чоловік); - всі правила,
процедури та інформація, що регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу за ОП є чіткими,
відкритими та зрозумілими. Практика їх застосування у межах ОП є позитивною, що підтверджують усі учасники
освітнього процесу; - аспіранти мають можливість на безоплатній основі публікувати власні результати наукових
досліджень у періодичних виданнях фізичного факультету, один з яких індексується у науково-метричних базах
SCOPUS та Web of Science та належить до категорії А переліку наукових фахових видань України; - аспіранти
фізичного факультету проходять навчання і стажування в рамках програми Еразмус +.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

У ході проведення експертизи, група встановила наступні слабкі сторони: - робочі програми деяких навчальних
дисциплін, викладені на сайті фізичного факультету без інформації про затвердження. Крім того, зазначені робочі
програми потребують оновлення; - навчальні плани за спеціальністю “104 фізика та астрономія” (форми навчання:
денна та заочна) містять розподіл нормативних та вибіркових дисциплін на “складові” (складова 1, складова 2 і т.д.).
Такий розподіл відсутній в наданій ОНП, але структура представлена у вигляді циклів які включають у себе
зазначені “складові”, про що вказано у пояснювальній записці https://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/onp_104_poysn.pdf; - програма педагогічної практики викладена на сайті без інформації про
затвердження (http://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/rp-phd-104-pedpraltyka.pdf); - рекомендована
література, що наводиться у деяких робочих програмах навчальних дисциплін застаріла (давність складає більше 5
років) або російськомовна; - в “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; - в програмах(силабусах) дисциплін багато літератури давності більше п’яти років, хоча необхідно
зауважити, що підручники фізиків-класиків не перевидавались та не перекладались за останні роки; - опитування
аспірантів проводити частіше; - збільшити кількість практичних занять професійного спрямування (побажання
стейкхолдерів); - під час 4-річного навчання на даному освітньо-науковому рівні здобувачі проходять перевірку
кваліфікаційних робіт тільки один раз, перед закінченням навчання; - відсутня чітка процедура проходження
перевірки наукових робіт на плагіат для аспірантів; - проводити конкурси педагогічної майстерності чи
педагогічних інновацій, які б стимулювали б впровадження нових методів та технологій у викладацьку діяльність; -
проводити опитування здобувачів щодо виявлення рівня задоволеності освітньою, інформаційною,
консультаційною та соціальною підтримкою; - сформувати чіткі процедури вирішення конфліктних ситуацій
(зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією); - створення комфортних умов для проживання
здобувачів і працівників, що мають дітей (створення дитячої кімнати на базі гуртожитків або Університету); -
підготовка здобувачів до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або галуззю
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здійснюється тільки на основі Педагогічної практики, оскільки дисципліни “Педагогіка вищої школи” та
“Психологія вищої школи” є вибірковими дисциплінами і можуть бути не вибраними здобувачами.

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.

ОНП «Фізика та астрономія» має чітко сформульовані цілі, що заключаються у підготовці докторів філософії з
фізики та астрономії, які здатні проводити наукові дослідження, апробувати їх результати (в тому числі, на
міжнародному рівні), розв’язувати комплексні проблеми у галузі дослідницько-інноваційної діяльності, викладати
природничі дисципліни у закладах освіти, вміти творчо підходити до вирішення проблем у галузі фізики та
астрономії, здатних проводити власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та
практичне значення як для фундаментальної науки, так і для країни в цілому. Цілі ОНП «Фізика та астрономія»
визначені в контексті місії та стратегії Львівського національного університету імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf), у якій вказано: «Визначати і реалізувати
освітні та наукові стандарти; формувати особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу;
поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір; досягнення найвищих світових
стандартів та глобалізація наукових досліджень; створення сучасної освітньо-наукової інфраструктури; участь у
формуванні світових наукових стандартів; підвищення інноваційного потенціалу, підготовка висококваліфікованих
кадрів, яких потребує суспільство та держава».

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

Під час акредитаційної експертизи з’ясувалось, що бажання навчатись за ОНП "Фізика та астрономія" зумовлено
основними причинами: 1. Виходячи з інтересів здобувачів, до ОНП були включені такі дисципліни, як «Сучасні
тенденції в фізиці» і «Науковий семінар» та низку вибіркових дисциплін, що забезпечують здобуття теоретичних
знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних
проблем у галузі фізики та астрономії. 2. Вплив здобувачів на якість ОНП здійснюється через роботу студентського
самоврядування, наукового товариства, студентів, аспірантів та молодих вчених та під час аудиторних занять
шляхом надання пропозицій щодо вдосконалення ОНП викладачам та Вченій раді факультету. 3. Здійснюється
опитування та аналіз зацікавлених сторін (https://www.lnu.edu.ua/anketuvannia-dlia-vypusknykiv-ta-robotodavtsiv-
lnu-im-i-franka/), основними завданнями якого є проведення опитування думки випускників та роботодавців, щодо
компонент та форм навчального процесу, науково-дослідної роботи, принципів організації та адміністрування
діяльності Університету. 4. Роботодавці залучаються до обговорення як ОНП в цілому, так і до наповненості освітніх
компонентів. Рекомендації учасників спільних засідань стосовно наповнення програми враховуються під час
оновлення робочих навчальних планів освітніх компонент, навчальних планів чи ОНП. Зокрема, роботодавцями
запропоновано посилити блок нормативних дисциплін фаховими дисциплінами, приділити більшу увагу
комп’ютеризації фізичного експерименту і ввести у вибірковий блок технологічні дисципліни.

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.

Як свідчить наявність 13 здобувачів (5 – на 1 курсі, 6 – на 2 курсі та 2 – на 4 курсі), дана ОНП викликає
зацікавленість у випускників магістратури, тому що під час навчання здобувач набуває найбільш передові
концептуальні та методологічні знання у галузі науково-дослідної діяльності з фізики та астрономії і суміжних
спеціальностях, оволодіває методологією наукових досліджень, здатністю розроблення та реалізації проектів,
включаючи власні дослідження, здатністю запровадження інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна
автономність під час їхньої реалізації, здатністю застосовувати новітні педагогічні, у тому числі інформаційні,
технології у навчальному процесі. При формулюванні цілей та визначенні програмних результатів освітньо-
наукової програми було враховано досвід подібних освітніх програм іноземних закладів-партнерів: Гданська
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Політехніка (Польща), Інститут фізики Польської Академії наук (м. Варшава, Польща), Вроцлавський університет
(Польща), Університет Зєльоної Ґури (Польща), Академії ім. Яна Длугоша і Технічного університету в м. Ченстохова
(Польща), Віденський університет (Австрія). На основі аналізу компонент для формування універсальних soft skills
компетентностей, зокрема, впроваджено дисципліни «Інтелектуальна власність і трансфер технологій»,
«Підготовка науково-інноваційного проекту». При перегляді та оновленні освітніх компонентів і програмних
результатів навчання були проаналізовані існуючі аналогічні ОНП вітчизняних ЗВО: Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», НУ
“Львівська політехніка”, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного технічного
університету «ХПІ», Одеського національного політехнічного університету, Інституту фізики конденсованих систем
НАН України.

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.

