
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36772 Прикладна фізика та наноматеріали

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали

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 36772

Назва ОП Прикладна фізика та наноматеріали

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали

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 Ліпінський Олександр Юрійович, Зозуля Валерій Олександрович,
Возняк Андрій Васильович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

Відсутній

Дати візиту до ЗВО 08.07.2020 р. – 10.07.2020 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-105.pdf

Програма візиту експертної групи https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/vizyt-105.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

Досліджена ОНП 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» у контексті своїх цілей і завдань повністю узгоджується
з місією та стратегією розвитку Львівського національного університету ім. І. Франка (ЛНУ). Аналіз матеріалів
акредитаційної справи, робота з фокус-групами показали, що цілі, програмні результати навчання та основні
підходи до провадження освітньої діяльності за акредитованою ОНП, сформовані та реалізуються з урахуванням
позицій та потреб стейкхолдерів; в наповненні та фактичній реалізації ОП явно відслідковується галузевий контекст,
який полягає у врахуванні потреб основних роботодавців. Засвідчено високий рівень структурованості ОНП та
детермінованості її компонентів; високий рівень організації та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії з
позиції адаптації під потреби здобувачів вищої освіти та їх роботодавців. Позиція здобувачів, роботодавців береться
до уваги під час перегляду освітньої програми. Існує механізм, що дозволяє залучати професіоналів-практиків до
викладання лекційних курсів на постійній основі (за сумісництвом). Враховано вітчизняний та міжнародний
досвіди розробки ОНП за відповідною спеціальністю. В рамках ОНП гармонійно поєднуються процеси навчання та
дослідження, що ілюструє низка наукових робіт аспірантів. Зміст освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та
наноматеріали» цілком відповідає науковим інтересам аспірантів. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для
доручення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю. Підтверджено існування
міжнародних програм стажування та академічних обмінів, наприклад, в рамках програми «Erasmus+». На ОНП
«Прикладна фізика та наноматеріали» задіяний потужний склад НПП. Адміністрацією ЗВО створено прозору,
неупереджену чітку і зрозумілу процедуру проведення вступу до аспірантури за ОНП 105 - «Прикладна фізика та
наноматеріали». Визначено чітку та зрозумілу політику, стандарти і процедури дотримання академічної
доброчесності. Освітнє середовище та матеріально-технічні ресурси відповідають якісному рівню організації
освітнього процесу та є безпечними для життя та здоров'я здобувачів. В ЛНУ ім. Івана Франка створені умови для
комфортного навчання людей з особливими освітніми потребами. ЛНУ ім. Івана Франка на офіційному веб-сайті
надає точну та достовірну інформацію в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін
(стейкхолдерів) та суспільства. Таким чином, ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали» у Львівському
національному університеті ім. І. Франка відповідає усім критеріям Додатку до Положення про акредитацію освітніх
програм (рівень В). Виявлені недоліки не є суттєвими.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

До сильних сторін ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали» у Львівському національному університеті ім. І.
Франка можна віднести: - враховано вітчизняний та міжнародний досвіди розробки ОНП за відповідною
спеціальністю, зокрема, врахування досвіду подібних освітніх програм іноземних закладів-партнерів: Гданська
Політехніка (Польща), Інститут фізики Польської Академії наук (м. Варшава, Польща), Вроцлавський університет
(Польща), Університет Зєльоної Ґури (Польща), Академія ім. Яна Длугоша і Технічний університет в м. Ченстохова
(Польща), Віденський університет (Австрія), Технічний університет Хемнітц (Німеччина), Університет м. Анже
(Франція), Оксфордський університет (Велика Британія); - міжнародна мобільність НПП на даній ОНП; наявність
грошової винагороди для НПП за патенти, публікування статей та тез які індексуються Scopus та Web of Science; -
наявність сучасного обладнання; в ЛНУ діє принцип - «1 млн. на прилад»; - аспіранти мають можливість проводити
дослідження, використовуючи обладнання закладів-партнерів, в тому числі і іноземних - Гданська Політехніка
(Польща), Інститут фізики Польської Академії наук (м. Варшава, Польща), Вроцлавський університет (Польща),
Університет Зєльоної Ґури (Польща); - аспіранти мають можливість на безоплатній основі публікувати власні
результати наукових досліджень у періодичних виданнях; - схвальні відгуки від роботодавців, щодо якості
підготовки здобувачів; - вільний та безкоштовний доступ НПП і здобувачів до всієї інфраструктури та
інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності; - Наукове товариство
студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених має бюджет в розмірі 500 тис.грн. на рік, які вони спрямовують
на свої потреби; - наукові керівники аспірантів є керівниками або виконавцями науково-дослідних робіт, обсяг
фінансування НДР становить біля 2 млн. грн.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Недостатньо чітка інтерпретація структурно-логічної схеми ОНП в графічному вигляді, обмежений «блочний»
принцип реалізації вільного вибору дисциплін студентами, недостатня увага засвоєнню здобувачами сучасних
пакетів прикладних програм MATLAB, COMSOL Multiphysics тощо. Рекомендується: вдосконалити візуальне
відтворення структурно-логічної схеми ОК у складі ОНП, збільшити обсяг вивчення ОК з мультифізичного
комп’ютерного моделювання, розширити запровадження онлайн-курсів та інших елементів дистанційної освіти. У
ЗВО в цілому та в ОНП зокрема необхідне створення більш чітких і деталізованих правил та норм визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, академічної мобільності та оперативного інформування про
умови вступу за окремими ОНП не тільки на сайтах випускових кафедр, але й на основному сайті закладу. У
«Положенні про забезпечення академічної доброчесності» відсутні нормовані показники рівня оригінальності.
Відсутній електронний репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти. Експертна група,
проаналізувавши інформацію, здобуту під час виїзної експертизи, радить колективу кафедри та адміністрації ЛНУ
ім. Івана Франка продовжувати покращувати матеріально-технічну базу, закуповувати сучасне обладнання,
збільшувати кількість закладів-партнерів як в Україні, так і за кордоном та поглиблювати з ними співпрацю.
Рекомендовано у вкладці «Фізичний факультет. Аспірантура» додати інформацію щодо міжнародної наукової
активності аспірантів та викладачів.
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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.

Експертна група пересвідчилася в тому, що цілі ОНП (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/op-105s.pdf)
відповідають місії та стратегії розвитку Львівського національного університету ім. І. Франка (ЛНУ)
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf). Цілі ОНП чітко визначені в її розділі 3, вони
полягають у належній підготовці доктора філософії з прикладної фізики та наноматеріалів, який здатний
ефективно і в повному обсязі виконувати свої професійні обов’язки. Згідно з зазначеною вище Стратегією
Університету, основними підходами щодо реалізації процесу підготовки фахівців у ЗВО є вдосконалення освітніх
програм, реалізація інноваційних підходів провадження освітньої діяльності, адаптація навчального процесу до
сучасних потреб ринку праці тощо. Досліджена ОНП у контексті своїх цілей і завдань повністю узгоджується з
відповідними положеннями Стратегії Університету. В питаннях унікальності ОНП частково дублює інтегральну
компетентність, але після розгляду предметної області, фокуса, орієнтації ОНП та обговоренні цього питання на
зустрічах зі здобувачами, науково педагогічними працівниками (НПП) та стейкхолдерами з’ясувалося, що
унікальність ОНП полягає в її спрямованості на прикладні дослідження в галузі матеріалознавства, проблематиці,
що вирішується з її допомогою, а також здатності здобувачів розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових
цілісних знань у галузі природничих наук.

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

Аналіз матеріалів акредитаційної справи (ОНП, відомостей про самооцінювання освітньої програми, електронних
ресурсів та наданих документів ЛНУ), робота з фокус-групами показали, що цілі, програмні результати навчання та
основні підходи до провадження освітньої діяльності за акредитованою ОНП, сформовані та реалізуються з
урахуванням позицій та потреб стейкхолдерів. Це підтверджується такими фактичними даними: аналізом рецензій
та відгуків роботодавців (долучені до матеріалів акредитаційної справи ОНП), результатів опитувань здобувачів
вищої освіти, які були продемонстровані в процесі онлайн-експертизи та опубліковані за посиланням
https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/monitoryng-105.pdf; результатами опитувань у фокус-групах із НПП,
здобувачами вищої освіти та стейкхолдерами; змістовним наповненням ОНП та навчально-методичним
забезпеченням дисциплін (НМЗД), інформацію про яке опубліковано на сайті ЛНУ
(https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) за посиланнями: https://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/rp-phd-105-kef-electronkinet.pdf; https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/rp-phd-105-kef-
luminscynt.pdf та інші на Web-сторінці. Крім того, ЛНУ поводить анкетування роботодавців та партнерів
(https://www.lnu.edu.ua/opytuvannia-robotodavtsiv-ta-partneriv/), метою якого є визначення основних тенденцій
розвитку ринку праці сьогодні, вивчення якості наданої освіти випускникам та прогнозування потреби у фахівцях.
За результатами анкетування буде з’ясовано, якими компетенціями і навиками має володіти молодий фахівець, а
також можливість ефективної співпраці і комунікації з Університетом. Представники роботодавців (керівники
внутрішніх підрозділів ЛНУ, де в майбутньому можуть працевлаштуватися здобувачі ОНП; керівники та фахівці
Західного наукового центру НАН України і МОН України, Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.
Я.С. Підстригача НАН України, Інституту ІФКС НАН України) підтвердили те, що керівництво ЛНУ прислухається
до їх думки з приводу наповнення освітніх компонент ОНП. У той же час усіма стейкхолдерами висловлено
побажання щодо подальшої формалізації та систематизації процедур обліку та врахування їхніх зауважень і
пропозицій.

