
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 23263 Системний аналіз і управління. Інтелектуальний
аналіз даних.

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 124 Системний аналіз

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 23263

Назва ОП Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних.

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 124 Системний аналіз

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Верес Олег Михайлович, Пастернак Юрій Юрійович, Харченко Анна
Миколаївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 27.01.2021 р. – 29.01.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/Samootsiniuvannia.pdf

Програма візиту експертної групи https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/01/Program_of_meetings.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

Освітня програма «Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних» сформована відповідно до
інтересів стейкхолдерів та представників регіонального ІТ-кластера. ОП відповідає Стандарту вищої освіти
спеціальності 124 «Системний аналіз» за першим (бакалаврським) рівнем, реалізована на базі копетентністного
підходу та дозволяє здобувачам вищої освіти сформувати індивідуальну освітню траєкторію. Освітнє середовище та
матеріальна база ЗВО створюють необіхідні умови для досягнення програмних результатів навчання за даною ОП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

У підсумку сильних сторін програми та позитивних практик ЕГ відзначає: 1.Освітня програма відповідає
затвердженому Стандарту вищої освіти спеціальності 124 «Системний аналіз» за першим (бакалаврським) рівнем;
грунтується на компетентністному підході, що дає змогу досягти результатів навчання, визначених Стандартом
вищої освіти України; враховує тенденції розвитку спеціальності та регіонального ІТ-кластеру; передбачає набуття
здобувачами вищої освіти соціальних навичок. 2. При перегляді ОПП зважається думка здобувачів та інших
стейкхолдерів. ОК періодично оновлюється у світлі нових тенденцій розвитку науки в галузі ІТ. 3. ЗВО практикує
ознайомчі лекції з дисциплін вибіркового блоку до початку навчального семестру для покращення процесу їх
вибору здобувачами. 4. В ЗВО розроблено ряд необхідних внутрішніх нормативно-правових документів, які
ефективно регулюють освітній процес та містять чіткі правила щодо визнання результатів навчання, отриманих в
інших закладах освіти, зокрема, під час академічної мобільності та неформальної освіти. 5. Заклад використовує
елементи дуальної освіти під час проходження практики. 6. Заклад приймає участь у міжнародних програмах
мобільності та має ряд тісних зав’язків із зарубіжними ЗВО, а також з регіональним ІТ-кластером. 7. Заклад активно
пропагує дотримання академічної доброчесності, проводить відповідні роз’яснювальні семінари, створив достатню
внутрішню нормативну базу щодо питань дотримання академічної доброчесності. Конфліктні ситуації вирішуються
через комісію з питань етики та професійної діяльності із залученням працівників психологічної служби. 8.
Кваліфікація викладачів в достатній мірі відповідає цілям ОП та забезпечує досягнення ПРН. Процедури
конкурсного добору викладачів на ОП є прозорими і дозволяють забезпечити досягнення ПРН. Професійний
розвитку викладачів відбувається за рахунок програм ЗВО та контактів із ІТ-галуззю. Стимулювання розвитку
педагогічної майстерності викладачів здійснюється переважно через рейтинг та мотиваційний фонд. 9. Роботодавці
залучені до освітнього процесу у якості менторів та керівників практик від виробництва. До викладання на ОП
залучені професіонали-практики, експерти та роботодавці з галузі ІТ. 10. ЗВО має розвинену структуру сайту з усією
необхідною інформацією, щодо ОП на ньому.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Позитивно оцінюючи ОП, ЕГ надає рекомендації щодо її удосконалення: 1. При перегляді ОП доцільно не тільки
прислухатися до думки стейкхолдерів, а й залучити їх до робочої групи. Налагодити тісну комунікацію та поглибити
зв'язок ЗВО з роботодавцями. 2. Завершити приведення ОП у відповідність до Стандарту вищої освіти України
першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 12 "Інформаційні технології", спеціальності 124 "Системний аналіз". 3.
Розробити та затвердити «Положення про порядок організації та проведення дуального навчання». 4. Переглянути
та оновити ПРН, список літератури та інформаційні ресурси в робочих програмах освітніх компонентів. Наповнити
навчальні дисципліни, розміщені на платформі Moodle, теоретичним матеріалом. 5. Вдосконалити Положення про
комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ в контексті створення алгоритму чітких дій у разі виникнення
конфліктних ситуацій та довести його до усіх учасників освітнього процесу за ОП. 6. Розробити робочу програму до
кваліфікаційного екзамену бакалаврів та затвердити її в установленому порядку. 7. Посилити відповідність
кваліфікації НПП спеціальності 124 Системний аналіз за видами та результатами їх професійної діяльності. 8.
Розмістити інформацію щодо ОП та її змісту на офіційному сайті ЗВО.

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:
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1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

Цілі ОПП «Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних» сформульовані чітко
(http://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/OPP_SA_2017.pdf), а її унікальність спрямована на здобуття
поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та навиків, що відносяться до областей системного аналізу і
управління, інтелектуального аналізу даних, що дасть їм можливість бути підготовленими до успішного засвоєння
складніших програм для дослідників та розробників систем аналізу і управління, систем підтримки прийняття
рішень. Принциповою особливістю реалізації ОП є підхід до викладання програмування та залучення менторів-
практиків ( http://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Protokol_steykholdery.pdf ). Такі цілі відповідають місії
та стратегії Львівського національного університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf), зокрема таким складовим: забезпечення високої якості навчального
процесу; поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір; створення сучасної
соціальної, інформаційно-комунікаційної та освітньо-наукової інфраструктури.

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

До процесу формування ОП були залучені стейкхолдери. Сформульовані ними пропозиції враховано проектною
групою. Пропозиції здобувачів враховано при визначенні обсягу обов’язкової компоненти «Іноземна мова» (12
кредитів), а також при формуванні переліку фахових вибіркових дисциплін (http://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/01/Protokol_studenty.pdf). Представники від роботодавців (к.ф.-м.н., доц. Чипурко Андрій
Іванович, директор з розробки “СофтСерв - Інновації”; к.т.н., доц. Верес Зеновій Євгенович, Senior Solutions Architect
ІТ корпорації “СофтСерв”) на зустрічі підтвердили свою участь у формуванні ОП та врахуванні пропозиції, зокрема,
виконання реальних проектів зі залученням меторів-практиків (http://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/01/Protokol_steykholdery.pdf). Пропозиції представників академічної спільноти (д.т.н., проф.
Воробель Роман Антонович, завідувач відділу інтелектуальних технологій і систем діагностики Фізико-механічний
інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України; д.т.н., проф. Литвин Василь Володимирович, завідувач кафедри ІСМ НУ
«Львівська політехніка») враховано при формуванні переліку як обов’язкових («Машинне навчання», «Штучний
інтелект») так і вибіркових освітніх компонент («Методи та засоби інтелектуального аналізу даних»).