Оскільки стандарт вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 104 Фізика та астрономія на момент
проведення акредитаційної експертизи відсутній, то дана ОНП розроблена у відповідності до вимог Постанови КМУ
від 23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікації» та від 23 березня 2016 року
№ 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
закладах вищої освіти (наукових установах)»

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

На думку експертної групи сильними сторонами, у контексті Критерію 1 є: 1) проводиться активна робота по
залученню та співпраці усіх стейкхолдерів, щодо формування та удосконалення ОНП «Фізика та астрономія»; 2) при
формулюванні цілей та визначенні програмних результатів освітньо-наукової програми було враховано досвід
подібних освітніх програм іноземних закладів-партнерів: Гданська Політехніка (Польща), Інститут фізики
Польської Академії наук (м. Варшава, Польща), Вроцлавський університет (Польща), Університет Зєльоної Ґури
(Польща), Академії ім. Яна Длугоша і Технічного університету в м. Ченстохова (Польща), Віденський
університет(Австрія); 3) при перегляді та оновленні освітніх компонентів і програмних результатів навчання було
враховано аналіз існуючих аналогічних ОНП вітчизняних ЗВО: Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», НУ “Львівська політехніка”,
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного технічного університету «ХПІ»,
Одеського національного політехнічного університету, Інституту фізики конденсованих систем НАН України. 4) у
ЗВО розгорнута система дистанційного навчання Moodle, що сприяло підвищенню ефективності навчання
здобувачів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Робочі програми деяких навчальних дисциплін («Комп’ютеризація фізичного експерименту», «Електронна
мікроскопія та спектроскопія», «Термодинаміка та кінетика формування мікро- та наностуктур», «Спектроскопія
екситонів», «Проблеми фізики напівпровідників і діелектриків», «Фізичні системи у квантовому просторі»,
«Актуальні задачі сучасної астрофізики», «Сучасні тенденції у фізиці»), викладені на сайті фізичного факультету без
інформації про затвердження. Крім того, зазначені робочі програми потребують оновлення.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Оскільки суттєвих недоліків за Критерієм 1 не виявлено, а слабкі сторони суттєво не впливають на загальну оцінку
за даним критерієм то експертна група прийняла спільне рішення оцінити відповідність Критерію 1 за рівнем В
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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 "Фізика та астрономія" становить 40 кредитів (з них 18 кредитів відводиться на дисципліни за вибором
здобувачів вищої освіти) та відповідає за змістом третьому (освітньо-науковому) рівню вищої. Оскільки стандарт
вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 104 Фізика та астрономія на момент проведення
акредитаційної експертизи відсутній, то дана ОНП розроблена у відповідності до вимог Постанови КМУ від 23
листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікації» та від 23 березня 2016 року №
261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
закладах вищої освіти (наукових установах)»

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 підготовки фахівців за ОНП "Фізика та астрономія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
розкривається через навчальні програми, які забезпечені навчальним контентом, у тому числі актуальними
підручниками, навчальними посібниками, довідниками та фаховими періодичними виданнями. У цілому, вибір та
послідовність вивчення обов’язкових компонент освітньої програми є обґрунтованими і дозволяють досягти
заявлених цілей і програмних результатів навчання.

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

Зміст ОНП «Фізика та астрономія» загалом відповідає теоретичному змісту предметної області та складається з
освітньої та наукової складових: 1. Професійна теоретична підготовка, що забезпечує підвищення освітнього рівня за
відповідною спеціальністю і яка містить нормативні дисципліни і дисципліни вільного вибору аспіранта,
розподілені між такими складовими: глибинні знання зі спеціальності, загальнонаукові компетентності,
універсальні навички та мовні компетентності. 2. Науково-дослідна робота. 3. Підготовка та захист дисертаційної
роботи. Розподіл складових ОНП підготовки доктора філософії за циклами є наступним. Нормативні навчальні
дисципліни, які дають глибинні знання зі спеціальності (7 кредитів ЄКТС) – Сучасні тенденції в фізиці, Науковий
семінар;загальнонаукові компетентності (4 кредити) – Філософія; універсальні навички (4 кредити) – Педагогічна
практика;мовні компетентності (7 кредитів) – Іноземна мова за фаховим спрямуванням. Завданням вибіркових
компонент ОНП є розширити предметні знання здобувачів у спеціалізованих галузях, зокрема, астрофізиці та
фізиці космосу, теоретичній фізиці, фізиці напівпровідників і діелектриків, фізиці металів. Вибіркові навчальні
дисципліни - дають глибинні знання зі спеціальності (9 кредитів). Такий спектр дисциплін дає змогу підготувати
фахівців, здатних до дослідницько-інноваційної, науково-педагогічної діяльності та розв’язання актуальних
проблем у сфері фізики та астрономії.

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

Структура ОНП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів, зокрема
через індивідуальний вибір навчальних дисциплін. Забезпечення можливості формування індивідуальної освітньої
траєкторії здобувачів вищої освіти регламентується через такі процедури: самостійне обрання вибіркових
компонентів ОНП; створення індивідуального навчального плану здобувача; участь в програмах академічної
мобільності; гнучка організація навчання через різні форми: очна, вечірня, заочна. Порядок формування
індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в таких нормативних документах «Тимчасове 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),
«Тимчасовому положенні про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському
національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), «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-mobility.pdf). На зустрічі з аспірантами
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експертною групою було з’ясовано, що здобувачі мають абсолютно вільний вибір для формування індивідуальної
освітньої траєкторії.

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

Практична підготовка здобувачів за ОНП здійснюється шляхом проходження ним педагогічної практики в
Університеті, а також засвоєння практичних навичок під час виконанням наукової складової ОНП (проведення
наукових досліджень) шляхом застосування лабораторного обладнання, дослідних установок тощо. Педагогічна
практика є частиною навчального плану підготовки здобувачів та видом практичної діяльності із здійснення
навчально-виховного процесу у вищій школі, включаючи викладання спеціальних дисциплін, організацію
навчальної діяльності студентів, науково-методичну роботу, здобуття вмінь і навиків викладацької діяльності
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/Положення-про-педагогічну-практику.pdf). Зміст
педагогічної практичної підготовки та форма звіта відображено Програмою практики (http://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/rp-phd-104-pedpraltyka.pdf), а терміни її проведення - навчальним планом.

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

Дана ОНП забезпечує набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок, зокрема ОНП передбачено
формування таких загальних компетентностей як вміння спілкуватися, виявляти, ставити та вирішувати проблеми,
здатність до критичного мислення, генерувати нові ідеї, лідерські та комунікаційні навички, робота в команді та
розробляти та управляти проектами тощо. Крім вибіркових дисциплін, таких як: «Педагогіка вищої школи»,
«Методологія підготовки наукової публікації», «Психологія вищої школи», «Підготовка науково-інноваційного
проекту», «Інтелектуальна власність і трансфер технологій», «Розвиток інновацій та підприємництво» соціальні
навички (soft skills) здобувачі формують ще і під час вивчення дисциплін нормативної частини: «Філософія»,
«Науковий семінар» та «Іноземна мова за фаховим спрямуванням». Крім цього формуванню соціальних навичок
сприяє активна участь здобувачів у конференціях та проходження педагогічної практики, що дозволяє сформувати у
здобувача відповідні комунікаційні навички.

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

Оскільки стандарт вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 104 Фізика та астрономія на момент
проведення акредитаційної експертизи відсутній, то дана ОНП розроблена у відповідності до вимог Постанови КМУ
від 23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікації»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text) та від 23 березня 2016 року № 261 «Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах
вищої освіти (наукових установах)» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text).

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.

Співвідношення обсягу окремих освітніх компонентів ОНП із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти
ЗВО регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І.Франка
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); 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). Обсяг
одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, що включають у себе як аудиторну, так і самостійну роботу.
Співвідношення аудиторних годин і годин для самостійної роботи – 81,8% для денної та вечірньої форми навчання
та 18,3% для заочної форми навчання. Навчальний план ОНП передбачає такі форми навчання: Очна (денна,
вечірня) форма навчання: 1. Лекційні заняття (38,5% від загальної кількості аудиторних годин); 2. Практичні
заняття (43,7% від загальної кількості аудиторних годин); 3. Семінарські заняття (17,8% від загальної кількості
аудиторних годин); Заочна форма навчання: 1. Лекційні заняття (41,9% від загальної кількості аудиторних годин); 2.
Практичні заняття (38,7% від загальної кількості аудиторних годин); 3. Семінарські заняття (19,4% від загальної
кількості аудиторних годин); Ефективність самостійної роботи здобувачів оцінюється на проміжному та
підсумковому контролі. У робочих програмах є визначений перелік матеріалу та контрольні питання для
самостійного опрацювання.
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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.

В рамках ОНП "Фізика та астрономія" щодо підготовки фахівців за спеціальністю 104 – "Фізика та астрономія»
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти дуальна форма здобуття освіти не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Здобувачі ОНП «Фізика та астрономія» мають можливість вибору наукового напряму досліджень через вільне
обрання керівника дисертаційного дослідження з відповідним колом наукових інтересів.