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.

Експертна група з’ясувала, що у наповненні та фактичній реалізації ОП явно прослідковується, галузевий контекст,
який полягає у врахуванні потреб основних роботодавців – Національної академії наук України і Міністерства освіти
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України. Серед напрямків досліджень наукових шкіл, що склалися на фізичному факультеті ЛНУ – аналіз структури
рідких металів, розробка сцинтиляційних матеріалів та люмінофорів різного призначення, матеріалів з пам’яттю,
низькотемпературних припоїв, дослідження матеріалів в екстремальних умовах тощо. Згадані напрямки та пов’язані
з ними досвід та компетентності знайшли відображення в ОНП. Врахування виробничих і службових потреб
здобувачів та роботодавців накладає відповідну специфіку на викладання та засвоєння освітніх компонент (ОК) і
програмних результатів навчання (ПРН) за ОНП, що виявляється, перш за все, у відповідному наповненні складової
із практичної підготовки здобувачів. Таке наповнення полягає, передусім, у прив’язці ОК, тематики наукових
досліджень аспірантів до унікальних методик вирощування монокристалів, синтезу сплавів, порошкових матеріалів,
плівок, наночастинкок, отримання керамік, сплавів. Це підтверджується аналізом НМЗД відповідних ОК
(https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates), тематикою дисертаційних робіт аспірантів
(https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/tabl-vidp-tem-105.pdf), звітами про наукові публікації аспірантів за
період з 2016 по 2020рр. (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/105_spysok_scopus_tezy.pdf), бесідами з
фокус-групами НПП, адміністративного персоналу та здобувачами. Також слід зазначити, що ОНП містить певні
елементи регіонального контексту, який виявляється у орієнтованості ПРН на потреби роботодавців та
підтверджується опитуваннями у відповідній фокус-групі. Враховано досвід подібних ОНП 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), Технічний університет Хемнітц
(Німеччина), Університет м. Анже (Франція), Оксфордського університету (Велика Британія). 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 ОК і ПРН були проаналізовані існуючі аналогічні ОНП вітчизняних ЗВО: Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка, НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», НУ
«Львівська політехніка», Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Національного технічного
університету «ХПІ», Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. За результатами аналізу
підготовлено проект оновленої ОНП (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/op-105-2020-project.pdf).

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.

Експертна група з’ясувала, що стандарт вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 105 «Прикладна
фізика та наноматеріали» відсутній. При розробці ОНП проектна група спиралася на 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)». З огляду на вищевикладене акредитована ОНП взагалі відповідає
вимогам підготовки здобувачів, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. №261 «Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих
навчальних закладах (наукових установах) за обсягом та розподілом складових (https://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/op-105s.pdf). 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 (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/np-dodatok-2-105.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Мета, завдання та концептуальні положення ОНП цілком відповідають місії та Стратегії Університету 2020 року.
ОНП містить чітко орієнтований та достатньо обґрунтований галузевий підтекст, що визначається основним
роботодавцем. Враховано міжнародний та вітчизняний досвід розроблення ОНП за відповідною спеціальністю.

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

Не в достатній мірі систематизовано і формалізовано процедуру залучення стейкхолдерів до перегляду ОНП та її
компонентів. Представники роботодавців і здобувачів освіти офіційно не включені до робочої групи з розроблення
ОНП. Рекомендується: розробити та запровадити чітку формалізовану процедуру опитування стейкхолдерів та
врахування їхніх пропозицій при перегляді ОНП, актуалізувати наповнення ОНП з урахуванням діючої термінології
в сфері вищої освіти, залучити здобувачів вищої освіти та роботодавців до робочої групи із розроблення та
провадження ОНП.
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Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Рівень відповідності ОНП Критерію 1 забезпечений достатньою мірою. Принципи формування ОНП, її узгодженість
із внутрішніми та загальнодержавними концепціями розвитку відповідають сучасним вимогам із підготовки
висококваліфікованих фахівців у галузі природничих наук. Недоліки, виявлені за Критерієм 1, не є суттєвими.

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).

Експертна група з’ясувала, що освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії за спеціальностями 104
«Фізика та астрономія» і 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» складаються з освітньої та наукової складових.
Обсяг обох ОНП – 40 кредитів ЄКТС. На дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти відводиться 18 кредитів
ЄКТС, що становить 45 % обсягу ОНП. Збіжність нормативної складової ОНП 104 «Фізика та астрономія» і 105
«Прикладна фізика та наноматеріали» проявляється лише в освітніх компонентах (ОК), які забезпечують
загальнонаукові та мовні компетентності (11 кредитів ЄКТС – 27.5% обсягу ОНП). Формально такі нормативні
компоненти ОНП як «Сучасні тенденції в фізиці», «Науковий семінар» є однаковими в обох ОНП (104 «Фізика та
астрономія» і 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»), проте, фактично їх зміст є різним, їх читають різні
викладачі. Доброю практикою стало запрошення для викладання дисципліни «Сучасні тенденції в фізиці»
науковців з академічних установ, зокрема у 2019-2020 н.р. для спеціальності 104 «Фізика та астрономія» завідувача
відділу квантової статистики Інституту фізики конденсованих систем (ІФКС) НАН України проф. Держка О.В., а для
спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» – завідувача відділу фізико-математичного моделювання
низьковимірних систем Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
Попович Д.І. Із робочими програмами можна ознайомитись на сайті:
https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/rp-phd-104-kfm-
suchtend.pdf і https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/rp-phd-105-kfm-suchtend.pdf, відповідно). Відповідно і
«Науковий семінар» проводиться для здобувачів освіти на різних кафедрах, що дає можливість розширити
предметні знання здобувачів у спеціалізованих галузях, зокрема, фізиці напівпровідників і діелектриків, фізиці
металів. Слід зазначити, що внесення змін до нормативної частини ОНП, які б зробили відмінності між програмами
більш чіткими не тільки на рівні конвентів, але і на рівні формальних ознак, можливо запровадити вже у 2020-2021
н.р. Проект ОНП: https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/op-105-2020-project.pdf.

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.