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.

При формуванні цілей освітньої програми та програмних результатів навчання було враховано тенденції розвитку
спеціальності, а саме, здатність класифікувати задачі та застосовувати глибокий математичний апарат для реалізації
алгоритмів інтелектуального аналізу даних, що дає можливість опрацьовувати великі обсяги даних та реалізовувати
необхідні програмні рішення. Враховуючи розвиток ІТ-сфери у Львові та її потребу у системних аналітиках,
здобувачі мають можливість виконувати реальні проекти в області інтелектуального аналізу даних під керівництвом
менторів-практиків ІТ-фірм. Також ЗВО вивчено досвід аналогічних вітчизняних освітніх програм. Результатом
аналізу ОП "Системний аналіз" Національного університету «Львівська політехніка» стало запровадження ОК
«Машинне навчання», яка формує у здобувачів (ПР7 і ПР9) навиків класифікувати задачі та застосовувати
глибокий математичний апарат для реалізації алгоритмів аналізу та опрацьовувати великих обсягів даних, що є
актуальним на ринку праці. Також вивчено та проаналізовано програмні результати навчання при проектування
логічної схеми взаємозв'язків між освітніми компонентами. Проаналізована ОП "Системний аналіз", Київський
національний університет імені Тараса Шевченко, взято за приклад при розробці проекту до обговорення, оскільки
напрям діяльності ЗВО має математично-програмне спрямування.

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.

ОП «Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних» було розроблено на ґрунтуючись на проекті
Стандарту вищої освіти України (2017р.), ухвалено рішенням Вченої ради факультету прикладної математики та
інформатики (протокол № 17/17 від 22.03.2017 р.) та затверджено Вченою радою Львівського національного
університету імені Івана Франка (ЛНУ) (протокол № 38/6 від 27.06.2017 р.). У межах 17 ПРН враховано усі
кваліфікації для здобувачів. ПРН18 було долучено до програмних результатів навчання як результат обговорення на
зустрічах зі студентами та стейкхолдерами (http://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/OPP_SA_2017.pdf).
При розробленні ОП 2018 року (затверджено Вченою радою ЛНУ, протокол № 48/4 від 25.03.2018 р. ) були внесені
зміни до складу проектної групи, переліку спеціальних компетентностей (ПК13-14), програмного результату ПРН18,
а також змінено обсяги деяких обов’язкових компонент (наприклад, «Системний аналіз» з 5 до 3 кредитів)
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(http://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/OPP_SA_2018.pdf). Стандарт вищої освіти спеціальності 124
Системний аналіз за першим (бакалаврським) рівнем затверджено та введено в дію наказом МОН України від
13.11.2018 р. №1245. До ОП 2019 року внесені зміни, затверджені Вченою радою ЛНУ (протокол № 65/4 від
03.03.2019 р.), що повністю відповідають вимогам Стандарту, а саме: перелік компетентностей випускника –
загальні (К01К16), спеціальні (К17-К27); нормативний зміст підготовки бакалавра, сформований у термінах
результатів навчання (ПР01-ПР17); атестація здійснюється у формі кваліфікаційного екзамену
(http://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/OPP_SA_2019.pdf). До розроблення ОП 2020 року було залучено
представника від роботодавців (Чипурко Андрій Іванович, директор з розробки “СофтСерв - Інновації”), а також
змінено обсяги деяких обов’язкових компонент (наприклад, «Системний аналіз» з 3 до 4 кредитів), затверджено
Вченою радою ЛНУ (протокол № 86/7 від 03.07.2020 р.) (http://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/01/OPP_SA_2020.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

У контексті Критерію 1 ЕГ констатує наступні сильні сторони та позитивні практики: 1.Освітня програма відповідає
затвердженому Стандарту вищої освіти спеціальності 124 «Системний аналіз» за першим(бакалаврським) рівнем, а
саме: перелік загальних та спеціальних компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки бакалавра,
сформований у термінах результатів навчання; атестація у формі кваліфікаційного екзамену. 2. У розробленій ОП
реалізовано компетентністний підхід, що дає змогу досягти результатів навчання, визначених Стандартом вищої
освіти України спеціальності 124 Системний аналіз. 3. При формуванні цілей ОП та програмних результатів
навчання було враховано тенденції розвитку спеціальності та регіонального ІТ кластеру. 4. При перегляді ОПП
зважається думка здобувачів та інших стейкхолдерів.

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

З аналізу наданих документів ЕГ встановлено, що було враховано тільки деякі пропозиції стейкхолдерів підчас
формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП (зокрема не враховано Командна робота як окрема
ОК). ЕГ вважає недостатньою наявність додатково одного програмного результату навчання в ОП 2017 року для
реалізації особливостей та іноваційності ОП «Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних».
Позитивно оцінюючи виконання Критерію 1, ЕГ рекомендує для покращення ОП таке: 1. При перегляді ОП
залучити представників роботодавців, здобувачів та випускників першого (першого) рівня вищої освіти за
спеціальністю «Системний аналіз» до робочої групи. 2. Завершити приведення ОП у відповідність до Стандарту
вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 12 – "Інформаційні технології", спеціальності 124
–"Системний аналіз" у розділах «Загальна характеристика» (Освітня кваліфікація, Опис предметної області),
«Перелік компетентностей випускника» (Інтегральна компетентність), «Матриця відповідності програмних
компетентностей компонентам освітньої програми», «Матриця забезпечення програмних результатів навчання
(ПР) відповідними компонентами освітньої програми».

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма відповідає рівню В в контексті Критерію 1. Недоліки щодо завершення приведення ОП у
відповідність до прийнятого стандарту вищої освіти, на думку ЕГ, не є суттєвими і не перешкоджають досягненню
заявлених цілей та програмних результатів навчання. Недоліки несуть здебільшого технічні помилки допущені при
приведенні ОП до Стандарту.

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).
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Обсяг ОП та окремих компонентів відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти спеціальності 124 Системний аналіз за
першим (бакалаврським) рівнем. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття першого (бакалаврського) ступеня
вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС. На забезпечення загальних та
спеціальних (фахових) компетентностей спеціальності спрямовано 180 кредитів ЄКТС (75% при нормі мінімум 50%).

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.