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

Навчальні плани за спеціальністю “104 фізика та астрономія” (форми навчання: денна та заочна) містять розподіл
нормативних та вибіркових дисциплін на “складові” (складова 1, складова 2 і т.д.). Такий розподіл відсутній в
наданій ОНП, але структура представлена у вигляді циклів які включають у себе зазначені “складові”, про що
вказано у пояснювальній записці https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/onp_104_poysn.pdf. Програма
педагогічної практики викладена на сайті без інформації про затвердження (http://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/rp-phd-104-pedpraltyka.pdf). Рекомендована література, що наводиться у деяких робочих програмах
навчальних дисциплін застаріла (давність складає більше 5 років) або російськомовна.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Оскільки суттєвих недоліків за Критерієм 2 не виявлено, а слабкі сторони суттєво не впливають на загальну оцінку
за даним критерієм то експертна група прийняла спільне рішення оцінити відповідність Критерію 2 за рівнем В.

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 на навчання за даною ОНП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та
оприлюднені на офіційному веб-сайті Фізичного факультету https://physics.lnu.edu.ua/admission/admission. Правила
прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2020 році
(Додато 10) https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules_2020-add-10.pdf.

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

Для вступу на ОНП «Фізика та астрономія» приймаються магістри відповідної або інших спеціальностей. Програми
вступних іспитів для абітурієнтів даної спеціальності розробляються фахівцями ЛНУ імені Івана Франка за участю
членів проектної групи і групи забезпечення спеціальності та затверджуються у встановленому порядку на
засіданнях випускової кафедри, Вченої ради та приймальної комісії ЛНУ імені Івана Франка.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
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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.

Процедура організації і визнання результатів академічної мобільності урегульована «Тимчасовим положенням про
порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті
імені Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf. Правила
визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти є доступними для всіх учасників освітнього
процесу, та урегульована такими документами: «Положення про визнання та перезарахування результатів навчання
учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf); «Положення про порядок визнання
здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним
університетом імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf ) та
«Положення про порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка здобутих в
іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/reg-
foreign_diploma.pdf ). Під час зустрічі, здобувачі повідомили, що прецедентів перезарахування результатів навчання
з інших навчальних закладів не було.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

В ЛНУ ім.Франка визнаються результати навчання здобуті у неформальній чи інформальній освіті в обсязі, що не
перевищує 10% від загального обсягу кредитів передбачених ОП, але не більше 6 кредитів на першому
(бакалаврському) рівні освіти та не більше 4,5 кредити на другому (магістерському) рівні освіти в межах навчального
року, що регламентується «Положенням про порядок 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. Експертною групою було виявлено, що в даному положенні
не прописана процедура визнання результатів неформальної та інформальної освіти саме для третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за даною ОНП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та
оприлюднені на офіційному веб-сайті Фізичного факультету. Програми вступних іспитів у вільному доступі
оприлюднені на офіційному веб-сайті Фізичного факультету.

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

В “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.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Оскільки суттєвих недоліків за Критерієм 3 не виявлено, а слабкі сторони суттєво не впливають на загальну оцінку
за даним критерієм то експертна група прийняла спільне рішення оцінити відповідність Критерію 3 за рівнем В.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:
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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.

Документи що регламентують освітній процес за ОНП: «Тимчасове положення про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім.Івана Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) та «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ
ім.Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Освітній процес за
ОНП здійснюється традиційно за такими формами: навчальні заняття (в умовах пандемії дистанційно); самостійна
робота; науковий семінар; контрольні заходи; педагогічна практика. З бесіди зі здобувачами складається враження,
що обрані методи навчання сприяють досягненню поставлених програмних результатів, що підтверджено
опитуванням https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/zvit_opytuvannya_104.pdf. Студентоцентрований підхід
реалізується за рахунок вільного вибору індивідуальної траєкторії навчання, забезпечення академічної мобільності,
вільно обирати теми досліджень та дисертаційних робіт, керівника, гнучку співпрацю з керівником. Аспірант є
автономним і відповідальним учасником освітнього процесу, який поєднує навчання з дослідженнями, має
можливості стажування за кордоном, відвідування конференцій, друкуватися у високорейтингових журналах.
Дисципліни вільного вибору https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/op-104s.pdf відповідають напрямкам
дисертаційних досліджень. Методи навчання і викладання відповідають програмним РН, здобувачі вільно обирають
траєкторію навчання та теми досліджень, аспіранти мають повну інформацію щодо освітнього процесу.

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).

«Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії у ЛНУ ім.Івана Франка за спеціальністю 104 Фізика та
астрономія» https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/op-104s.pdf містить інформацію щодо цілей, змісту та
програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів.
Здобувачі підтверджують, що їх ознайомлюють на першому занятті з цілями, змістом та результатами вивчення
дисципліни, а також з критеріями оцінювання. У робочих програмах дисциплін/силабусів докладно описані
критерії, види робіт, за які аспірант отримує певну кількість балів. За потреби, вони можуть ознайомитись з
робочими програмами дисциплін/силабусами https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates, розкладом занять,
атестацій на сайті факультету.

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

Оскільки ОНП містить крім освітньої складової, ще науково-дослідну, то здобувачі крім вивчення потрібних їм
дисциплін, мають змогу проводити наукові дослідження як у лабораторіях фізичного факультету, астрономічній
обсерваторії, науково-дослідних інститутах так і в закордонних університетах, описувати їх результати, які можуть
доповідати як на наукових семінарах, так і на конференціях різного рівня, брати участь у виставках наукових
досягнень під час університетських, міських, всеукраїнських заходів тощо, писати дисертацію та готуватися до її
захисту, проходити науково-педагогічну практику. Аспірант проводить наукові дослідження згідно з індивідуальним
планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, терміни виконання та обсяг науково-дослідних робіт.
Аспіранти залучені до реалізації наукових тем кафедр. Зокрема, на кафедрі теоретичної фізики асп. Собко Б., асп.
Гольський Ю. З., асп. Кириленко К. С., Татарин М.Б. – до тем «Квантові ефекти у фізиці одно- і багаточастинкових
систем у просторах зі складною структурою» (№ д.р. 0119U002203), «Астрофізичні системи на різних енергетичних
і просторово-часових масштабах та ефекти квантування простору» (№ д.р. 0117U007190); на кафедрі астрофізики
асп. Кашеба М.Д. – «Астрофізичні процеси на різних просторово-часових масштабах: порівняння моделей з даними
спостережень» (№ д.р. 0118U003607), на кафедрі фізики металів асп. Ткач О.Р., асп. Олійник З.М., – «Нові сплави з
аморфними та нанокристалічними фазами для припоїв з широким температурним інтервалом використання» (№
д.р. 0119U002204), «Взаємозв’язок структурного стану, елементного складу та термодинамічних умов охолодження
розплаву при формуванні властивостей високоентропійних металевих сплавів» (№ д.р. 0115U003252) на кафедрі
експериментальної фізики асп. Дендебера М. П. – «Електронні та екситонні стани в новітніх іонних
напівпровідниках типу органічно–неорганічних перовськитів» (№ д.р. 0119U002205). Результати спільних наукових
досліджень здобувачів і їх наукових керівників публікуються у високорейтингових фахових виданнях, збірниках
наукових праць і матеріалах конференцій https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/104_spysok_scopus.pdf. У
Львівському національному університеті імені Івана Франка ефективно діє наукове товариство, студентів, аспірантів
та молодих вчених що сприяє навчальній, науковій та творчій діяльності аспірантів. З бесіди з керівником даного
товариства Максимом Варвіним стало відомо, що здобувачам відшкодовують витрати за відрядження на
конференції, що проходять в Україні, та преміюють за публікації в журналах, що входять до бази SCOPUS та Web of
Science. З метою апробації наукових досліджень аспірантів щорічно проводяться Міжнародна конференція студентів
та молодих науковців із теоретичної та експериментальної фізики «Еврика» співорганізатором якої є аспірант даної
ОНП Віталій Пруніца, «Різдвяні дискусії» та низка конференцій та семінарів
https://physics.lnu.edu.ua/research/conferences .
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Оскільки викладачі на ОНП є відомими вченими і постійно займаються дослідженнями, які публікуються у світових
журналах, то вони пропонують здобувачам під час навчання наукові досягнення та сучасні практики. У зв’язку з цим
перегляд та оновлення змісту дисциплін відбувається кожного семестру. Розроблена робоча програма навчальної
дисципліни розглядається і рекомендується до затвердження на засіданнях кафедр. Так проф. В. М. Ткачук для
дисципліни «Фізичні системи у квантовому просторі» використовує публікації автора [Kh. P. Gnatenko, V. M.
Tkachuk, Upper bound on the momentum scale in noncommutative phase space of canonical type, EPL (Europhysics
Letters) 127, 20008 (2019); Kh. P. Gnatenko, V. M. Tkachuk, Minimal length estimation on the basis of studies of the Sun-
Earth-Moon system in deformed space, Int. J. Mod. Phys. D 28, 1950107 (2019); Kh. P. Gnatenko, V. M. Tkachuk,
Macroscopic body in the Snyder space and minimal length estimation, EPL (Europhysics Letters) 125, 50003 (2019); Kh. P.
Gnatenko, M. I. Samar, V. M. Tkachuk, Time-reversal and rotational symmetries in noncommutative phase space, Phys. Rev.
A 99, 012114 (2019)], а для дисципліни «Квантові комп’ютери та квантові обчислення» – публікації [A. R. Kuzmak, V.
M. Tkachuk, Detecting the entanglement by the mean value of spin on a quantum computer, arXiv:2003.01011 (2020); A. R.
Kuzmak, V. M. Tkachuk, Probing the Lee–Yang zeros of a spin bath by correlation functions and entanglement of two spins,
J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 52, 205501 (2019); A. R. Kuzmak, V. M. Tkachuk, Detecting the Lee-Yang zeros of a high-spin
system by the evolution of probe spin, EPL (Europhysics Letters) 125, 10004 (2019). Зміст ОК «Сучасні математичні
методи в теоретичній фізиці» постійно оновлюється відповідно до сучасних досягнень науки. На підставі матеріалів
докторської дисертації проф. А.А. Ровенчака додано теми, що стосуються неадитивних модифікацій статистики.
Також додано тему «μ-деформована термодинаміка» з посібника [А. Ровенчак, Екзотичні статистики (Львів: ЛНУ,
2018)]. Проф. Ваврухом М.В. використовуються результати наукових досліджень вироджених карликів, отримані та
опубліковані його науковою групою. Також використовуються новітні результати, отримані науковою групою зав.
кафедри д.ф.-м.н. Мелеха Б.Я. за напрямом небулярної астрофізики. В робочій програмі дисципліни «Моделювання
астрофізичних процесів та характеристик астрономічних об’єтків» були враховані новітні тенденції розвитку
небулярної астрофізики: на основі результатів докторської дисертації “Моделювання світіння небулярних
середовищ” (2015р.) завідувача кафедри астрофізики д.ф.-м. Мелеха Б.Я. додано тему «Моделювання структури та
світіння карликових галактик з активним зореутворення», а також тему «Аналіз результатів хемодинамічних
симуляцій еволюції карликової галактики з активним зореутворенням та порівняння результатів фотоіонізаційного
аналізу їх результатів з даними спостережень» для практичного заняття.