Аналіз ОНП та пов’язаних із нею документів навчального плану (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/np-
105-ochna.pdf), НМЗД (https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates), пояснювальної записки до навчального
плану (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/np-dodatok-2-105.pdf) тощо, дає підставу вважати, що в
комплексі вони становлять структуровану, взаємопов’язану логічну систему, яка у сукупності реалізує досягнення
заявлених цілей, завдань та ПРН. Структурно-логічна схема не наведена, проте у анотації до кожної освітньої
компоненти вказано місце цієї дисципліни у структурі освітньої програми так, що освітні компоненти утворюють
логічну послідовність. Зважаючи на вищесказане, сукупність освітніх компонент та логічна послідовність їх викладу
дозволяють досягти цілей та програмних результатів навчання. Повноцінна підготовка здобувачів вищої освіти до
дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю забезпечується проходженням ними циклу «Глибинні
знання зі спеціальності», який у навчальному плані позначені терміном «Складова 1». Ця складова містить дві
нормативні дисципліни «Сучасні тенденції в фізиці» та «Науковий семінар» (7 кредитів ЄКТС), а також три
навчальні дисципліни з переліку вибіркових (9 кредитів). Сформована освітня траєкторія (16 кредитів) забезпечує
підготовку здобувачів до дослідницької діяльності за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали».
Таким чином, інтерпретація структурно-логічної схеми потребує певного вдосконалення способу свого викладення.
У проекті ОНП, що обговорюється представлено структурно-логічну схему оновленої освітньої програми (розділ 2.3)
(https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/op-105-2020-project.pdf).
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Експертна група пересвідчилася в тому, що предметна область ОНП, що підлягає акредитації, пов’язана із
засвоєнням компетентностей у сфері прикладної фізики та наноматеріалів в різних галузях їх використання. З
урахуванням галузевого контексту, освітня спрямованість ОНП забезпечує формування глибинних знань зі
спеціальності, загальнонаукових компетентностей, універсальних навичок та мовних компетентностей. Це
підтверджується змістом ОНП (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/op-105s.pdf), наповненням відповідних
їй ОК (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/np-dodatok-2-105.pdf). Відповідність науково-дослідної
спрямованості ОНП предметній області підтверджується темами дисертаційних робіт здобувачів освіти
(https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/tabl-vidp-tem-105.pdf), тематикою наукових праць аспірантів
(https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/105_spysok_scopus_tezy.pdf), інформацією з таблиці дотичності
навчальних дисциплін, тематиці дисертацій аспірантів (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/tabl-dotych-
105.pdf). Опитування роботодавців під час фокус-зустрічі підтверджує відповідність ПРН, передбачених ОНП,
реальним вимогам до фахівців, здатних до дослідницько-інноваційної, науково-педагогічної діяльності та
розв’язання актуальних проблем у сфері прикладної фізики та наноматеріалознавства. На підставі цього експертна
група дійшла висновку про відповідність акредитованої ОНП предметній області спеціальності 105 – «Прикладна
фізика та наноматеріали». Разом з тим слід зазначити, що в ОНП та пов’язаних із нею ОК у недостатній мірі
приділяється увага питанням комп’ютерного моделювання фізичних процесів із застосуванням сучасних пакетів
прикладних програм MATLAB, COMSOL Multiphysics тощо, які наразі активно використовуються в процесі
розв'язування та імітації для різноманітних фізичних додатків. Таким чином, для подальшого вдосконалення ОНП у
частині відповідності предметній області спеціальності доцільно збільшити обсяг вивчення студентами ОК,
пов’язаних із мультифізичним комп’ютерним моделюванням на базі сучасних прикладних програмних пакетів.

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

Аналіз матеріалів акредитаційної справи, навчально-методичних матеріалів ЛНУ
(https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates), спілкування зі стейкхолдерами показав, що структура ОНП
(https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/op-105s.pdf) передбачає можливість для формування індивідуальної
освітньої траєкторії здобувачів, зокрема через наявність процедури індивідуального вибору навчальних дисциплін
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) та організацію програм академічної
мобільності здобувачів (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf);
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf). Експертна група пересвідчилася в
тому, що за акредитованою ОНП у ЛНУ в достатній мірі забезпечено формування індивідуальної освітньої
траєкторії. Крім того, індивідуальна освітня траєкторія у ЛНУ в рамках акредитованої ОНП полягає також у
забезпеченні можливості здобувачам проводити наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової
роботи, в якому визначаються зміст, терміни виконання та обсяг науково-дослідних робіт. Виходячи із зазначених
фактів, експертна група дійшла висновку про доволі високий рівень реалізації індивідуальної освітньої траєкторії за
ОНП, що акредитується. Разом з тим експертна група зазначає, що в частині принципів та процедур вільного вибору
дисциплін реалізація індивідуальної освітньої траєкторії є неоптимальною. Перш за все це пов’язано з «блочним»
принципом вибору навчальних дисциплін у навчальному плані, обмеженням кількості дисциплін у кожному блоці
та недостатньою конкретизацією процедур вибору відповідних навчальних дисциплін у «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), що
регламентує зазначений вибір. Виходячи з цього ЛНУ рекомендується реорганізувати принцип вибору навчальних
дисциплін, зокрема – надати можливість здобувачам вибору ОК, що проваджуються в інших підрозділах ЗВО, а
також збільшити кількість дисциплін вільного вибору. Додатково рекомендується більш детально прописати
процедури реалізації зазначеного вільного вибору у відповідному документі ЛНУ.

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

Експертна група з’ясувала, що згідно з ОНП (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/op-105s.pdf) та
відповідним їй навчальним планом (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/np-105-ochna.pdf) практична
підготовка здобувачів за ОНП здійснюється шляхом проходження ним педагогічної практики в ЛНУ, а також
засвоєння практичних навичок під час виконанням наукової складової ОНП (проведення наукових досліджень)
шляхом застосування лабораторного обладнання, дослідних установок тощо. Порядок проходження практики
регламентований «Положенням про педагогічну практику аспірантів ЛНУ» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/08/Положення-про-педагогічну-практику.pdf) та відповідною «Програмою педагогічної
практики» (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/rp-phd-105-pedpraltyka.pdf). Вдосконалення знань,
формування в аспірантів системи умінь самоорганізації педагогічної діяльності в межах ОК «Педагогічна практика»
проводиться на лекційних, практичних, лабораторних заняттях студентів відповідних спеціальностей, при цьому
здобувачі повинні оволодіти: предметними компетентностями , що є важливими для успішної діяльності за
спеціальністю; передовими концептуальними та методологічними знаннями в галузі науково-дослідної та
професійної діяльності і на межі предметних галузей; розробкою та реалізацією проектів, що включають власні
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дослідження, які дають можливість переосмислити наявні та створити нові цілісні знання; методами критичного
аналізу, оцінювання і синтезу нових ідей; спілкуванню у діалоговому режимі з науковою спільнотою та
громадськістю з питань прикладної фізики та наноматеріалознавства.

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

Аналіз матеріалів акредитаційної справи, показав, що в процесі провадження освітньої та виховної діяльності за
ОНП приділяється значна увага набуттю здобувачами соціальних навичок. При безпосередній реалізації освітнього
процесу набуття таких навичок передбачено наступними ОК: «Філософія» (https://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/syllabus-phd-zagal-kf-filosofiya.pdf), «Науковий семінар» (https://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/syllabus-phd-105-naukseminar.pdf), «Педагогіка вищої школи» (https://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/syllabus-phd-zagal-kzp-pedagogika.pdf), «Методологія підготовки наукової публікації»
(https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/syllabus-phd-zagal-knh-metodolohiia-pidhotovky-naukovoi-
publikatsii.pdf), «Психологія вищої школи» (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/syllabus-phd-zagal-kp-
psykholohiia-vsh.pdf), «Підготовка науково-інноваційного проекту» (https://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/syllabus-phd-zagal-knh-pidhotovka-naukovo-innovatsiynoho-proektu.pdf), «Інтелектуальна власність і
трансфер технологій» (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/syllabus-phd-zagal-kivikp-int-vlas-transfer-
tehnol.pdf), «Розвиток інновацій та підприємництво» (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/syllabus-phd-
zagal-kep-innovations.pdf). Здобувачі вищої освіти під час бесіди у фокус-групі підтвердили не тільки теоретичне, але
й практичне опрацювання соціальних навичок на семінарських та інших заняттях з відповідних дисциплін у вигляді
тренінгів, ділових ігор та інших форм інтерактивної взаємодії між студентом та викладачем. Крім того, в ЛНУ
активно працює система студентського самоврядування, яка підсилює засвоєння здобувачами відповідних навичок
та розширює сферу їх набуття. Зазначена робота регламентується «Положенням про студентське самоврядування
ЛНУ» (https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/). Отже, слід зазначити, що в цілому питання набуття
соціальних навичок за ОНП реалізовано як її ОК у рамках навчальної роботи, так і додатковими заходами під час
участі у роботі студентського самоврядування. При цьому, однак, у самій ОНП у недостатній мірі перелічені й
систематизовані відповідні соціальні навички в переліку ЗК, що вимагає відповідного розширення.

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

Професійний стандарт зі спеціальності 105 „Прикладна фізика та наноматеріали” відсутній. При розробці ОНП
проектна група спиралась на Постанови КМУ від 23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної
рамки кваліфікації» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п/paran12#n37) 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-п).

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.

Експертна група після опрацювання ОНП, навчального плану та НМЗД для всіх ОК з’ясувала, що обсяг ОП,
включаючи аудиторну та самостійну роботу, в цілому відбиває фактичне навантаження здобувачів вищої освіти та
забезпечує досягнення цілей ОНП та регламентованих нею ПРН. Про це свідчить зміст ОНП
(https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/op-105s.pdf), навчальних планів (https://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/np-105-ochna.pdf), НМЗД (https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates (посилання
«Навчальні курси»)) та опитування фокус-груп НПП, здобувачів освіти, роботодавців та інших стейкхолдерів. Для
з’ясування завантаженості здобувачів за ОНП застосовуються такі заходи: опитування здобувачів
(https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/monitoryng-105.pdf); колективне обговорення на науково-методичних
семінарах зі стейкхолдерами (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/protokol_rob.pdf) та аспірантами
(https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/protokol_asp.pdf). Як рекомендацію до ЗВО, експертна група
висловлює позицію щодо необхідності більшого запровадження онлайн-курсів по базовим ОК.

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.