ОП «Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних» має основні необхідні реквізити, а саме:
передумови доступу до навчання, перелік компетентностей випускника, програмні результати навчання, перелік
освітніх компонент, форми атестації здобувачів та форми оцінювання, можливості щодо продовження освіти,
матеріально-технічне та інформаційне забезпечення навчального процесу. Освітні компоненти в цілому, дають
змогу досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Освітня програма поєднує в собі 4 блоки
освітніх компонентів (блок гуманітарних дисциплін, природничо-гуманітарний блок, фаховий блок та блок
дисциплін вільного вибору), що поєднані між собою пререквізитами та кореквізитами. Обов’язкові освітні
компоненти циклу загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки становлять 30 кредитів ЄКТС
(12,5%), циклу професійної і практичної підготовки – 120 кредитів ЄКТС (50%). У ОП наявні два блоки обов’язкових
освітніх компонентів внутрішньої спеціалізації, кожен по 30 кредитів ЄКТС (12,5%), які відображають особливості
реалізації нормативних результатів навчання. Обсяг вибіркових дисциплін здобувача становить 60 кредитів ЄКТС
(25%), що складається з чотирьох компонентів (по 3 кредити кожна, загалом 12 кредитів) циклу загальної
підготовки та 11 блоків по дві вибіркові дисципліни професійної і практичної підготовки (загалом 48 кредитів).
Варто зазначити, що в ОП 2020 року нормативний результат навчання ПР12 забезпечується винятково за рахунок
вибіркових освітніх компонентів (https://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/OPP_SA_2020.pdf).

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

Аналіз ОП, а саме: інтегральних, загальних, спеціальних (фахових) компетентностей, програмних результатів
навчання та освітніх компонент дає змогу стверджувати, що ОП враховує предметну область системного аналізу і
управління разом з завданнями інтелектуального аналізу даних, що в цілому відповідає предметній області, яка
притаманна спеціальності 124 «Системний аналіз». Методи математичного моделювання, аналізу даних,
оптимізації та дослідження операцій, прогнозування та оцінювання ризиків, як аспект предметної області,
відображено у навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, а саме: «Дискретна математика»,
«Математична статистика», «Функціональний аналіз», «Числові методи», «Дослідження операцій», «Методи
оптимізації», «Машинне навчання», Методи та теорія прийняття рішень та Інтелектуальний аналіз даних.
Навчальні дисципліни «Основи програмування», «Програмування», «Бази даних та інформаційні системи»,
«Алгоритми обчислювальних процесів» та «Хмарні технології» надають нормативних результатів навчання зі
розроблення та застосування інформаційних технології аналізу, моделювання, прогнозування, проектування та
прийняття рішень у складних систем різної природи.

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 ОП, навчальних планів, Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/Zkxyhdv), Положення
про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у ЛНУ
(https://cutt.ly/pkxyl6k), показав, що освітня програма передбачає можливість (60 кредити ЄКТС (25%)) для
формування індивідуальної освітньої траєкторії. Вибіркову частину змісту освіти визначають навчальні дисципліни
(спеціалізації) (48 кредитів ЄКТС) та дисципліни вільного вибору студента (12 кредитів ЄКТС). Вибіркові навчальні
дисципліни (спеціалізації) затверджує Вчена рада факультету, а запис на них організовує деканат. Дисципліни
вільного вибору студента орієнтовані на забезпечення його освітніх і культурних потреб (https://cutt.ly/RkxyvZd),
обсяг по 3 кредити з 3 по 6 семестр. Перелік та опис вибіркових дисциплін публікується до 1 січня поточного
навчального року на веб-сторінці факультету. Запис проводиться тільки на вибіркові дисципліни в межах
навчального плану відповідного рівня освіти. Запис здобувачів освітнього рівня «бакалавр» для вивчення
навчальних дисциплін вільного вибору здійснюється у весняному семестрі від 9 лютого до 20 лютого на наступний
навчальний рік, починаючи з 3 семестру. Здобувачі також здійснюють електронну реєстрацію на вибіркові
дисципліни. Навчальний план 2017 і 2018 року (https://cutt.ly/PkxyQv0; https://cutt.ly/ekxyE7p) містить 10 блоків
вибіркових дисциплін циклу професійної і практичної підготовки, які мають по дві дисципліни обсягом від 3 до 5
кредитів ЄКТС. Студент обирає одну навчальну дисципліну кожного з цих 10 блоків. Також є можливість вільного
вибору здобувачем курсових робіт (по 3 кредити у 6 і 8 семестрах), тематики курсових робіт студенти мають
можливість обирати та узгоджувати по напряму роботи, якщо це стосується спеціальності. Навчальний план 2019
року містить 11 блоків вибіркових дисциплін циклу професійної і практичної підготовки, які мають дві дисципліни
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обсягом від 3 до 4 кредитів ЄКТС (https://cutt.ly/NkxyIpr). Навчальний план 2020 року містить 8 блоків вибіркових
дисциплін циклу професійної і практичної підготовки (37 кредитів ЄКТС), які мають дві дисципліни обсягом від 3 до
4 кредитів ЄКТС (https://cutt.ly/VkxyAgu), а також два блоки вибіркових дисциплін внутрішньої спеціалізації (11
кредитів ЄКТС), які мають три дисципліни обсягом від 3 до 4 кредитів ЄКТС. Здобувач обирає всі дисципліни одного
з двох блоків. Відповідно до навчальних планів 2017, 2018, 2019 року, при вступі на ОП здобувачі автоматично
обирають блок дисциплін внутрішньої спеціалізації (30 кредитів ЄКТС), яка зазначається у заяві абітурієнта. У
процесі проведення зустрічі зі здобувачами, підтвердилася можливість їхньої участі у ознайомчих лекціях з
вибіркових дисциплін, що покращує процес ухвалення рішення.