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

Аспіранти та викладачі ОНП «Фізика та астрономія» мають тісні зв’язки з закордонними університетами, що дає
можливість виконувати спільні міжнародні проекти, стажуватися та навчатися за кордоном. Університет співпрацює
з закордонними науковими установами в рамках академічної мобільності Еразмус +
(https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/ ). Аспіранти фізичного факультету проходять
навчання і стажування в рамках цієї програми. Зокрема, асп. Мирослав Кашеба з 18.02.19 по 30.06.19 навчався в
Університеті Зєльоної Ґури (Польща), Богдана Собко - в літній школі в Німеччині, Микола Денбера проводив
дослідження у Міжнародному дослідницькому центрі Soliel (Франція). Викладачі ОНП неодноразово стажувалися у
Польщі: Ткачук В.М. (Вроцлавський університет, Інститут фізики Зеленогурського університету, Інститут
теоретичної фізики Вроцлавського університету), Мудрий С.І.(Гданська політехніка); Ровенчак А.А. (Інститут фізики
Зеленогурського університету); Плевачук Ю.О. Інститут фізики Зеленогурського університету (Словаччина); Мелех
Б.Я. Інститут Астрономії Віденського університету (Австрія). Аспіранти доповідали результати своїх досліджень на
міжнародних конференціях, наприклад: у 2019 р. 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).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

- доволі зручний сайт факультету, з якого здобувачі отримують інформацію про освітній процес; - всесвітньо-відома
школа фізиків-науковців; - великі можливості міжнародних стажувань; - безсумнівна академічна свобода; - в
університеті сильна нормативна база, яка регламентує якісний навчальний процес; - можливості наукових
досліджень, як в Україні так і за кордоном.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.
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- в програмах(силабусах) дисциплін багато літератури давності більше п’яти років, хоча необхідно зауважити, що
підручники фізиків-класиків не перевидавались та не перекладались за останні роки; - опитування аспірантів
проводити частіше; - збільшити кількість практичних занять професійного спрямування (побажання
стейкхолдерів).

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОНП має недоліки, що не є суттєвими. Підстав для відмови не виявлено.

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.

Із бесід з аспірантами ОНП зрозуміло, що критерії оцінювання та форми проведення підсумкових контролів їм
зрозумілі і відомі, вони визначаються робочими програмами дисциплін та силабусами, які можна знайти на сайті
факультету https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates. Це - поточний та підсумковий контроль. Види і
форма проведення підсумкового контролю визначаються робочими програмами дисциплін та силабусами, що
обговорюються на засіданні кафедри і доводиться до відома здобувачів у порядку, визначеному в "Положенні про
організацію освітнього процесу у ЛНУ ім.Івана Франка" (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf ), “Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії у ЛНУ ім.Івана Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf ). Результати поточного контролю (поточна успішність) з дисципліни є
підставою для отримання диференційованого заліку і враховуються викладачем при визначенні остаточної оцінки
знань студентів з дисциплін, формою семестрового контролю яких є іспит. Викладачами ведуться журнали
успішності з дисципліни. Форма проведення семестрового контролю (усна, письмова, комбінована, тестування
тощо), зміст і структура екзаменаційних білетів та критерії оцінювання ухвалюються на засіданні кафедри. Порядок
повторного проходження контрольних заходів регулюється у «Положенні про організацію навчального процесу»:
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf . У пункті 7.6 даного положення
вказано, що здобувачам, які отримали під час семестрового контролю не більше трьох незадовільних оцінок,
дозволяють ліквідувати академічну заборгованість. Строк ліквідації академічної заборгованості для таких осіб
встановлюється не пізніше, ніж на початок наступного навчального семестру. Ліквідація академічної заборгованості
здійснюється через повторне складання екзаменів і заліків не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз
викладачу, другий – комісії, яка створюється за розпорядженням декана факультету у складі: завідувача кафедри,
викладача, який проводив заняття з даної дисципліни та викладача дисципліни, який не проводив заняття в цій
групі. На даній ОНП випадків застосування відповідних правил не було. В умовах пандемії був уведений
“Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із
застосуванням дистанційних технологій у ЛНУ ім.Івана Франка” https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf . Терміни проведення екзаменаційної сесії визначаються наказом
ректора. Розклад атестаційних сесій розміщують на сайті відділу аспірантури та докторантури і дошці оголошень:
https://aspirantura.lnu.edu.ua/oholoshennya/ .

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

Стандарт відсутній. Один із викладачів групи забезпечення ОНП є членом комісії, яка працює над стандартом вищої
освіти для даної спеціальності. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії регулюється пунктом 7
«Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у
ЛНУ ім.Івана Франка»: https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf . Атестація
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється кафедрою, за якою закріплений аспірант та Вченою
радою факультету. Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим керівником (або
консенсусним рішенням двох керівників). За результатами атестації, відповідним наказом ректора аспірант
переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури. Ступінь доктора філософії присуджується
спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання
здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій
вченій раді, що відображено у пункті 2.6 «Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім.Івана Франка»:
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https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf , Тимчасовому положенні про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім.Івана Франка
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf ).

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.