Експертна група з’ясувала, що за ОНП 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» не здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти.
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Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Згідно аналізу матеріалів акредитаційної справи, експертною групою встановлені такі сильні сторони ОНП за
Критерієм 2: високий рівень структурованості ОНП та детермінованості її компонентів; високий рівень організації та
реалізації індивідуальної освітньої траєкторії з позиції адаптації під поточні/майбутні виробничі/службові потреби
здобувачів вищої освіти та їх роботодавців; достатня увага здобуттю учасниками ОНП соціальних навичок як через
навчальну, так і науково - дослідну роботу.

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

Недостатньо чітка інтерпретація структурно-логічної схеми ОНП в графічному вигляді, обмежений «блочний»
принцип реалізації вільного вибору дисциплін студентами, недостатня увага засвоєнню здобувачами сучасних
пакетів прикладних програм MATLAB, COMSOL Multiphysics тощо. Рекомендується: вдосконалити візуальне
відтворення структурно-логічної схеми ОК у складі ОНП, збільшити обсяг вивчення ОК з мультифізичного
комп’ютерного моделювання, розширити запровадження онлайн-курсів та інших елементів дистанційної освіти.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура, зміст, наповнення ОНП задовольняє сучасним вимогам щодо підготовки фахівців у галузі природничих
наук. Недоліки, що виявлені під час акредитаційної експертизи, не є суттєвими. ОНП у цілому відповідає вимогам
Критерію 2.

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.

Експертна група пересвідчилася у відповідності існуючих правил прийому до аспірантури ЛНУ до складових
оцінювання за підкритерієм. «Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2020 році»
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf), «Програма вступних випробувань з
філософії» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Prohr_vstup_nefilos_asp.pdf), Ліцензований
обсяг та інша необхідна вступнику інформація розміщені на офіційному сайті ЛНУ за посиланням:
https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/. Вони не містять дискримінаційних термінів, пунктів, формулювань тощо,
є цілковито чіткими та зрозумілими. До зазначених документів мають цілком вільний доступ всі відвідувачі сайту.
Зустріч з фокус-групою представників здобувачів освіти підтверджує прозорість, публічність, неупередженість і
чесність проведення вступних процедур для потоків здобувачів, що навчаються за відповідною ОНП. Зауважень
щодо загальних процедур (ні формальних, ні таких, що пов’язані з фактичною реалізацією), під час експертизи не
встановлено.

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

За результатами аналізу інформації з офіційного сайту ЛНУ та опитувань у фокус-групах із представниками НПП,
здобувачами освіти та адміністрацією ЗВО було встановлено факт врахування особливостей ОНП у правилах
прийому та пов’язаними з ними документами, що розміщені на офіційному сайті ЛНУ: узагальнено особливості
ОНП враховані в загальних «Правилах прийому до аспірантури та докторантури у 2020 році», в частині
інформування абітурієнтів про ліцензійні обсяги набору на ОНП, конкурсний відбір проводиться на основі
конкурсного балу, який обчислюється як сума балів отриманих під час складання вступних іспитів зі спеціальності,
філософії, іноземної мови та оцінки майбутнього наукового керівника (з рецензії на реферат або відгуку на наукові
праці). Висвітлення особливостей прийому на навчання за ОНП є чітким і зрозумілим, проте доцільно було б всі
програми додаткових фахових та фахових вступних випробувань за всіма ОНП (у тому числі за об’єктом
акредитації) викладати безпосередньо на основному сайті ЛНУ у розділі «Відділ аспірантури і докторантури»
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/) та/або робити в ньому перехресні посилання на відповідні програми,
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розміщені на сайтах окремих факультетів і кафедр. Таким чином поліпшилися б умови щодо оперативності
сприйняття абітурієнтами усієї повноти інформації про процедури вступу за кожною ОНП.

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

У ході проведення зустрічей із представниками НПП, адміністрацією ЗВО та здобувачами вищої освіти та у процесі
аналізу загальнодоступних відомостей експертною групою було встановлено наявність правил визначення та
зарахування результатів навчання в рамках академічної мобільності та(або) отриманих в інших закладах освіти, що
прописані у відповідних документах за посиланнями: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf; http://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/renewal-and-transfer-process.pdf;
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf; http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf; https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-
academic-mobility.pdf, але існують деякі недоліки у формулюванні відповідних правил та програм. Експертною
групою надається рекомендація щодо створення більш чітких, деталізованих та поширених правил та норм
зарахування.

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.

У процесі проведення бесід із представниками адміністрації ЗВО, роботодавцями та здобувачами вищої освіти
експертна група пересвідчилася у наявності відповідних правил визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). Визнання
результатів навчання, які здобуто у неформальній освіті, дозволено для дисциплін, які викладатимуть у наступному
семестрі. Для визнання результатів навчання неформальної освіти створюється предметна комісія.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

До позитивних сторін ОНП за Критерієм 3 варто віднести факт створення адміністрацією ЗВО прозорої,
неупередженої чіткої і зрозумілої процедури проведення вступу до аспірантури за ОНП 105 - «Прикладна фізика та
наноматеріали».

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

У ЗВО в цілому та в ОНП зокрема необхідне створення більш чітких та деталізованих правил та норм визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, академічної мобільності та оперативного інформування про
умови вступу за окремими ОНП не тільки на сайтах випускових кафедр, але й на основному сайті закладу.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

У процесі аналізу акредитованої ОП відносно Критерію 3 явних негативних сторін визначено не було. Надані
рекомендації щодо покращення та поширення загальнодоступної інформації та регулювання окремих освітніх
компонентів. Суттєві недоліки або зауваження відсутні.
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Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Навчання за ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали» забезпечується науково-педагогічним персоналом
фізичного факультету та інших кафедр. Для реалізації освітніх компонентів ОНП передбачено застосування різних
методів, що регламентуються «Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ імені Івана Франка», яке доступне за посиланням
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf. Освітній процес за ОНП здійснюється за
такими формами: навчальні заняття; самостійна робота; науковий семінар; контрольні заходи; педагогічна
практика. Навчання здійснюється за очною, заочною та вечірньою формами навчання. На освітній програмі
переважна більшість здобувачів навчаються на денній формі. Для кожного освітнього компонента викладачі
формують робочу програму (https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates), силабус
(https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates), в яких позначені методи навчання. З результатами опитування
аспірантів можна ознайомитись за посиланням: https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/monitoryng-105.pdf.
Академічна мобільність регулюється наступним положенням:
https://international.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/09/ifnul_recognition_of_studies.pdf.

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).

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів висвітлена в робочих програмах навчальних дисциплін та силабусах, що
розміщуються на електронних ресурсах ЗВО та знаходяться на фізичному факультеті. Силабуси доступні за
посиланням: https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates на вкладці навчальні курси, наприклад:
https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/syllabus-phd-105-kzf-kriogenika.pdf. Робочі програми доступні за
посиланням: https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates на вкладці навчальні курси, наприклад:
https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/rp-phd-105-kftt-nanotechmetodviz.pdf. Навчально-методичне
забезпечення зберігається на кафедрі, що забезпечує викладання дисципліни, у групі забезпечення освітньої
програми, та на електронних ресурсах. Доступне за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1V_OtZVlOM_6Jrd45aIEPLbzEgS4MQGc/view?usp=sharing. Здобувачам вищої освіти
забезпечується вільний та зручний доступ до робочої програми та іншого навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін, що підтверджено під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти. Рекомендовані для вивчення
дисципліни література та інші джерела інформації доступні здобувачам освіти на безоплатній основі, зокрема: у
бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка; на електронних ресурсах ЛНУ імені Івана Франка; у визначених в робочій
програмі відкритих державних реєстрах, інформаційних системах, базах даних, зовнішніх електронних ресурсах, що
надають вільний доступ до інформації.

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

За результатами своїх досліджень здобувачі оформлюють наукові роботи, беруть участь у міжнародних та
регіональних конференціях. Експертна група вважає, що ЗВО забезпечує поєднання навчання і досліджень під час
реалізації ОНП відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньо-наукової програми. Перелік
наукових праць аспірантів за 2016-2020 роки доступний за посиланням: https://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/105_spysok_scopus_tezy.pdf.