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

ОП "Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних" та навчальний план підготовки здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 124 "Системнийа наліз" передбачає проходження
практичної підготовки у вигляді лабораторних та практичних занять, навчальної (обчислювальної) та виробничої
(обчислювальної) (для ОП 2020 року) практик. Практична підготовка направлена на формування загальної ЗК2
(Знання та розуміння предметної області та професії) та спеціальної (фахової) ПК10 (Здатність розробляти
експериментальні та спостережувальні дослідження і аналізувати дані, отримані в них) компетентностей для
професійної діяльності бакалавра з системного аналізу. Вона забезпечує нормативний результат навчання ПР8
(Володіти сучасними методами розробки програм і програмних комплексів та прийняття оптимальних рішень щодо
складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій). Проведення практики регламентує
«Положення про проведення практик студентів Львівського національного університету імені Івана Франка»
(https://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/PracticeState.pdf). “Навчальна (обчислювальна) практика” (2 і 4
семестр, по 3 кредити ЄКТС) посідає важливе місце у процесі фахової підготовки спеціаліста з системного аналізу,
оскільки під час практики здобувач вчиться використовувати теоретичні знання, здобуті з курсів “Вступ до
програмування” і “Основи програмування”, для розробки програм. Практика проходить в компаніях, які надають
послуги у сфері інформаційних технологій (АВТО Software, Вакомс Солюшенс, Українські інформаційні технології,
Ерікссон, Н-ІКС, ГлобалЛоджик Україна, https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JA125f0_I4qTzlEdy-
mk03eD_XsXy1h1 ). Загальну організацію практики, контроль за її проведенням та відповідну навчально-виховну
роботу здійснюють завідувач навчальних, виробничих та педагогічних практик навчально-методичного відділу,
декани факультетів і завідувачі відповідних кафедр. Кафедра визначає бази практики і скеровує туди студентів; за
місяць до початку практики готує проекти наказів про скерування студентів на практику; добирає керівників
практики від кафедри. Керівник практики від кафедри забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед
відбуттям студентів на практику. Керівник практики від бази практики здійснює безпосереднє керівництво
практикою. За результатами опитування більше 54% здобувачів задоволені практичною підготовкою за ОП
(задоволення проведенням практики: термінами – 63,6%; тривалість – 54,5%; бази практики – 54,5%; керівництво
практикою з боку приймаючої організації – 68,2%) ( https://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zvit-
opytuvannia-OP-Systemnyy-analiz.pdf ). Положення про проведення практик студентів ЛНУ
(https://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/PracticeState.pdf) , прийняте у 2013 році, потребує оновлення з
урахуванням сучасних підходів та змін у законодавстві у сфері вищої освіти.

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

ОП передбачає набуття здобувачами соціальних навичок при виконанні нормативних результатів навчання ПР15,
ПР16, ПР17, а також ПР18 (Знання специфіки командної роботи програмного забезпечення, підходів до управління
проектами, принципів керування версіями програмних продуктів та мати навики застосування програмних
продуктів підтримки таких процесів) у ОП 2017 року. Вони досягаються таким обов’язковими освітніми
компонентами: «Історія України», «Історія української культури». «Ділова мова та комунікація», «Іноземна мова»,
«Безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа», «Вступ до програмування», «Програмування».
Треба зазначити, що для забезпечення soft skill орієнтовані дисципліни вільного вибору студента, які забезпечують
його освітні та культурні потреби. Проведені інтерв’ювання зі здобувачами продемонстрували відмінне володіння
відповідними навичками. Проте, ЕГ зазначає, що на фокус-групах зі здобувачами та роботодавцями були підняті
питання щодо посилення професійних соціальних навичок.

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

Відповідно до Стандарту вищої освіти, після успішного виконання ОП випускники здобувають освітню кваліфікацію
бакалавр з системного аналізу. Стандартом не передбачено присвоєння професійної кваліфікації. Професійний
стандарт відсутній. ОП містить розділ «Придатність до працевлаштування» з описом права професійної діяльності
відповідно до отриманої кваліфікації.
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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.

Основними видами навчальних занять у Львівському національному університеті імені Івана Франка є: лекція;
лабораторна, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація («Положення про організацію освітнього
процесу», https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ) . Навчальний час,
відведений для самостійної роботи студента, повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 від загального обсягу
навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Підходи щодо визначення співвідношення
обсягу аудиторного часу та самостійної роботи студентів визначаються специфікою конкретної дисципліни, її
приналежності до відповідного блоку дисциплін навчального плану. У навчальному плані ОП 2017 року частка
аудиторних становить 43% (3340 год.) та передбачає такі форми навчання:1). Лекційні заняття (41,2% від загальної
кількості аудиторних годин). 2). Лабораторні заняття (40,8% від загальної кількості аудиторних годин). 3).
Практичні заняття (18% від загальної кількості аудиторних годин). Самостійна робота – 57% від загального обсягу
годин. За результатами опитування 68,2% здобувачів задоволені розподілом годин між освітніми компонентами
ОП; 50% – розподілом годин між лекціями, семінарськими або практичними заняття; 50% – формами (методи)
проведення лекцій; 59,1% – формами (методи) проведення семінарських/практичних занять
(https://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zvit-opytuvannia-OP-Systemnyy-analiz.pdf ).

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.

У рамках освітньо-професійної програми «Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних» щодо
підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 124 "Системний аналіз" галузі знань 12 "Інформаційні
технології" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти дуальна форма здобуття освіти не здійснюється. Проте,
апробація дуальної форми освіти у стадії проектного дослідження у рамках виконання робіт за участі менторів-
практиків, також відсутній чіткий механізм здійснення дуальної освіти на ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Аналізуючи відповідність ОП Критерію 2, ЕГ відзначає наступні сильні сторони та позитивні практики: 1. ОП за
обсягом та змістом відповідає вимогам законодавства та діючому стандарту вищої освіти зі спеціальності 124
Системний аналіз. 2. ЗВО практикує ознайомчі лекції з дисциплін вибіркового блоку до початку навчального
семестру для покращення процесу їх вибору здобувачами. 3. В ЗВО розроблено ряд необхідних внутрішніх
нормативно-правових документів, які ефективно регулюють освітній процес. 4. Освітня програма передбачає
набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок у достатньому об’ємі.

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

Основними рекомендаціями ЕГ щодо удосконалення у контексті Критерію 2 є наступні: 1. Привести ОП у
відповідність до Стандарту вищої освіти в контексті досягнення визначених ПРН виключно за рахунок обов’язкових
освітніх компонент. Зокрема, у ОП 2020 року нормативний результат навчання ПР12 забезпечується винятково за
рахунок вибіркових освітніх компонент. 2. Курсові роботи перенести з блоку вибіркових дисциплін в блок
нормативних. 3. Для посилення професійних соціальних навичок ЕГ рекомендує додати до складу обов’язкових
компонент навчальну дисципліну «Командна робота та презентаційні навички». 4. Для започаткування дуальної
форми здобуття освіти на ОП, ЕГ рекомендує розробити та затвердити «Положення про порядок організації та
проведення дуального навчання».

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітня програма загалом відповідає Рівню В за Критерієм 2, а недоліки щодо завершення приведення ОП у
відповідність до стандарту вищої освіти спеціальності 124 «Системний аналіз» та визначення чіткого механізму
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здійснення дуальної освіти на ОП, на думку ЕГ, є суттєвими і не перешкоджають досягненню заявлених цілей та
програмних результатів навчання.