Вся необхідна інформація, що стосується контрольних заходів (їх форми, організація, проведення) міститься в
робочих програмах (силабусах) навчальних дисциплін, котрі оприлюднені на сайті факультету. Об'єктивність
проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок
результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки. Для врегулювання конфліктних
ситуацій в Університеті створено «Комісію з питань етики та професійної діяльності»
(http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/ ), яка керується «Положенням про комісію з питань етики та
професійної діяльності ЛНУ ім.Івана Франка»: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
comission.pdf . Виникнення конфлікту інтересів вирішується послідовно на наступних рівнях: кафедра, деканат,
ректорат та комісія з питань етики. Порядок перевірки на необ’єктивність оцінювання відображено у пункті 5.6
«Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана
Франка»: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf . Академічна відповідальність
за необ’єктивність оцінювання відображена у пункті 7 цього положення. Конфлікти інтересів врегульовуються через
можливість заміни екзаменатора, створення екзаменаційної комісії для максимальної об’єктивності, що
відображено в «Положенні про організацію освітнього процесу» та «Тимчасовому положенні про організацію
навчання аспірантів». Представники студентського самоврядування підтвердили, що вони знають і користуються
даним положенням. Згадали лише дві конфліктні ситуації на філологічному факультеті у 2017р. За звітний період
на спеціальності 104 фізика та астрономія на третьому рівні вищої освіти конфліктів інтересів не виникало.

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.

У ЛНУ ім.Івана Франка існує чітка і зрозуміла нормативна база, яка врегульовує політику, стандарти і процедуру
дотримання академічної доброчесності, зокрема “Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ
ім.Івана Франка” (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf ). Базові засади
інституційної культури академічного середовища Університету прописані в установчих документах Університету:
Статуті (http://profkom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/statut_LNU.pdf ) і Колективному договорі
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf ) та регулюються Правилами внутрішнього
розпорядку (http://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/office_regulations.pdf ). З метою перевірки робіт
(монографій, підручників, посібників, статей, дисертацій, магістерських, курсових робіт, звітів з практик, рефератів
тощо) учасників освітнього процесу на наявність плагіату Університет забезпечує доступ до платформ з наданням
відповідних сервісів (зокрема платформа Unicheck – https://unicheck.com/uk-ua ). На фізичному факультеті
відповідальною особою є заступник декана з наукової і навчально-виховної роботи Бовгира О.В. який забезпечує
технічну перевірку робіт на наявність плагіату у відповідних підрозділах. На зустрічах з фокус-групами експерти
вияснили, що всі учасники освітнього процесу володіють повною інформацією, дотримуються норм і правил та
розуміють поняття “академічної доброчесності”. Цікаво, що аспіранти розповідали про те, як здають екзамен біля
дошки і списувати немає сенсу, а статті надсилають тільки у рецензовані журнали де вони проходять жорстку
перевірку. Науково-педагогічні працівники та здобувачі освіти офіційно підписали декларації про дотримання
академічної доброчесності у ЛНУ ім.Івана Франка. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx ,
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/02/virtue_declaration_applicant.docx ). До ОНП, відповідно до
названого Положення, включені освітні компоненти, під час викладання яких здобувачів вищої освіти інформують
щодо неприпустимості академічного плагіату (нормативна дисципліна «Науковий семінар» та вибіркова дисципліна
«Методологія підготовки наукової публікації»). У разі порушення академічної доброчесності, відповідно до
нормативних документів ЛНУ ім.Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf ) здобувачі вищої освіти несуть академічну відповідальність,
зокрема: повторене проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); призначення додаткових
контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо); повторне
проходження освітнього компонента ОНП; позбавлення академічної стипендії; відрахування із закладу вищої
освіти. Викладачі, здобувачі та гарант ОП на зустрічах розповіли, що на рівні фізико-технічного факультету випадки
плагіату, корупції, хабарництва точно місця не мали.
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Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Зрозуміла та обширна база документів, що регулюють процедурні аспекти контрольних заходів. Усі суб’єкти
освітнього процесу відповідально відносяться до своїх обов’язків.

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

Під час 4-річного навчання на даному освітньо-науковому рівні здобувачі проходять перевірку кваліфікаційних
робіт тільки один раз, перед закінченням навчання. Відсутня чітка процедура проходження перевірки наукових
робіт на плагіат саме для аспірантів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОНП має недоліки, що не є суттєвими. Підстав для відмови не виявлено.

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.

«Академічна кваліфікація» і «професійна кваліфікація» викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання. Львівський національний
університет імені Івана Франка має свою загальновідому наукову школу фізиків-науковців з давніми традиціями. На
ОНП викладають висококваліфіковані викладачі, які, доречі, мають багато наукових публікацій, представлених у
наукометричних базах Scopus або Web of Science Core Collection, є керівниками або виконавцями наукових грантів,
держбюджетних тем. Відомості про якісний склад групи забезпечення ОНП подані на сайті факультету
https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/grupa-zabez-104.pdf . Таблиця 2, з незалежних від ЗВО причин, у
Відомостях СО подана не коректно, вона є теж на сайті https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/tabl2_104.pdf .

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

Конкурсний відбір викладачів Університету відбувається згідно Порядку проведення конкурсного відбору на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана
Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf ). Оголошення про конкурс на
заміщення посад друкується у засобах масової інформації, зокрема у газеті “Високий замок”, 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. Це дає змогу оцінити не лише
рівень кваліфікації претендента, а його професіоналізм у межах ОНП. Подальші заходи при розподілі навчального
навантаження на кафедрах для залучення кращих викладачів на ОНП передбачають наявність відповідного
наукового рівня, навчально-методичної літератури та стажування з метою підвищення кваліфікації претендентами
на викладання ОНП. Вирішальним для конкурсного відбору є: відповідність фаху, професіоналізм та забезпечення
цілей ОНП. Виконання ОНП забезпечує достатня кількість професорів та доцентів з відповідною кваліфікацією,
науково-педагогічним стажем роботи більше 10 років, які зарекомендували себе висококваліфікованими фахівцями.
Кількість докторів та професорів серед викладачів становить 75%. На зустрічах з викладацьким складом нарікань і
порушень не виявлено.

Сторінка 14



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

Професійна теоретична підготовка, що забезпечує підвищення освітньо-наукового рівня здобувача рівня за
спеціальністю 104 фізика та астрономія проводиться на кафедрах фізичного факультету: астрофізики, теоретичної
фізики, експериментальної фізики, фізики металів, фізики твердого тіла, які є потенційним місцем
працевлаштування здобувачів у майбутньому. Підготовка здобувачів наукового ступеня для викладацької роботи
зазвичай проводиться на кафедрах, де планується наступне їх працевлаштування. Завідувачі кафедр є учасниками
групи забезпечення ОНП і, безпосередньо залучені до організації та реалізації освітнього процесу. Разом з тим до
реалізації освітнього процесу долучаються представники інших наукових установ та ЗВО, потенційних роботодавців.
Як приклад можна відмітити залучення до навчального процесу на умовах погодинної оплати завідувача відділу
теорії модельних спінових систем Інституту фізики конденсованих систем НАНУ Держка О.В. для читання курсів
«Сучасні тенденції в фізиці», «Науковий семінар» та Поповича Д.І. з Інституту прикладних проблем механіки і
математики ім. Я.С.Підстригача НАН України.

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

Аудиторні заняття із здобувачами наукового ступеня доктора філософії проводять найдосвідченіші викладачі
відповідної спеціальності. Науково-педагогічні працівники, що залучені до процесу підготовки аспірантів, постійно
підвищують свій професійний викладацький рівень та практичну підготовку шляхом проходження стажувань,
курсів підвищення кваліфікації. Викладачі підвищують свій професійний рівень шляхом виконання
держбюджетних науково-дослідних робіт, госпдоговорів, наукових грантів. Крім того, Львівський національний
університет імені Івана Франка запрошує до проведення аудиторних занять (відкриті лекції та семінари) та науково-
дослідних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів), представників роботодавців та професіоналів практиків.
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» 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. Аспіранти на зустрічах
підтвердили, що до них приїздять професори з-за кордону, але прізвищ згадать не змогли.