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

Викладачі кафедри оновлюють зміст навчальних дисциплін, зміни до яких обговорюються на засіданнях кафедр
фізичного факультету. При внесенні змін враховуються науково-методичні напрацювання викладачів, наукові
досягнення і сучасні практики у галузі прикладної фізики та наноматеріалів. Протоколи засідання кафедри доступні
за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1TE5ytnk1AZaqvCRboIb2_n7G5cnbdvwm?usp=sharing. Також
необхідно зазначити, що результати, отримані в наслідок роботи над НДР, які виконують НПП факультету також
відображаються у освітніх компонентах, наприклад п.14 звіту НДР:
https://drive.google.com/file/d/1UX4JOR_o8IVAdZzS3UZ5O_mZuB6j0DLn/view?usp=sharing. Під час інтерв'ювання
викладачі підтвердили, що зміни ОНП проводяться на регулярній основі.
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5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

При інтерв’юванні адміністрації ЗВО було підтверджено існування міжнародних програм стажування та
академічних обмінів для викладачів. Науково-педагогічний колектив ознайомлений з можливістю участі у
міжнародних програмах. Наприклад, Віталій Вістовський проходив стажування в рамках програми «Erasmus+».
Крім того на зустрічі з НПП було відзначено, що працівники цієї ОНП досить часто проходять дослідницьке
стажування у закордонних ЗВО. Науково-педагогічний персонал має наукові статті та тези доповідей на
міжнародних конференціях, які індексуються у світових наукометричних базах (зокрема, Scopus та Web of Science).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Учасники освітнього процесу мають можливість отримувати повну інформацію щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання результатів навчання. Сильною стороною є міжнародна
мобільність НПП на даної ОНП, як освітньої так і наукової. Також в рамках цієї ОНП гармонійно поєднуються
процеси навчання та дослідження, що ілюструє низка наукових робіт аспірантів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Рекомендується посилити саме освітню міжнародну мобільність викладачів.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Цілісність встановлених релевантних фактів та їх контексту дає можливість зробити висновок про загальну
відповідність усіх підкритеріїв Критерія 4 встановленим вимогам, враховуючи контекст у даній ОП. Зауваження є
незначними.

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.

ОНП передбачає такі контрольні заходи, як поточний та підсумковий контролі. Види і форма проведення
підсумкового контролю визначаються робочими програмами дисциплін та силабусами, обговорюються на засіданні
кафедри і доводяться до відома здобувачів у порядку, визначеному в "Положенні 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); тимчасовому положенні 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). У робочих навчальних програмах
наводиться кількість балів, здобувачі можуть отримати за виконання певного виду роботи, питання та завдання для
підсумкового контролю та критерії оцінювання. Форма проведення семестрового контролю (усна, письмова,
комбінована, тестування тощо), зміст і структура екзаменаційних білетів та критерії оцінювання ухвалюються на
засіданні кафедри.

2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).
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На момент запровадження та акредитації ОНП стандарт відсутній. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії регулюється пунктом 7 «Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка»:
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf. 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 Львівському національному університеті
імені Івана Франка»: 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 імені 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.

Контрольні заходи визначають відповідність рівня набутих знань, умінь і навичок здобувача вищої освіти ступеня
доктора філософії вимогам нормативних документів у сфері вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування
освітнього процесу. Для забезпечення організації проведення підсумкового контролю факультет за погодженням з
кафедрами, складають на кожний семестр, відповідно до робочих навчальних планів, розклад занять та екзаменів і
подають на узгодження у відділ аспірантури та докторантури (пункт 5 Тимчасового положення про організацію
освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті
імені Івана Франка https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Терміни проведення
екзаменаційної сесії визначаються наказом ректора. 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», яка керується «Положенням про комісію з питань етики та професійної
діяльності ЛНУ імені 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 «Положення про забезпечення
академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка»: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf. Академічна відповідальність за необ’єктивність оцінювання
відображена у цьому ж положенні. Конфлікти інтересів врегульовуються через можливість заміни екзаменатора,
створення екзаменаційної комісії для максимальної об’єктивності. 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. Під час інтерв’ювання здобувачами освіти було зазначено, що
вони знають про механізм опротестування (через подання заяви до заступника декана), але частіше
використовується саме неформальний засіб вирішення конфліктних ситуацій.

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.

Політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності містить Положення про забезпечення
академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Базові засади інституційної культури академічного середовища
Університету прописані в установчих документах Університету: Статуті (https://profkom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/10/statut_LNU.pdf) та Колективному договорі (https://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). Проте відсутній електронний репозитарій кваліфікаційних
робіт здобувачів вищої освіти. Перед початком навчання здобувачі отримують інформацію від викладачів щодо
дотримання норм та правил академічної доброчесності. Для здобувачів проводяться, відповідно до Положення про
забезпечення академічної доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) дні академічної доброчесності, 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»).
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Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Усі необхідні офіційні документи які необхідні для роботи ОНП розроблені та впроваджені. Наявність у відкритому
доступі робочих навчальних програм, силабусів з навчальних дисциплін з ОНП «Прикладна фізика та
наноматеріали» із зазначеними критеріями оцінювання та методами контролю. Існування у ЛНУ ім. І.Франка
технологій для перевірки наукових робіт на плагіат.

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

У «Положенні про забезпечення академічної доброчесності» відсутні нормовані показники рівня оригінальності.
Відсутній електронний репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти. Необхідно забезпечити
перевірку на плагіат усіх видів наукових та навчальних робіт.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Наявні недоліки не є суттєвими, та можуть бути виправлені найближчим часом.

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.

Ознайомившись зі змістом таблиці відповідності викладачів критеріям та дисциплінам, які вони викладають, а
також поспілкувавшись з викладачами, що забезпечують підготовку здобувачів за даною ОНП, експертна група
дійшла висновку, що в цілому академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої
програми, забезпечує досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання. Зведена інформація про
викладачів освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з природничих наук за спеціальністю 105
«Прикладна фізика та наноматеріали»: https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/tabl2_105.pdf

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

У ЛНУ імені Івана Франка діє конкурсна система, яка регулюється положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf), як в університеті взагалі так і на даній ОНП зокрема. 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.
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.

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

Представники роботодавців долучаються до організації та реалізації освітнього процесу в наступних напрямках:
неформальне удосконалення освітньої програми, проведення лекцій (наприклад Попович Д. І. викладає «Сучасні
тенденції в фізиці»). Підготовка здобувачів наукового ступеня для викладацької роботи зазвичай проводиться на
кафедрах, де планується наступне їх працевлаштування. Завідувачі кафедр є учасниками групи забезпечення ОНП і
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безпосередньо залучені до організації та реалізації освітнього процесу. Разом з тим до реалізації освітнього процесу
залучаються представники інших наукових установ та ЗВО, потенційних роботодавців.

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

У ході експертизи було виявлено, що у рамках міжнародної академічної мобільності здійснювалося викладання
освітніх компонент закордонними спеціалістами, що було підтверджено у результаті інтерв’ювання НПП
(закордонних закладів вищої освіти, які зазначені у звіті самооцінювання). Крім того з’ясувалося, що Попович Д. І.
викладає «Сучасні тенденції в фізиці», який є професіоналом-практиком, викладає курс лекцій за сумісництвом.

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

У ході інтерв’ювання НПП було виявлено, що ЗВО ЛНУ імені Івана Франка сприяє підвищенню професійного
розвитку НПП. Цей факт був підтверджений безпосередньо під час спілкування на зустрічі з НПП. Наприклад:
Павлюк В.В. проходив стажування в Університеті імені Яна Длугоша, Польша, з 19.11 по 24.11.18, 17.12 по 23.12.18, з
8.01 по 31.01.19 р. наказ №4387 від 05.11.2018 р. Повний перелік стажувань доступний за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1anvE36ir0erDQ1tCrNUX0fTDy6p9KzXo/view?usp=sharing.

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» (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/awards/). Також створений мотиваційний фонд, кошти якого спрямовуються, згідно п. 3.1.1
Положення про мотиваційний фонд Львівського національного університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/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. До того ж підчас інтерв’ювання НПП відзначили що система
грошової винагороди за публікацію статей, тез та патентів існує і працює.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильною стороною є міжнародна мобільність НПП, наявність регулярних стажувань як закордонних так і
внутрішніх. Також необхідно відмітити наявність грошової винагороди для НПП за патенти, публікування статей та
тез які індексуються Scopus та Web of Science. Необхідно зазначити існування механізму, що дозволяє залучати
професіоналів-практиків до викладання лекційних курсів на постійній основі (за сумісництвом).

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

Необхідно більш активно проводити опитування НПП та роботодавців з метою покращення та оновлення,
актуалізації ОНП. Рекомендується, з урахуванням специфіки ОНП, більш активно залучати роботодавців які не є
структурними підрозділами університету до змін ОНП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Наявні недоліки не є суттєвими, та можуть бути виправлені найближчим часом.
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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.