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

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

Правила прийому на навчання за ОП «Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та
оприлюднені на офіційному веб-сайті Львівського національного університету імені Івана Франка (
http://admission.lnu.edu.ua ; http://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/ ). Правила прийому
розроблено відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджених
наказом МОН України від 15 жовтня 2020 року, затверджено на засіданні Вченої ради Львівського національного
університету імені Івана Франка протокол №2/12 від 29 грудня 2020 року. При зустрічі з фокус групою за участі
відповідальної особи приймальної комісії (Еліяшевський Юрій Ігорович) встановлено, що правила прийому на
навчання оновлюються щорічно та своєчасно оприлюднюються на веб-сайті університету. У розділі V «Терміни
прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання» чітко та зрозуміло для вступників
зазначено терміни та порядок прийому заяв і документів, порядок конкурсного відбору та зарахування вступників
на ОП (пункт 2). Вступники можуть подати до 5-ти заяв на місця державного та регіонального замовлення в
фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. Заява в
електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та
розглядається Приймальною комісією Університету у порядку, визначеному законодавством. У заяві вступники
вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціалізації, спеціалізації, освітньої
програми) та форми здобуття освіти. Конкурсний відбір на ОП здійснюється за результатами вступних випробувань
у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Конкусні предмети для зарахування: Українська мова (з
коефіцієнтом - 0,3); математика (з кофіцієнтом - 0,5); Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія (0,2) ( https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/rules-2021-add-02.pdf ).
Зустрічі з фокус групою підтвердила щорічний перегляд даних коефіцієнтів. Конкурсні предмети залишаються
незмінними, а вага атестату не враховувалась за останні дві вступні компанії.

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

Для вступу на бакалаврську ОП «Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних» приймаються
особи, які здобули повну загальну середню освіту. У відповідності до Умов прийому до ЗВО України Правила
прийому до ЛНУ (https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/rules-2021-add-02.pdf) встановлюють
перелік сертифікатів ЗНО, які подаються для проходження конкурсного відбору. Перелік сертифікатів та їх вагові
коефіцієнти для формування конкурсного балу враховують особливості навчання за даною ОП. Мінімальна
кількість балів для допуску до участі у конкурсі 100. ОП реалізується в рамках спеціальності "Системний аналіз", що
внесена до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Це надає можливість учасникам
Всеукраїнської олімпіади ЛНУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної освіти та отримати
додаткові бали (https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/rules-2021-add-07.pdf).

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.

Порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу за ОП «Системний аналіз і
управління. Інтелектуальний аналіз даних» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти регламентує «Положення
про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському
національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-
mobility.pdf) та «Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів
про вищу освіту Львівським національним університетом імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf). Студентка Ковальчик Ірина навчалася у Польщі (Жешувський
університет) протягом другого семестру у 2019 році.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.
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Визнання результатів набутих у неформальній (інформальній) освіті, обсягом не більше 10% від загального обсягу
кредитів передбачених ОП, але не більше 6 кредитів ЄКТС на першому (бакалаврському) рівні освіти, регламентує
«Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у
неформальній та інформальній освіті» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-
results.pdf). Досвід застосування вказаних правил на ОП «Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз
даних» відсутній. Проте, на фокус-групах ЕГ з’ясувала, що випускова кафедра зараховувала участь у конкурсах,
організованих роботодавцями, як частину практики.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Відповідно до Критерію 3 ЕГ констатує наступні сильні сторони та позитивні практики: 1. Правила прийому на
навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному
веб-сайті. 2. В ЗВО реалізовується можливість отримання додаткових балів учасникам Всеукраїнської олімпіади для
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених
Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, що регламентовано Правилами прийому до ЛНУ. 3.
В ЗВО розроблені внутрішні нормативно-правові документи, які містять чіткі правила щодо визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, та неформальної освіти.

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

Констатуючи слабкі сторони ОП за Критерієм 3, ЕГ вважає, що визнання результатів, набутих у неформальній
(інформальній) освіті, обсягом не більше 10% від загального обсягу кредитів передбачених ОП, але не більше 6
кредитів ЄКТС на першому (бакалаврському) рівні освіти є не достатнім для такої динамічної галузі як
«Інформаційні технології». ЕГ рекомендує вдосконалити процес визнання результатів, набутих у неформальній
(інформальній) освіті за ОП.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма загалом відповідає Рівню В за Критерієм 3, а недолік щодо вдосконалення визнання результатів,
набутих у неформальній (інформальній) освіті, ЕГ вважає несуттєвими і таким, що не перешкоджає досягненню
заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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.

Форми та методи навчання і вкладання на ОП прописані в Положенні про організацію освітнього процесу -
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C- 6e18062115060-1.pdf цілком відповідають заявленим у
програмі цілям та досягненню результатів навчання. В ЗВО пропагується академічна свобода, що було підтверджено
на фокус-групах ЕГ з НПП, зокрема, викладачі не обмежені у виборі засобів та способів викладання як дистанційно
(що спричинено карантином), так і очно. В ЗВО пропагується студентоцентрований підхід: створене подвійне
кураторство як викладачами, так і студентами старших курсів; повноцінно функціонують органи студентського
самоврядування, які приймають участь в усіх сферах діяльності ЗВО. Студентське самоврядування має розгалужену
структуру та власний веб-сайт https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/

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).
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Основним внутрішнім нормативним документом ЗВО, який містить опис освітньої компоненти, результати
навчання, критерії оцінювання ОК, є робоча програма згідно з Положенням про організацію освітнього процесу -
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C- 6e18062115060-1.pdf. На фокус-групах ЕГ з’ясувала, що на
першому занятті НПП здійснюють попереднє ознайомлення здобувачів з основною інформацією щодо освітньої
компоненти. Робочі програми обов'язкових та вибіркових дисциплін та силабуси вибіркових ОК оприлюднені на
сайті факультету. На фокус-групах ЕГ з'ясувала, що здобувачі достатньо обізнанані у цілях, змісті, ПРН та критеріях
оцінювання в рамках ОП.