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

З метою стимулювання викладачів до професійного розвитку в університеті діє Положення про підвищення
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у ЛНУ ім.Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf ). Науково-педагогічні працівники, які працюють на ОНП у
переважній більшості проходили стажування за межами України, з цією метою в університеті укладені відповідні
угоди. З бесіди з представником відділу міжнародних зв’язків Оксаною Краєвською стало відомо, що ЛНУ ім.Івана
Франка є лідером в Україні із співпраці за програмою «Еразмус +». Сьогодні діють угоди Університету з 64
університетами зарубіжних країн (http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-
action-1/ ). Зокрема, міжнародні стажування пройшли проф. Ткачук В.М. (Вроцлавський університет (Польща),
Інститут фізики Зеленогурського університету (Польща)), проф. Ровенчак А.А.(Інститут фізики Зеленогурського
університету (Польща)), Мелех Б.Я. (Інститут Астрономії Віденського університету (Австрія)). Університет
організовує навчання з набуття цифрових компетенцій (проект «Learnopolis» https://learnopolis.net/ ; «Інноваційні
технології в освіті» https://itcentres.lnu.edu.ua/e-learning/it-in-education/ , мовні курси
https://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources ). Викладачі і аспіранти добре
володіють англійською, що відкриває можливості стажування за кордоном.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Система заохочення викладачів вказана у «Положенні щодо системи матеріального і морального заохочення
викладачів або інших форм стимулювання» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
andtomorrow/documents/awards/ ). Система професійної мотивації охоплює відзнаки Університетом кращих
науково-педагогічних працівників подякою, грамотою ректора, декана факультету. Працівники фінансово
стимулюються згідно розроблених в Університеті положень (Положення про мотиваційний фонд, Положення про
преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету за наукові здобутки, Положення про
Відзнаку Львівського національного університету імені Івана Франка «Медаль Івана Франка». Також створений
мотиваційний фонд, кошти якого спрямовуються, згідно п. 3.1.1 Положення про мотиваційний фонд Львівського
національного університету (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf ), на
преміювання працівників за високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання, англомовних
навчальних курсів, наукових досягнень, за написання і видання монографій, підручників, посібників тощо.
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Моральною формою заохочення викладачів є відзнака «Медаль Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_award_franko.pdf ) та почесне звання «Заслужений
професор Львівського національного університету імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_honored_professor.pdf ).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

До сильних сторін відносяться: - висококваліфікований професорсько-викладацький склад факультету; -розвинена
нормативно-правова база; - активне залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу; -
наявність на факультеті журналу “Журнал фізичних досліджень”, що входить до Web of Science та Scopus.

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

Проводити конкурси педагогічної майстерності чи педагогічних інновацій, які б стимулювали б впровадження
нових методів та технологій у викладацьку діяльність.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОНП має недоліки, що не є суттєвими.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Матеріально-технічні ресурси та навчально-методичне забезпечення ОНП дозволяють досягти визначених ОНП
цілей та ПРН. Дистанційний огляд підтвердив, що всі вони функціонують, наповненні достатньою кількістю
обладнання. Аспіранти та студентське самоврядування висловили бажання працювати на більш новому обладнанні.
Але бесіда з викладачами показала, що теми дисертаційних досліджень обираються з урахуванням інтересів
здобувачів та з огляду на можливість виконання їх на базі ЗВО, слід також зазначити що аспіранти мають
можливість виконувати дослідження та обчислення на кластерах іноземних вузів. На базі кафедри функціонують
три комп'ютерні класи. Всі аудиторії забезпеченні доступом в мережу Internet. ЗВО має розвинену соціальну
інфраструктуру, яка використовується для підготовки всіх здобувачів вищої освіти, в тому числі за означеною ОНП.
В ЗВО діє Наукова бібліотека (https://lnulibrary.lviv.ua/). Бібліотека надає доступ до наукометричних баз даних
(SCOPUS, WoS). Здобувачі ОНП мають вільний доступ до фондів, електронних каталогів бібліотеки
[http://ush.com.ua/lvnuif] та електронний репозитарій [https://dspace.lnulibrary.lviv.ua/]

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.

Університет забезпечує вільний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та
інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах ОНП. Аспіранти,
які навчаються в ЗВО за ОНП, мають право на безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами,
навчальною, науковою та спортивною базами; безоплатне проходження педагогічних практик в ЗО та інших освітніх
установах, участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення
своїх робіт для публікації. Здобувачі мають можливість проводити дослідження в міжфакультетській науково-
навчальній лабораторії рентгенологічного аналізу, в якій функціонують сучасні рентгенівські дифрактометри (STOE
STADI MP), наукові та навчальні) та науково-навчальних центрах низькотемпературних досліджень та «Фрактал».
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Зокрема функціонує Центр колективного користування науковим обладнанням “Лабораторія матеріалознавства
інтерметалічних сполук”(https://matersciimc.lnu.edu.ua/), що забезпечений новим обладнанням. В університеті
діють центри іноземних мов, навчально-спортивний комплекс (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/training-
centres-studios-complexes/). Здобувачі мають змогу публікувати результати своїх досліджень на щорічній
Всеукраїнській науковій конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Еврика». Опитування аспірантів
та викладачів показало, що освітнє та наукове середовище Університету задовольняє їх потреби та інтереси, вони
ознайомлення з усіма інформаційними ресурсами і знають як ними користуватися.

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.

Взаємодія учасників освітнього процесу здійснюється на основі суб’єкт- суб’єктних відносин взаємоповаги та
взаємопідтримки. Корпуси і гуртожитки мають належне матеріально-технічне забезпечення. Працівники і
здобувачі вищої освіти проходять інструктажі з охорони праці і протипожежної безпеки (згідно наказів та положень
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/ ), в
лабораторіях належним чином ведуться журнали інструктажів, є стенди, що знайомлять з правилами безпеки, та
протипожежні засоби, у чому пересвідчилися есперти під час відео-огляду матеріальної бази.

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

Інтерв'ювання здобувачів показало, що вони задоволенні освітньою, організаційною інформаційною,
консультативною та соціальною підтримкою. Зустріч експертів з органами студентського самоврядування
факультету та університету підтвердила факт тісної взаємодії керівництва ЗВО та студентської ради. Сторінки
студентської ради, профспілкової організації інформативні, позитивним є наявність блоку “питання-відповідь” на
сайтах, та номерів телефонів за якими всі бажаючи можуть звернутися за допомогою.
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/, http://ppos.lnu.edu.ua/) Інформування, щодо освітніх питань
здійснюється через сторінку кафедри та, через соціальні мережі. В університеті діє психологічна служба
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-service/). Студентський уряд тісно
співпрацює зі здобувачами та ректоратом, при необхідності студентський уряд може організовувати зустрічі з
ректором для вирішення соціальних питань чи правопорушень.

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

Особи з інвалідністю на даній ОНП відсутні. Відео-огляд матеріальної бази дозволив встановити що гуртожитки та
Університет оснащенні пандусами, в ліфті номери поверхів продубльовані шрифтом Брайля, зі слів працівників в
університеті наявний мобільний сходовий підйомник, який, за потреби, можна використовувати. В Університеті діє
Ресурсний центр з інклюзивної освіти. Зі слів працівників в ЗВО розроблено “Порядок супроводу (надання
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.”

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.

Бесіда з учасниками освітнього процесу показала, що конфліктні ситуації вирішуються послідовно на наступних
рівнях: кафедра, деканат, ректорат та комісія з питань етики та професійної діяльності. Зокрема наголошують, що
здобувачі можуть звернутися за телефонами до студентського уряду, представники якого далі будуть звернутися за
допомогою до психологічної служби або ректора/проректора, що керує факультет на якому виникла конфліктна
ситуація. Згідно положення https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf
комісія з питань етики регулює вирішення конфліктних ситуацій повязаних з порушенням Положення про
академічну доброчесності(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) та з питань
порушення наукової та педагогічної етеки. Питання боротьби з корупцією, зокрема і вирішення конфліктів
пов'язаних з корупцією регулюється Антикорупційною програмою ЛНУ(https://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/) При перегляді документації, експерти не знайшли чітко
описаних процедур вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями,
дискримінацією) В Університеті діє Електронна приймальння (http://helpdesk.lnu.edu.ua/), в якій можна отримати
відповідь на питання, що цікавлять зокрема і повідомити про порушення. Здобувачі ОП та представники
студентського самоврядування наголошують, що на даній ОП не виникало конфліктів різного роду.
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Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Матеріально-технічна база лабораторій Фізичного факультету знаходится на належному рівні. Експерти
відзначають достатню матеріально-технічна базу закріплену за ОП. Позитивною практикою є: -наявність
Електронної приймальнні (http://helpdesk.lnu.edu.ua/), що дозволяє оперативно знайти відповіді на часті запитання
або отримати консультацію в режимі онлайн; -Центр колективного користування науковим обладнанням
“Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук”: - программа “Мільйон на прилад”, яка дозволяє
акумулювати кошти на оснащення аудиторій та закупівлю обладнання.