Під час ознайомлення (перегляд відеороліку) з матеріально-технічною базою, а також з навчально-методичним
забезпеченням ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали», групою експертів встановлено: науково-дослідні
лабораторії мають значну кількість обладнання, присутні і сучасні установки (а саме: технологічні установки для
синтезу та вирощування кристалів, епітаксійних структур, тонкоплівкових і наноструктурованих матеріалів;
електронний растровий мікроскоп–мікроаналізатор РЕММА-102-02; атомно-силовий мікроскоп Solver P47-PRO,
гелієвий рефрижератор замкнутого циклу ARS, установки для електрофізичних і оптико-спектральних досліджень в
діапазоні 4-300 К; сучасний рентгенівський дифрактометр STOE STADI MP тощо). Факультет має комфортні
аудиторії, сучасні комп’ютерні класи, локальну комп’ютерну мережу з доступом до Інтернету. У розпорядженні
учасників освітнього процесу фонди Наукової бібліотеки (читальні зали на 824 місця) (https://lnulibrary.lviv.ua/),
доступ до наукометричних баз даних (SCOPUS, WoS), електронний каталог і відкритий доступ в мережі Wi-Fi.
Спорткомплекс складається зі стадіону, 9 спортивних майданчиків, 11 спортзалів, плавального басейну
(https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/), які функціонують безкоштовно для учасників освітнього процесу. Під
час зустрічі з експертами аспіранти та викладачи це підтвердили. Для сприяння естетичному розвитку, організації
культурного дозвілля в Університеті діє Центр культури та дозвілля. В Університеті працює три їдальні та дев’ять
буфетів.

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.

Доступ викладачів і здобувачів до всієї інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання,
викладацької та наукової діяльності в межах освітньої програми є вільним та безкоштовним. В тому числі доступ до
наукометричних баз даних (SCOPUS, WoS), електронного каталогу, мережі Wi-Fi, об’єктів спорткомплексу. Це було
підтверджено під час зустрічей експертів з викладачами і здобувачами.

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.

Групою експертів встановлено: освітнє середовище є безпечним для життя та здоров'я здобувачів, які навчаються на
ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали». Університет створює безпечні і нешкідливі умови для навчання.
Контроль за виконанням і додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці на робочих
місцях здійснює відділ охорони праці (Поліщук Василь Іванович – завідувач). Служба пожежної безпеки здійснює
контроль за дотриманням законодавчих актів з питань пожежної безпеки в університеті, своєчасним виконанням
протипожежних заходів під час ремонту, реконструкції та переобладнання приміщень університету, надає
працівникам університету інструктажі з питань утримання засобів протипожежного захисту та користування ними
(Сорокопуд Євгеній Михайлович – начальник Служби пожежної безпеки). Відділ з питань надзвичайних ситуацій
організовує та забезпечує в установленому порядку навчання та тренування з цивільного захисту, у тому числі
підготовку здобувачів з питань безпеки життєдіяльності, техногенної та пожежної безпеки (Бульдяк Роман
Степанович – завідувач). В Університеті організовано роботу Психологічної служби
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-service/). Психологічна служба
Львівського національного університету імені Івана Франка була створена Наказом ректора № 0-59 від 8.12.2010 р. з
метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології, захисту психічного
здоров’я усіх його учасників, а також гуманізації стосунків у студентських та викладацьких коллективах (Конюх
Ольга Ігорівна - завідувач психологічної служби).

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

Організаційна та інформаційна підтримка здійснюється за допомогою веб-сайту Львівського національного
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/). Крім цього, координаторами надання освітньої,
організаційної, консультативної та соціальної підтримки і інформації є деканат факультету та Відділ аспірантури та
докторантури університету. Інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів також здійснюють:
студентське самоврядування, профспілка студентів та Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та
молодих вчених. Експертна група в ході зустрічі з’ясувала, що Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів
та молодих вчених має свій бюджет в розмірі 500 тис.грн. на рік, які вони спрямовують на потреби студентів,

Сторінка 16



аспірантів, докторантів та молодих вчених. Також, представники студентського самоврядування та Наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених повідомили, що вони мають можливість за потреби
звертатися до керівництва ЛНУ ім. Івана Франка для вирішення своїх питань. Експерти переконалися в тому, що
інформація про міжнародні гранти і стипендії доступна на сторінці відділу міжнародних зв’язків
(https://international.lnu.edu.ua/). У Львівському національному університеті імені Івана Франка функціонують: -
психологічна служба (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-service/)
створена з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології, захисту
психічного здоров’я усіх його учасників, а також гуманізації стосунків у студентських та викладацьких колективах; -
центр забезпечення якості освіти (https://education-quality.lnu.edu.ua/), на базі цього центру проводяться
опитування здобувачів що орієнтоване на отримання інформації щодо визначення рівня задоволеності студентів на
освітніх програмах, які реалізовуються на факультетах. Експерти ознайомились з результатами таких досліджень
щодо освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та наноматеріали»: https://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/monitoryng-105.pdf

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

В ЛНУ ім. Івана Франка створені умови для комфортного навчання людей з особливими освітніми потребами. Для
забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю два навчальних корпуси та два гуртожитки обладнані
пандусами, є спеціальні аудиторії, спеціалізовані кімнати особистої гігієни. Для доступу до аудиторного фонду
закуплено мобільний сходовий підйомник PTR-130. У разі потреби можливе його використання на фізичному
факультеті. Здобувачі з особливими освітніми потребами мають право оформити індивідуальний план, право на
перерву в навчанні, право на навчально-реабілітаційний супровід. Це підтверджує: п. 11.6 Положення про
організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf). Питання забезпечення освітою осіб з особливими
потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/).

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.

Процедури врегулювання конфліктних ситуацій між учасниками освітньої діяльності у Львівському національному
університеті імені Івана Франка прописані в установчих документах Університету та положеннях, що регулюють
окремі види діяльності. «Статут Львівського національного університету імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), «Колективний договір Львівського
національного університету імені Івана Франка на 2017-2020 р.р.» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf). Статут є локальним нормативно-правовим актом, який регулює
діяльність Університету. Колективний договір регулює трудові і соціально-економічні відносини між Університетом
і трудовим колективом, гарантує захист прав та інтересів усіх працівників, незалежно від їхнього членства у
профспілці. В Університеті постійно діє телефон довіри (032 239 4100), на який можуть подзвонити учасники
навчального процесу. Електронна скринька (dovira_lnu@ukr.net). В Університеті працює Уповноважена особа з
питань запобігання та протидії корупції - Іваночко Ірина Богданівна. Усі можуть подати звернення і в Електронну
приймальню (http://helpdesk.lnu.edu.ua/). Вищим органом, який розглядає конфліктні ситуації, є Комісія з питань
етики та професійної діяльності. Порядок вирішення конфліктних ситуацій в Університеті вирішується на декількох
рівнях: університетський (на рівні ректора, проректорів відповідно до розподілу функціональних обов’язків);
факультетський (на рівні декана та заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків) та
кафедральний (на рівні завідувача кафедри). Під час зустрічей експертів з викладачами, здобувачами,
представниками студентського самоврядування, профспілки студентів та Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів та молодих вчених було підтверджено, що існує чітка і зрозуміла політика і процедури
вирішення конфліктних ситуацій які є доступними для усіх учасників. Проте на ОНП практики застосування таких
процедур не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Здобувачі в цілому задоволені матеріально-технічною базою, а також навчально-методичним забезпеченням ОНП
„Прикладна фізика та наноматеріали”. Хотілося б відмітити, що аспіранти ОНП „Прикладна фізика та
наноматеріали” мають можливість проводити дослідження, використовуючи обладнання закладів-партнерів, в тому
числі і іноземних - Гданська Політехніка (Польща), Інститут фізики Польської Академії наук (м. Варшава, Польща),
Вроцлавський університет (Польща), Університет Зєльоної Ґури (Польща). Адміністрація університету, зі свого боку,
постійно працює над покращенням інфраструктури. Зокрема, в ЛНУ ім. Івана Франка вже багато років діє принцип
„1 млн. на прилад”.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Експертна група, проаналізувавши інформацію, здобуту під час виїзної експертизи, радить колективу кафедри та
адміністрації ЛНУ ім. Івана Франка продовжувати покращувати матеріально-технічну базу, закуповувати сучасне
обладнання, збільшувати кількість закладів-партнерів як в Україні, так і за кордоном та поглиблювати з ними
співпрацю.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОНП „Прикладна фізика та наноматеріали” за критерієм 7 (Освітнє середовище та матеріальні ресурси) відповідає
рівню В через відсутність суттєвих недоліків та наявність позитивних фактів, зазначених у „Сильні сторони та
позитивні практики...”.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Ознайомившись з інформацією на сайті та проаналізувавши результати зустрічей з керівництвом ЛНУ ім. Івана
Франка, здобувачами, представниками студентського самоврядування та Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів та молодих вчених – експертна група може констатувати: - розробка, затвердження, моніторинг та
періодичний перегляд ОНП в Університеті здійснюються відповідно до Положення про Центр забезпечення якості
освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf). - перегляд ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали»
проводиться раз на рік. Перегляд та оновлення змісту навчальних дисциплін відбувається кожного семестру. -
роботодавці, здобувачі та викладачі беруть активну участь у перегляді ОНП. - опитування здобувачів освіти,
викладачів та роботодавців здійснюється відповідно до Положення про організацію опитувань студентів,
викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf); звіт за результатами опитування здобувачів вищої освіти щодо
освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та наноматеріали»: (https://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/monitoryng-105.pdf). - підрозділи, залучені до оцінки якості освіти, представлені на сайті
університету (https://education-quality.lnu.edu.ua/about/subdivisions/); існує система індикаторів та ключові заходи
системи внутрішнього забезпечення якості освіти. - слід зазначити, що ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали»
була розроблена і затверджена у 2016 році (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/op-105s.pdf), тобто
навчання за нею триває лише четвертий рік.