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

Заклад забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми шляхом залучення
здобувачів до написання тез доповідей на щорічних конференціях, організованих факультетом ПМІ (наприклад,
PDMU та APAMСS) та їх участі у науково-практичних конкурсах, організованих партнерами а представниками
регіонального ІТ-кластеру. Зокрема, ЕГ було надано перелік тез доповідей студентів з їх керівниками щодо участі в
таких конференціях за останні роки - XXV Всеукраїнська наукова конференцiя "Сучаснi проблеми прикладної
математики та iнформатики" 24–27 вересня 2019, м. Львiв; Problems of Decision Making Under Uncertainties: ХХXIII
International Conference, January 24 February 1, 2019; 9-та Міжнародна наукова конференцiя "Сучасні проблеми
математичного моделювання, прогнозування та оптимізації", Кам’янець-Подільський, 2020; 3-тя Міжнародна
науково-практична конференція "Priority directions of science and technology development», 2020 р. та інші. У 2019
році SoftServe IT Academy було проведено конкурс робіт студентів ЛНУ, за результатами якого викладачі зарахували
здобувачам частину кредитів практики https://ami.lnu.edu.ua/news/studenty-prohramy-data-science-zakhystyly-svoi-
pershi-komandni-proekty. Проте, ЕГ зазначає, що в ЗВО ще не налагоджений чіткий механізм визнання результатів
участі у конкурсах як частини відпрацювання практичної підготовки за освітнім компонентом. В даному випадку
таке визнання здійснювалося викладачами на власний розсуд. Хоча наявність факту зарахування частини кредитів
за практику за умови участі здобувачів у конкурсі ЕГ вважає позитивною практикою та елементом дуальної освіти.
На базі ЗВО функціонує Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, яке функціонує
відповідно Положення (https://www.lnu.edu.ua/wp- content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf) та куди за
бажанням можуть вступити здобувачі.

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

На фокус-групах ЕГ з’ясувала, що НПП періодично оновлюють зміст ОК, як відповідно до власного моніторингу
стану сучасних наукових досліджень, так і на основі звернень здобувачів та роботодавців. Зокрема, на фокус-групах
встановлено, що були оновлені ОК "Хмарні технології", "Архітектура комп`ютерних систем", "Інтелектуальний
аналіз даних", "Пакети прикладних програм". Проте, ЕГ зазначає, що потребує оновлення ПРН, література та
інформаційні джерела, які вказані в робочих програмах та силабусах
https://drive.google.com/file/d/1ysWSnb4z3FexEJREGfEZaxy9Iq56zfO5/view?usp=sharing

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

Заклад має достатню кількість міжнародних зав’язків як прямих, так і спільно з представниками ІТ-кластеру,
приймає участь у міжнародній академічній мобільності (Erasmus+ КА107: ІСМ) https://international.lnu.edu.ua/ifnul-
erasmus-credit-mobility-call-results-2020/. Координатором інтернаціоналізації діяльності ЗВО є відділ міжнародних
зав’язків https://international.lnu.edu.ua/. З числа НПП у міжнародній мобільності приймали участь Шахно С.М.,
Чабанюк Я.М., Хімка У.Т., Добуляк Л.І.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

У контексті критерію 4 ЕГ констатує наступні сильні сторони та позитивні практики : 1. Форми та методи
викладання на ОП відповідають її цілям та ПРН. 2. ЗВО підтримує академічну свободу НПП, викладачі мають змогу
використовувати та поєднувати різні форми, методи, інструменти та допоміжні засоби викладання дисциплін. 3. У
ЗВО пропагується студентоцентрований підхід, застосовується подвійне кураторство. 4. Здобувачі достатньо обізнані
в цілях, змісту, ПРН та критеріях оцінювання в рамках ОП. 5. Здобувачі приймають участь у наукових конференціях
та науково-практичних конкурсах, організованих факультетом та ЗВО. 6. Заклад використовує елементи дуальної
освіти під час проходження практики. 7. ОК періодично оновлюються у світлі нових тенденцій розвитку науки в
галузі ІТ. 8. Заклад приймає участь у міжнародних програмах мобільності та має ряд тісних зав’язків з зарубіжними
ЗВО.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

У підсумку Критерію 4 ЕГ констатує наступні слабкі сторони та надає рекомендації: 1. Необхідно переглянути та
оновити ПРН, список літератури та інформаційні ресурси в робочих програмах. 2. ЗВО має розробити та
формалізувати механізм визнання участі здобувачів у конкурсах, організованих роботодавцями, під час
проходження практики. Оскільки, такий механізм не в достатній мірі прописаний у нормативно-правовій базі
закладу, викладачі зараховують таку участь здобувачів на власний розсуд.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на незначні недоліки, які полягають у оновленні літературних джерел робочих програм та необхідності
розробки механізму визнання участі здобувачів у конкурсах під час практичної підготовки, ЕГ констатує
відповідність ОП Рівню В за Критерієм 4.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання здобувачів регламентовані в положеннях про організацію
освітнього процесу - http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C- 6e18062115060-1.pdf та про контроль
та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка - https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_educationresults.pdf . Зазначені положення оприлюднені на сайті, мають чітку
структуру та є зрозумілими за своєю суттю, що дозволяє встановити досягнення ПРН здобувачами за ОП. В умовах
карантину ЗВО проводило контрольні заходи дистанційно. На фокус-групі зі здобувачами ЕГ було
продемонстровано кабінет студента на платформі Moodle, де були присутні матеріали, тестові завдання поточного та
підсумкового контролю з дисциплін. Студенти мають можливість відслідковувати свій рейтинг, при цьому окремому
здобувачу доступна лише його позиція в рейтингу, оцінки інших здобувачів представлені для нього безособово.

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

Формою атестації є кваліфікаційний екзамен, що відповідає затвердженому стандарту вищої освіти спеціальності
124 “Системний аналіз”. Проте, ЕГ зазначає, що в ОП присутні помилки у трактуванні атестації: у деяких місцях
зустрічається формулювання “іспит”, що потребує виправлення, а у звіті самооцінювання “комплексний іспит”, що є
некоректним. Крім того, як було з'ясовано ЕГ, заклад випадково завантажив у систему Національного агентства
програму вступних іспитів у магістратуру замість робочої програми до атестації здобувачів. Але в ході
акредитаційної експертизи ЕГ так і не отримала робочу програму до кваліфікаційного екзамену. Група забезпечення
ОП стверджує, що робоча програма до атестації здобувачів ідентична до програми вступних іспитів у магістратуру.

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.