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

Стосовно критерію 7, експерти мають рекомендації/побажання: -проводити опитування здобувачів щодо виявлення
рівня задоволеності освітньою, інформаційною, консультаційною та соціальною підтримкою; - сформувати чіткі
процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією); -
створення комфортних умов для проживання здобувачів і працівників, що мають дітей (створення дитячої кімнати
на базі гуртожитків або Університету).

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Слабкі сторони критерію 7 загалом не впливають на результат оцінювання за критерієм 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

"Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регулюються
такими документами: 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 організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім.Івана
Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) Методичні рекомендації щодо
розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf)

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.

Всі опитування відбуваються відповідно до Положення про опитування студентів, працівників,
викладачів,випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу(https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf) на рівнях студент-група-курс-факультет. Здобувачі та студентське
самоврядування пітвердили, що вони залученні до періодичного перегляду ОП. До складу Вченої ради університету
входять представники здобувачів кожного факультету (11 осіб), що дозволяє їм брати участь у вирішенні основних
питань, що стосуються забезпечення якості освіти. Зокрема на сайті фізичного факультету у вільному доступі
викладено протокол розширеного засідання кафедри на якому були присутні
аспіранти(https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/protokol_asp.pdf). Слід відзначити, що зауваження про
перенесення вивчення дисципліни “Методологія підготовки наукової публікації”(яке згадувалося під час
інтерв'ювання здобувачів) було враховано в проєкті навчального плану 2020-2021 (https://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/np-104-2020-project.pdf).
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

Взаємодія з роботодавцями в межах ОП носить постійний характер за рахунок того, що основним роботодавцем є
Львівський національний університет імені Івана Франка. На відкритті засідання кафедри для перегляду ОП
запрошують представників Інституту фізики конденсованих систем (ІФКС) НАН України, Інституту прикладної
математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка», Інституту фізичної
оптики МОН України, Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, які
під час бесіди з експертами підтвердили конкурентоспроможність випускників даної ОП, та особисту зацікавленість
як потенційних роботодавців у випускниках даної ОП. Зокрема на сайті фізичного факультету можна ознайомитися
з протоколом спільного засідання кафедри та роботодавців (https://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/protokol_rob.pdf)

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

Випускники на данній ОП відсутні. В університеті існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо
кар’єрного шляху випускників, цим займається “Сектор професійно-кар’єрної
орієнтації”(https://dis.lnu.edu.ua/struktura/sektor-profesijno-karjernoji-orijentatsiji/). Зокрема успішно реалізується
проєкт «Відомі випускники», під керівництвом ініціативної команди Центру маркетингу та розвитку Львівського
університету.

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регулюються
Методичними рекомендаціями щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх
програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка(https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf). Також система забезпечення якості реалізується через Центр
забезпечення якості освіти (https://education-quality.lnu.edu.ua/), який діє згідно вищезгаданого положення.
Зокрема мета, цілі і завдання системи забезпечення якості освіти прописані в Положенні про систему внутрішнього
забезпечення якості освіти ЛНУ https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf.
Експертам була надана вся необхідна інформація, зокрема звіт про результати опитуванння здобувачів стосовно ОП
(https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/monitoryng-104.pdf). Зауваження аспірантів обговорювалися на
відкритих засіданнях кафедри, керівництво факультету та кафедри ознайомлені з зауваженнями та працює над їх
вирішенням. Частина зауважень вже була врахована в проєкті навчального плану 2020-2021. Під час інтерв'ювання
аспіранти відзначають, що вірять в дієвість цих опитувань.

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

ОП проходить первинну акредитацію

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

Для підтримання культури якості ЗВО здійснює наступні заходи: опитування здобувачів, роботодавців, аналіз ринку
праці, комунікація із випускниками університету, забезпечення безперешкодної діяльності студентського
самоврядування, публікації пропозицій роботи для здобувачів за відповідною ОП. В ЗВО розроблено та затверджено
установчі документи для формування культури якості: -Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження,
моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у львівському національному університеті імені Івана
Франка(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf); -Положення про
опитування студентів, працівників, викладачів,випускників та роботодавців щодо якості освітнього
процесу(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf); -Положенні про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf. Під час акредитації експерти переконалися в бажанні та зусиллях працівників ЗВО і викладачів ОП
підтримувати рівень якості освіти та підвищувати його.
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Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Викладачі даної ОП та завідувач кафедри обговорюють ОП із здобувачами та роботодавцями і враховують їхні
побажання при перегляді програми. В Університеті створено три структурні підрозділи по роботі зі здобувачами
(Студентський відділ, Студентський уряд та Наукове товариство, студентів, аспірантів та молодих вчених). Великий
відсоток членів студентського самоврядування є членами Вченої ради університету (11 чоловік).

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

Під час проходження акредитаційно експертизи явно виражених слабких сторін у контексті критерію 8 експертами
не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітня діяльність даної ОП загалом відповідає визначеному критерію.

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.

Документи, що регулюють права і обов’язки всіх учасників освітнього процесу є у вільному доступі на сайті
університету в розділі “Документи університету” (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/). Зокрема, у вкладці “Установчі документи” (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/institutive-documents/) можна знайти основний документ “Статут Лвівського
національного університету імені Івана Франка”(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) а
також ліцензії та сертифікати. Всі необхідні документи, що стосуються організації освітнього процесцу знаходяться у
вкладці “Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу”
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/). Зручним є те, що для
аспірантів всі необхідні документи знаходяться у вкладці “Документи” на сайті аспірантури
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/). У цілому ці правила та процедури послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

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.

Проект освітньої програми розміщений на сайті фізичного факультету у вкладці “Аспірантура” у відповідному
розділі “Обговорення проектів змін та доповнень до освітньо-наукових програм”. Відповідно з проєктом освітньої
програми можна ознайомитися (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/op-104-2020-project.pdf). Усі
зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми за спеціальністю 104 Фізика та
астрономія просимо надсилати на адресу факультету (fiz_dekanat@lnu.edu.ua) або гаранту програми проф. Ткачуку
В.М. (volodymyr.tkachuk@lnu.edu.ua).

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
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компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

Вся інформація про освітню програму розміщена на сайті фізичного факультету у підрозділі “Освітньо-наукові
програми та навчальні плани підготовки доктора філософії”. Освітня програма(https://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/op-104s.pdf). У вкладці “Навчальні курси” можна знайти силабуси до всіх навчальних дисциплін.
Даної інформації достатньо для ознайомлення стейкхолдерів

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Всі правила, процедури та інформація, що регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу за ОП є
чіткими, відкритими та зрозумілими. Практика їх застосування у межах ОП є позитивною, що підтверджують усі
учасники освітнього процесу. Вся інформація зрозуміло висвітлена на офіційному сайті університету знаходиться у
вільному доступі.