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

Під час зустрічі із здобувачами, представниками студентського самоврядування та Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів та молодих вчених експерти переконалися: - перегляд та оновлення змісту навчальних
дисциплін відбувається кожного семестру з ініціативи здобувачів і викладачів; мотивація здобувачів підсилюється
запитом на отримання якісної та сучасної освіти; - центр забезпечення якості освіти вивчає задоволеність здобувачів
стосовно навчального процесу на ОНП шляхом анкетування (https://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/monitoryng-105.pdf). - будь-який аспірант в разі потреби може звернутися до деканату, ректорату або
вирішити питання через представників студентського самоврядування та/або Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів та молодих вчених. - з прикладом залучення здобувачів до процесу періодичного перегляду
освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості, можна ознайомитись за посиланням
(https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/protokol_asp.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.

Зустріч з роботодавцями (Брик Тарас Михайлович - заступник директора з наукової роботи Інституту фізики
конденсованих систем (ІФКС) НАН України, Держко Олег Володимирович - завідувач відділу квантової статистики
Інституту фізики конденсованих систем (ІФКС) НАН України, Ільчук Григорій Архипович - професор кафедри
загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету
«Львівська політехніка», Сольський Іван Михайлович - начальник відділу фізики і технології монокристалів
складних оксидів НВП «Електрон-Карат», Адамів Володимир Теодорович - завідувач відділу матеріалознавства
Інституту фізичної оптики МОН України, професор Капустяник Володимир Богданович - завідувач кафедри фізики
твердого тіла ЛНУ імені Івана Франка, професор Мудрий Степан Іванович - завідувач кафедри фізики металів ЛНУ
імені Івана Франка) підтвердила факт безпосереднього залучення їх до процесу періодичного перегляду освітньої
програми та інших процедур забезпечення її якості. Роботодавці надали схвальні відгуки щодо якості підготовки
здобувачів на ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали». Підтвердженням залучення роботодавців до процесу
періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості можна вважати „Протокол №
2 розширеного засідання науково-методичного семінару фізичного факультету від 5 березня 2020 року”
(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.

Для збирання інформації про випускників створено «Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру
маркетингу та розвитку ЛНУ імені Івана Франка» (https://work.lnu.edu.ua/). Процедуру збирання інформації щодо
кар’єрного шляху випускників Університету в цілому і за ОНП зокрема забезпечено шляхом застосування практики
відповідних інформаційних запитів до роботодавців та безпосереднього контактування із випускниками. Одним із
напрямків співпраці з випускниками є створена «Асоціація випускників ЛНУ», яка дозволяє посилити взаємодію
випускників з Університетом. ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали» була розроблена і затверджена у 2016
році, тобто навчання за нею триває лише четвертий рік. Отже, збирання, аналіз та врахування інформації щодо
кар’єрного шляху випускників освітньої програми «Прикладна фізика та наноматеріали» ще попереду.

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

Провівши зустрічі з керівництвом ЛНУ імені Івана Франка та адміністративним персоналом, зокрема керівником
Центру забезпечення якості освіти Іваночко Іриною Богданівною, експертна група встановила: - оновлення ОНП
відбувається регулярно і вчасно; - враховуються побажання всіх зацікавлених сторін; - керівництво ЛНУ імені Івана
Франка та адміністративний персонал запевнили експертну групу, що результати даної акредитації будуть
обов’язково використані для удосконалення даної ОНП.

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

Оскільки ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали» була розроблена і затверджена у 2016 році, попередніх
акредитацій не було. Зовнішнє забезпечення якості вищої освіти відбувається головним чином за рахунок
врахування пропозицій роботодавців.

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

Провівши всі заплановані зустрічі, експертна група встановила такий факт: усі учасники освітнього процесу
сприймають якість вищої освіти, як особисту цінність та завдання, якість вищої освіти є частиною їх світогляду.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

- роботодавці, здобувачі та викладачі тісно співпрацюють та беруть активну участь у перегляді та удосконаленні
ОНП; - опитування здобувачів освіти, викладачів та роботодавців щодо освітньо-наукової програми здійснюється
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регулярно; - існує чітка система індикаторів та ключові заходи системи внутрішнього забезпечення якості освіти; -
роботодавці надали схвальні відгуки, щодо якості підготовки здобувачів на ОНП «Прикладна фізика та
наноматеріали».

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

Експертна група рекомендує продовжити вдосконалювати систему індикаторів та ключових заходів системи
внутрішнього забезпечення якості освіти та запровадити практику збирання, аналізу та врахування інформації щодо
кар’єрного шляху випускників ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали» коли такі з’являться.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Зважаючи на викладені сильні сторони та позитивні практики, а також на зазначені слабкі сторони, недоліки та
рекомендації щодо удосконалення, експертна група дійшла висновку, що ОНП «Прикладна фізика та
наноматеріали» відповідає рівню В за Критерієм 8.

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.

Правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу в Університеті
регулюються наступними нормативними документами: - Статут Університету (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf); - Правила внутрішнього розпорядку (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf); - 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) - та інші нормативні документи,
розміщеними на сайті Львівського університету. Освітньо-наукова програма ОНП «Прикладна фізика та
наноматеріали» доступна за посиланням (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/op-105s.pdf); навчальний
план – очна форма навчання (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/np-105-ochna.pdf); навчальний план –
заочна форма навчання (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/np-105-zaochna.pdf); пояснювальна записка
до навчального плану (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/np-dodatok-2-105.pdf); програма вступу в
аспірантуру (https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/programa-vstupu-105.pdf); розклад занять
(https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/rozklad-105-2sem.pdf); інша корисна інформація в розділі
«Аспірантура» (https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Проаналізувавши наведену інформацію,
експертна комісія робить висновок – в ЛНУ імені Івана Франка визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що
регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу. Ці правила та процедури є доступними та
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.

На своєму офіційному веб-сайті Заклад вищої освіти вчасно розміщує проект освітньої програми з метою отримання
зауважень та пропозицій заінтересованих сторін (https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) в розділі
«Обговорення проектів змін та доповнень до освітньо-наукових програм».

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.
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На офіційному веб-сайті ЛНУ імені Івана Франка у вкладниці «Фізичний факультет. Аспірантура»
(https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) можна ознайомитись з освітньо-науковою програмою,
навчальним планом (для денної та заочної форм навчання), пояснювальною запискою до навчального плану,
програмою вступу в аспірантуру. Обсяг наведеної інформації є достатнім для інформування відповідних
заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та суспільства.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Зручність сайту ЛНУ імені Івана Франка для переглядання. Наявність та доступність необхідної інформації.

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

Рекомендовано у вкладці «Фізичний факультет. Аспірантура» (https://physics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates)
додати інформацію щодо міжнародної наукової активності аспірантів та викладачів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Проаналізувавши всю зібрану інформацію, можна вважати що, ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали»
відповідає рівню В за Критерієм 9 (Прозорість та публічність).

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.

Зі змістом освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та наноматеріали» можна ознайомитись за посиланням
(https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/op-105s.pdf). Експертна група переконалася, що зміст ОНП відповідає
науковим інтересам аспірантів. Зокрема, ОНП містить ряд нормативних дисциплін: «Сучасні тенденції в фізиці»,
«Науковий семінар», «Іноземна мова за фаховим спрямуванням». Всі вони сприяють розвитку наукового світогляду
аспірантів та забезпечують володіння усною та письмовою комунікацією іноземною мовою. На наукові інтереси
аспірантів зорієнтовані вибіркові дисципліни ОНП: «Методологія підготовки наукової публікації», «Підготовка
науково-інноваційного проєкту», «Інтелектуальна власність і трансфер технологій», «Розвиток інновацій та
підприємництво». Під час зустрічей було встановлено що, перегляд та оновлення змісту навчальних дисциплін
відбувається кожного семестру з ініціативи здобувачів і викладачів; мотивація здобувачів підсилюється запитом на
отримання якісної та сучасної освіти.