Правила проведення контрольних заходів регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу -
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf; Положенням про контроль та
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти - https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf; Порядком повторного вивчення окремих дисциплін -
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https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf; Положенням про екзаменаційну
комісію - https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_examcomission.pdf. Правила є чіткими та
зрозумілими, що підтверджено опитуванням та здобувачами на фокус-групах. Інформація доводиться здобувачам
викладачами на першому занятті. Політика врегулювання конфліктних ситуацій регламентується зверненням до
комісії з питань етики та професійної діяльності ЛНУ - https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf. На фокус-групах було з'ясовано, що учасники освітнього процесу
не в достатній мірі обізнані щодо дій у разі конфліктних ситуацій. А зазначене Положення
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf) не містить алгоритму чітких дій у
разі виникнення конфліктних ситуацій. На фокус-групах ЕГ з’ясувала, що звернень щодо розгляду конфліктних
ситуацій за цією ОП не було зафіксовано.

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.

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності сформовані у ряді документів ЗВО:
Положенні про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка»
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/ uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf , Кодексі академічної доброчесності
ЛНУ імені Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx ,
Декларації про дотримання академічної доброчесності працівником у ЛНУ імені Івана Франка»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx. На фокус групах ЕГ
встановлено, що усі учасники освітнього процесу обізнані щодо питань дотримання академічної доброчесності та
дотримуються процедур та правил. З метою популяризації доброчесності ЗВО проводить на регулярній основі
семінари https://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidbuvsia-seminar-prodobrochesnist-instrumenty-
vprovadzhennia-v-diial-nist-zakladu-vyshchoi-osvity/. На випускових кафедрах є відповідальна особа за перевірку на
антиплагіат. ЗВО використовує систему Strike Plagirism.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

В контексті Критерію 5 ЕГ відмічає наступні сильні сторони та позитивні практики: 1. Форми контрольних заходів та
критеріїв оцінювання здобувачів є чіткими та зрозумілими і доводяться до здобувачів вчасно. 2. Форма атестації
здобувачів за ОП відповідає стандарту вищої освіти. 3. Конфліктні ситуації вирішуються через комісію з питань
етики та професійної діяльності із залученням працівників психологічної служби. 4. Заклад активно пропагує
дотримання академічної доброчесності. Проводить відповідні роз’яснювальні семінари, створив достатню
внутрішню нормативну базу.

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

У контексті критерію 5 ЕГ надає наступні рекомендації до покращення: 1. Переглянути ОП з метою коригування
неточностей у формулюванні форми атестації здобувачів, привести формулювання, надане в ОП, у відповідність до
Стандарту вищої освіти зі спеціальності 124 "Системний аналіз". 2. Вдосконалити Положення про комісію з питань
етики та професійної діяльності ЛНУ в контексті створення алгоритму чітких дій у разі виникнення конфліктних
ситуацій для всіх учасників освітнього процесу. 3. Розробити робочу програму до кваліфікаційного екзамену
бакалаврів та затвердити її в установленому порядку.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ЕГ вважає, що ОП відповідає Рівню В в контексті Критерію 5, незважаючи на несуттєві недоліки, які виражаються у
стилістичних помилках щодо форми атестації здобувачів, в недостатній обізнаності учасників освітнього процесу
щодо дій у конфліктних ситуаціях та відсутності робочої програми до атестації здобувачів.
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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.

Кваліфікація викладачів, проаналізована в таблиці 2 Відомостей про самооцінювання та у долученій закладом
таблиці, в достатній мірі відповідає цілям ОП та забезпечує досягнення ПРН. Під час фокус-групи з НПП ЕГ
отримала додаткове підтвердження щодо відповідності академічної та професійної кваліфікації основного складу
групи забезпечення даній освітній програмі, зокрема, на зустрічі були присутні проф. Сеньо П.С., проф. Бартіш
М.Я., проф. Чабанюк Я.М., проф. Шахно С.М., доц. Костенко С.Б., доц. Мельничин А.В., проф. Литвин В.В., доц.
Хімка У.Т., проф. Цегелик Г.Г., ас. Коркуна А.М. Проте, ЕГ зазначає про необхідність оновлення публікацій у
напрямку ОК за цією ОП та збільшити активність публікування результатів наукової діяльності НПП у сфері ІТ-
галузі.

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

Процедура конкурсного добору викладачів регламентується Порядком проведення конкурсного відбору на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf), рівень професіоналізму визначається згідно з Положенням про
оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf), які оприлюднені на сайті. Описана процедура
та вимоги до кандидатів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень викладацької майстерності для
реалізації даної ОП, що було підтверджено начальником відділу кадрів – Дзіковською М.І. на фокус-групі.

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

За результатами моніторингу сайту та інтерв'ювання менеджменту ЗВО ЕГ встановила, що заклад має достатньо
тісні контакти з регіональним ІТ-кластером, а також заключив ряд угод про співпрацю
https://drive.google.com/drive/folders/1JA125f0_I4qTzlEdy-mk03eD_XsXy1h1. Роботодавці залучені до освітнього
процесу здебільшого у якості менторів та керівників практик від виробництва. Проте, за результатами зустрічі з
роботодавцями, ЕГ встановила потребу у поглибленні співпраці з ЗВО.

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

На фокус-групах ЕГ з'ясувала, що до викладання на ОП залучені наступні професіонали-практики, експерти та
роботодавці з галузі: 1. Коркуна Андрій Михайлович - асистент кафедри математичного моделювання соціально-
економічних процесів; крім цього працює в корпорації SoftServe, посада Ментор ІТ Академії. 2. Чипурко Андій
Іванович - по сумісництву доцент кафедри теорії оптимальних процесів; директор розробки СофтСерв - інновації. 3.
Голуб Богдан Михайлович - доцент кафедри теорії оптимальних процесів; працює в корпорації SoftServe. 4. Литвин
Василь Володимирович - по сумісництву професор кафедри математичного моделювання соціально-економічних
процесів; завідувач кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету “Львівська політехніка”. 5.
Шунькін Юрій Валерійович - асистент кафедри теорії оптимальних процесів; ТОВ “Леобіт”, технічний лідер. ЕГ
вважає позитивною практикою залучення до аудиторних занять представників галузі ІТ.