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

Рекомендуємо створити сторінку (розділ) “Пропозиції стейкхолдерів” з відкритим доступом до інформації, яка буде
опублікована. Таким чином, усі бажаючі можуть проаналізувати зауваження/пропозиції, рекомендації/зауваження
не будуть дублюватися.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітня діяльність даної ОП загалом відповідає визначеному критерію.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

Як свідчить наявність 13 здобувачів (5 – на 1 курсі, 6 – на 2 курсі та 2 – на 4 курсі), дана ОНП викликає
зацікавленість у випускників магістратури тому, що під час навчання здобувач набуває найбільш передові
концептуальні та методологічні знання у галузі науково-дослідної діяльності з фізики та астрономії і суміжних
спеціальностях, оволодіває методологією наукових досліджень, здатністю розроблення та реалізації проектів,
включаючи власні дослідження, здатністю запровадження інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна
автономність під час їхньої реалізації, здатністю застосовувати новітні педагогічні, у тому числі інформаційні,
технології у навчальному процесі. При формулюванні цілей та визначенні програмних результатів освітньо-
наукової програми було враховано досвід подібних освітніх програм іноземних закладів-партнерів: Гданська
Політехніка (Польща), Інститут фізики Польської Академії наук (м. Варшава, Польща), Вроцлавський університет
(Польща), Університет Зєльоної Ґури (Польща), Академії ім. Яна Длугоша і Технічного університету в м. Ченстохова
(Польща), Віденський університет(Австрія). На основі аналізу компонент для формування універсальних soft skills
компетентностей, зокрема, впроваджено дисципліни «Інтелектуальна власність і трансфер технологій»,
«Підготовка науково-інноваційного проекту». При перегляді та оновленні освітніх компонентів і програмних
результатів навчання були проаналізовані існуючі аналогічні ОНП вітчизняних ЗВО: Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», НУ
“Львівська політехніка”, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного технічного
університету «ХПІ», Одеського національного політехнічного університету, Інституту фізики конденсованих систем
НАН України.
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2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

Бесіда з аспірантами підтвердила, що теми дисертаційних досліджень обираються з урахуванням кола їх наукових
інтересів і відповідають дослідженням їх наукових керівників. На сайті фізичного факультету можна ознайомитися з
таблицею відповідності тематики дисертаційних робіт аспірантів ОНП 104 Фізика та астрономія напрямам наукових
досліджень їх наукових керівників (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/tabl-vidp-tem-104.pdf).

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).

Аспіранти проводять наукові дослідження на сучасній експериментальній апаратурі в лабораторіях кафедр
фізичного факультету, а також у міжфакультетській науково-навчальній лабораторії рентгеноструктурного аналізу,
у якій функціонує сучасний рентгенівський дифрактометр (STOE STADI MP), науково-навчальних центрах
низькотемпературних досліджень та «Фрактал», астрофізичній лабораторії. Щороку на фізичному факультеті
проводяться наукові конференції, у яких аспіранти можуть брати участь, зокрема, загальновідома «Міжнародна
конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика"»
(http://old.physics.lnu.edu.ua/confer/heureka2020/ua_index.php ), «Різдвяні дискусії», «Вибрані питання астрономії
та астрофізики», «Фізика невпорядкованих систем». Аспіранти періодично доповідають на наукових семінарах
відповідних кафедр, звітній конференції Університету. Крім того, на фізичному факультеті працюють редакційні
колегії періодичних видань Університету: Вісник Львівського університету. Серія фізична
(https://physics.lnu.edu.ua/research/our-publisher ); Журнал фізичних досліджень
(https://physics.lnu.edu.ua/jps/index_ua.html ). Аспіранти мають можливість на безоплатній основі публікувати
власні результати наукових досліджень у цих періодичних виданнях. «Журнал фізичних досліджень» індексується у
науково-метричних базах SCOPUS та Web of Science та належить до категорії А переліку наукових фахових видань
України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт.

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.

Залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти здійснюється в рамках загальної стратегії міжнародної
діяльності ЛНУ ім.І.Франка. Університет співпрацює з закордонними науковими установами в рамках академічної
мобільності Еразмус +. (https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/ ). Аспіранти фізичного
факультету проходять навчання і стажування в рамках цієї програми. Зокрема, асп. Кашеба М.Д. з 18.02.19 по
30.06.19 навчався в Університеті Зєльоної Ґури (Польща). Належний рівень іноземного академічного письма,
достатній для комунікації в міжнародному науковому середовищі з метою апробації результатів наукових
досліджень здобувачів забезпечує освітній компонент ОНП «Іноземна мова за фаховим спрямуванням». Аспіранти
доповідають результати своїх досліджень на міжнародних конференціях, зокрема, у 2019 р. 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).

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

Аспіранти залучені до реалізації наукових тем кафедр. Зокрема, на кафедрі теоретичної фізики асп. Собко Б., асп.
Гольський Ю. З., асп. Кириленко К. С., Татарин М.Б. – до тем «Квантові ефекти у фізиці одно- і багаточастинкових
систем у просторах зі складною структурою» (№ д.р. 0119U002203), «Астрофізичні системи на різних енергетичних
і просторово-часових масштабах та ефекти квантування простору» (№ д.р. 0117U007190); на кафедрі астрофізики
асп. Кашеба М.Д. – «Астрофізичні процеси на різних просторово-часових масштабах: порівняння моделей з даними
спостережень» (№ д.р. 0118U003607), на кафедрі фізики металів асп. Ткач О.Р., асп. Олійник З.М., – «Нові сплави з
аморфними та нанокристалічними фазами для припоїв з широким температурним інтервалом використання» (№
д.р. 0119U002204), «Взаємозв’язок структурного стану, елементного складу та термодинамічних умов охолодження
розплаву при формуванні властивостей високоентропійних металевих сплавів» (№ д.р. 0115U003252) на кафедрі
експериментальної фізики асп. Дендебера М. П. – «Електронні та екситонні стани в новітніх іонних
напівпровідниках типу органічно–неорганічних перовскітів» (№ д.р. 0119U002205). Результати спільних наукових
досліджень здобувачів і їх наукових керівників публікуються у високорейтингових фахових виданнях, збірниках
наукових праць і матеріалах конференцій https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/104_spysok_scopus.pdf. У
Львівському національному університеті імені Івана Франка ефективно діє наукове товариство, студентів, аспірантів
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та молодих вчених що сприяє навчальній, науковій та творчій діяльності аспірантів. З бесіди з керівником даного
товариства Максимом Варвіним стало відомо, що здобувачам відшкодовують витрати за відрядження на
конференції, що проходять в Україні, та преміюють за публікації в журналах, що входять до бази SCOPUS та Web of
Science.

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.

Здобувачі ознайомленні з поняттям академічної доброчесності та з Положення про академічну доброчесності
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). З метою перевірки робіт на плагіат
Університет надає безоплатний доступ здобувачам до Unicheck.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

При формулюванні цілей та визначенні програмних результатів освітньо-наукової програми було враховано досвід
подібних освітніх програм багатьох іноземних закладів. Аспіранти мають можливість на безоплатній основі
публікувати власні результати наукових досліджень у періодичних виданнях фізичного факультету, один з яких
індексується у науково-метричних базах SCOPUS та Web of Science та належить до категорії А переліку наукових
фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт. Аспіранти фізичного
факультету проходять навчання і стажування в рамках програми Еразмус +. Зокрема, асп. Кашеба М.Д. з 18.02.19 по
30.06.19 навчався в Університеті Зєльоної Ґури (Польща).

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

Підготовка здобувачів до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або галуззю
здійснюється тільки на основі Педагогічної практики, оскільки дисципліни “Педагогіка вищої школи” та
“Психологія вищої школи” є вибірковими дисциплінами і можуть бути не вибраними здобувачами.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Освітня діяльність даної ОНП загалом відповідає визначеному критерію.

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.

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОНП «Фізика та астрономія»
– відсутні, оскільки, в поданих документах для акредитації не виявлено недостовірних відомостей; Експертна група
розпочала роботу своєчасно та приступила до виконання своїх обов’язків згідно узгодженої «Програми візиту».
Адміністрація ЗВО та Гарант ОНП сприяли організації роботи експертно групи; Крім цього під час експертизи
виявлено, що освітній процес здійснюється згідно ОНП. Під час експертизи відчувалась згуртованість всіх
стейкхолдерів даної ОНП, що дає загальне позитивне враження.

Сторінка 23



V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Зведена інф_про_викл-
вТ2_104.pdf

dU4FT5I7QwbSwXAlU5cAXa+3ZJVqtg3Rytl2QZvVg
28=

***

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

Завгородній Андрій Володимирович

Члени експертної групи

Шуда Ірина Олександрівна

Головко Наталія Юріївна
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