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

Зібравши необхідну інформацію під час зустрічей з викладачами та здобувачами, експертна група переконалася в
тому, що теми наукових досліджень аспірантів плануються у рамках науково-дослідних робіт, що виконуються на
кафедрі. Це дозволяє цілковито забезпечити умову відповідності наукових тем здобувачів напрямам досліджень
своїх наукових керівників. А саме: - тема дисертації Топоровської Л.Р. «Синтез і характеризація матеріалів з різною
розмірністю на основі ZnO» відповідає тематиці НДР під керівництвом професора Капустяника В.Б. «Нове
покоління мультифероїків, композитних і наноструктурованих матеріалів для функціональної електроніки і
фотоніки»; - тема дисертації Дуфанець М.В.«Електрофізичні і структурно-чутливі властивості високоентропійних
сплавів» – НДР під керівництвом професора Плевачука Ю.О. «Нові сплави з аморфними та нанокристалічними
фазами для припоїв з широким температурним інтервалом використання»; - тема дисертації Матвіїва Р.Б. «Вплив
домішок на оптико-електронні параметри діелектричних кристалів групи сульфатів» – НДР під керівництвом
професора Стадника В.Й. «Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та
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діелектричних кристалів груп A4BX6 та A2BX4»; - тема дисертації Цюмри В.Б. «Багатоколірні неорганічні
люмінесцентні маркери для біомедичних досліджень» є дотичною темі докторської дисертації професора
Вістовського В.В. «Релаксація та міграція електронних збуджень у сцинтиляційних матеріалах за умови
просторового обмеження».

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).

Ознайомлення з матеріально-технічною базою ЛНУ імені Івана Франка, зокрема з науково-дослідними
лабораторіями, а також, аналізуючи результати зустрічі зі здобувачами, експертна група дійшла висновків: наукові
дослідження аспіранти проводять на сучасній експериментальній апаратурі в лабораторіях кафедр фізичного
факультету, а також у науково-навчальній лабораторії рентгеноструктурного аналізу в якій функціонує сучасний
рентгенівський дифрактометр (STOE STADI MP), науково-навчальних центрах низькотемпературних досліджень
«Фрактал». Апробації результатів наукових досліджень відбуваються під час наукових конференцій, у яких
аспіранти беруть участь. Такі конференції щороку проводяться на фізичному факультеті, зокрема: - «Міжнародна
конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика"»
(http://old.physics.lnu.edu.ua/confer/heureka2020/ua_index.php), Аспіранти періодично доповідають на наукових
семінарах відповідних кафедр, звітних конференціях 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.

Львівський національний університет імені Івана Франка співпрацює з закордонними науковими установами в
рамках академічної мобільності Еразмус+. (https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/).
Аспіранти ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали» проходять стажування в рамках цієї програми. Під час
зустрічей з викладачами та здобувачами експертна група встановила факт залучення аспірантів до проведення
наукових досліджень та комунікації в рамках міжнародних наукових проєктів. Прикладами є: участь аспірантів у
проведенні досліджень з використанням синхротронного випромінювання в центрі досліджень SOLEIL (Париж),
проведення наукових досліджень в Гданській Політехніці (Польща) та в Університеті Зєльоної Ґури (Польща).
Аспіранти ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали» доповідають результати своїх досліджень на міжнародних
конференціях, зокрема, у 2019 р.: International research and practice conference "NANO-2019" (Lviv, Ukraine), XVII
International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (Ivano-Frankivsk, Ukraine), XIth
International Scientific and Practical Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT-2019) (Lviv, Ukraine),
Міжнародна конференція молодих вчених та аспірантів «ІЕФ-2019» (Ужгород, Україна), IEEE 2nd Ukraine
Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON-2019) (Lviv, Ukraine), VIII International seminar
"Properties of ferroelectric and superionic systems" (Uzhhorod, Ukraine). Список наукових праць (статей у Scopus та/або
Web of Science, тез доповідей на міжнародних конференціях) аспірантів: (https://physics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/105_spysok_scopus_tezy.pdf)

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

Експертна група переконалася, що усі наукові керівники аспірантів є керівниками або виконавцями науково-
дослідних робіт, що виконуються за тематичним планом в Університеті. Зокрема, у 2019 р.: - Капустяник В.Б. «Нове
покоління мультифероїків, композитних і наноструктурованих матеріалів для функціональної електроніки і
фотоніки» (№ д.р. 0118U00360); - Плевачук Ю.О. «Нові сплави з аморфними та нанокристалічними фазами для
припоїв з широким температурним інтервалом використання» (№ д.р. 0119U002204); - Вістовський В.В., Демків
Т.М., Чорнодольський Я.М. «Релаксація та міграція електронних збуджень у нанокомпозитних сцинтиляційних
полімерних матеріалах» (№ д.р. 0118U003606); - Стадник В.Й., Бовгира О.В. «Нові матеріали функціональної
електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп A4BX6 та A2BX4» (№ д.р. 0117U001231).
Обсяг фінансування НДР становить біля 2 млн. грн. За результатами виконання науково-дослідних робіт
(https://physics.lnu.edu.ua/research/research-areas) публікуються тези доповідей, статті, оформлюються патенти.
Наукова активність керівників аспірантів підтверджується також Звітом про наукову роботу за 2019 рік
(https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/zvit2019.pdf).
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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.

В Університеті діє “Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному
університеті імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) на
основі якого НПП та здобувачі підписали декларації про академічну доброчесність (https://naqa.gov.ua/wp-
content/uploads/2019/05/Deklar_pro_dobr.pdf). В разі порушення академічної доброчесності передбачено
притягнення особи до дисциплінарної відповідальності відповідно до законодавства. Згідно з п. 7.2. Положення про
забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. Івана Франка, яким визначаються основні види академічної
відповідальності науково-педагогічних працівників передбачається в т.ч. позбавлення права брати участь у роботі
визначених законом органів чи займати визначені законом посади, що тягне за собою заміну наукового керівника
аспіранта в разі порушення керівником академічної доброчесності. З метою перевірки робіт (монографій,
підручників, посібників, статей, дисертацій) на наявність плагіату Університет забезпечує доступ до платформи
Unicheck. Публікації наукових керівників аспірантів переважно розміщують у журналах, які встановили практику
перевірки на наявність академічного плагіату. Спеціалізовані вчені ради Університету здійснюють перевірку тексту
дисертаційної роботи на академічний плагіат та повинні описати у Рішенні щодо присудження наукового ступеня
проведену процедуру перевірки тексту дисертації на можливий академічний плагіат і вказати результат цієї
перевірки. Провівши зустрічі з гарантом ОНП, адміністративним персоналом ЛНУ імені Івана Франка, керівником
Центру забезпечення якості освіти, здобувачами та НПП експертна група встановила, що за час дії ОНП не було
виявлено фактів порушень академічної доброчесності, ні серед здобувачів, ні серед науково-педагогічних
працівників кафедри.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Сильною стороною у контексті Критерію 10 експертна група вважає потужний склад НПП на ОНП «Прикладна
фізика та наноматеріали» і, як наслідок, високі наукові досягнення аспірантів. Також, до сильних сторін можна
віднести: можливість аспірантів на безоплатній основі публікувати власні результати наукових досліджень у
періодичних виданнях, які індексуються у науково-метричних базах SCOPUS та Web of Science та належать до
категорії А; участь аспірантів у проведенні досліджень в центрі SOLEIL (Париж), в Гданській Політехніці (Польща)
та в Університеті Зєльоної Ґури (Польща); співпраця Львівського національного університету імені Івана Франка з
закордонними науковими установами в рамках академічної мобільності Еразмус+; наявність сучасного обладнання
у власних наукових лабораторіях.

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

Рекомендуємо збільшити кількість сучасного обладнання в наукових лабораторіях фізичного факультету; посилити
залучення міжнародних наукових центрів до освітнього та наукового процесу на ОНП.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Проаналізувавши всю викладену інформацію, експертна група вважає, що ОНП «Прикладна фізика та
наноматеріали» відповідає рівню В за Критерієм 10.

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

Експертна група констатує, що під час проведення виїзної експертизи ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали» у
Львівському національному університеті імені Івана Франка, мала місце змістовність та толерантність у спілкуванні
з адміністрацією ЛНУ, гарантом ОНП, та іншими учасниками фокус-груп. Адміністрація ЗВО сприяла роботі
експертної групи. Всі заплановані зустрічі відбулись згідно «Програми дистанційного візиту». Спілкування
проходило в конструктивній та дружній атмосфері. Експертна група підтвердила інформацію, подану у відомостях
про само оцінювання. Підтверджено наявність навчального процесу ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали» у
Львівському національному університеті імені Івана Франка.

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:
Відсутні

***

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

Возняк Андрій Васильович
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Члени експертної групи

Ліпінський Олександр Юрійович

Зозуля Валерій Олександрович
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