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

Професійний розвиток викладачів регламентований Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та
науково-педагогічних працівників у ЛНУ
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf. Крім того, в умовах карантину було
розроблено Тимчасове положення ЛНУ про дистанційне стажування здобувачів вчених звань професора, доцента,
старшого дослідника у закладах вищої освіти, наукових (або науково-технічних) установах у країнах, що входять до
ОЕСР та/або ЄС (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf). За результатами
інтерв'ювання ЕГ з'ясувала, що за даною ОП випадків використання приведеного тимчасового положення в даний
час не було зафіксовано. Викладачі мають змогу підвищувати кваліфікацію як на базі ЗВО згідно щорічного плану
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/advanced-training/), так і самостійно або в
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рамках угод про співпрацю з ІТ-кластером та іншими ЗВО. В ЗВО успішно функціонує Інститут післядипломної
освіти, де НПП можуть проходити внутрішнє стажування та підвищення кваліфікації
(http://ipodp.lnu.edu.ua/academics/stazhuvannya).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Стимулювання розвитку педагогічної майстерності викладачів здійснюється переважно через рейтинг та
мотиваційний фонд закладу згідно Положення про мотиваційний фонд (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). Крім того передбачені відзнаки ректора у вигляді грамот та подяк.
Зокрема, ЕГ з’ясувала, що були вручені подяки Ректора з врученням премії в розмірі окладу за високі успіхи в
педагогічній і науковій роботі та у зв’язку з ювілеєм: проф. Цегелик Г.Г. (травень 2017 р.); проф. Сеньо П.С. (серпень
2018 р.); доц. Голуб Б.М. (жовтень 2019 р.); ас. Николайук Л.В. (лютий 2020 р.) Окрема подяка ректора була вручена
проф. Бартіш М.Я –жовтень 2020 р.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

В контексті Критерію 6 ЕГ зазначає наступні сильні сторони та позитивні практики ОП: 1. Кваліфікація викладачів в
достатній мірі відповідає цілям ОП та забезпечує досягнення ПРН. 2. Процедури конкурсного добору викладачів на
ОП є прозорими і дозволяють забезпечити досягнення ПРН. 3. Заклад має достатньо тісні контакти з регіональним
ІТ-кластером. 4. Роботодавці залучені до освітнього процесу у якості менторів та керівників практик від
виробництва. 5.До викладання на ОП залучені професіонали-практики, експерти та роботодавці з галузі ІТ. 6.
Професійний розвитку викладачів відбувається за рахунок програм ЗВО та контактів з ІТ-галуззю. 7. Стимулювання
розвитку педагогічної майстерності викладачів здійснюється переважно через рейтинг та мотиваційний фонд.

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

Рекомендаціями ЕГ щодо удосконалення ОП у контексті Критерію 6 є наступні: 1. Посилити відповідність
кваліфікації НПП спеціальності 124 Системний аналіз за видами та результатами їх професійної діяльності,
зокрема, у контексті публікацій за напрямком дисциплін. 2. Налагодити тісну комунікацію та поглибити зв'язок
ЗВО з роботодавцями, зважаючи на прагнення представників ІТ-галузі бути ближчими до ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП відповідає Рівню В в контексті Критерію 6, незважаючи на несуттєві недоліки, які виражаються у посиленні
відповідності кваліфікації НПП спеціальності 124 Системний аналіз та налагодження комунікації з роботодавцями.

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 огляду матеріально-технічної бази експертній групі було продемонстровано комп’ютерні класи та
лабораторії, в яких здійснюється фактичне навчання студентів. Зокрема, було з'ясовано, що комп'ютерне оснащення
деяких лабораторій закладу було здійснено за рахунок спонсорів - представників ІТ-кластеру. У закладі функціонує
бібліотека та електронний репозитарій (http://dspace.lnulibrary.lviv.ua), до яких студентам та викладачам надається
вільний доступ. Проте, під час спілкування із фокус-групою студентів ЕГ з’ясувала, що здобувачі в недостатній мірі
обізнані в можливостях ЗВО щодо інформаційно-ресурсного забезпечення. Під час спілкування із представником
бібліотеки експертну групу було повідомлено про закупівлю необхідної літератури за запитом учасників освітнього
процесу. Для дистанційного навчання ЗВО використовує платформу Moodle, а також MS Teams, де зберігалються
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записи відеолекцій. Окрім цього, експертній групі було продемонстровано відеоролики з оглядом матеріально-
технічної бази (https://drive.google.com/drive/folders/13HvsomP2luMTO2kvTYkwLg9d6vcIyAKB). Заклад активно
використовує ІС “Деканат”, яка автоматично корелюється з ЄДЕБО. Можливості цього програмного продукту з
управління закладом були продемонстровані ЕГ в режимі онлайн, які включають роботу з навчальними планами,
навантаженням викладачів, журналами, розкладом та рейтингами студентів. Загалом, ЕГ відзначає, що МТЗ,
навчально-методичне та інформаційне забезпечення створюють необхідну атмосферу для досягнення здобувачами
ПРН за даною ОП.

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.

Уся інформація щодо питань інформаційних ресурсів та інфраструктури розміщена на офіційному сайті ЗВО
(https://www.lnu.edu.ua), в бібліотеці наявні необхідні посібники. На території ЗВО діє безкоштовний доступ до
інтернету та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання та викладання за ОП.

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.

На фокус-групах із здобувачами ЕГ з'ясувала, що в ЗВО створені умови для різнобічного розвитку студентів,
зокрема, діють спортивні команди (https://www.lnu.edu.ua/news/category/sport-life/), функціонує спорткомплекс та
база відпочинку. Також в ЗВО діє центр культурно-мистецького життя
(https://www.lnu.edu.ua/news/category/cultural-artistic-life/). В умовах карантину для запобігання розповсюдження
вірусу на території закладу розташовано санітайзери та оголошення. За результатами огляду МТЗ, ЕГ відмітила
наявність вогнегасників в аудиторіях та евакуаційних схем. Також задля забезпечення психологічної підтримки
студентів в ЗВО діє психологічна служба (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-
units/psychological-service/) та скринька для звернень щодо проявів екстремізму та тероризму
(https://www.lnu.edu.ua/about/contact-information/protydiia-teroryzmu-ta-nasylliu/).

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

Інформація, необхідна для навчання розміщена на офіційному сайті ЗВО (https://www.lnu.edu.ua), а також на
платформі дистанційного навчання Moodle, проте під час зустрічі зі здобувачами та НПП ЕГ з’ясувала що фактично
платформа використовується лише для організації поточного та семестрового контролю. Усі організаційні питання
вирішуються через деканат чи куратора. Також консультацію здобувачів здійснюють органи студентського
самоврядування.

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

Досвід навчання людей з особливими потребами на ОП відсутній, але нормативно-правова база розроблена. На
офіційному сайті розміщена необхідна інформація (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-
z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/) та існує центр з інклюзивної освіти.
Також в ЗВО існує інфраструктура для навчання людей з особливими потребами: на першому поверсі немає порогів
та наявні пандуси на вході.

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.

У ЗВО на базі відповідного положення функціонує комісія з питань етики (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics- comission.pdf) та уповноважена особа з питань корупції
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/), в юрисдикції яких є
розгляд питань, пов'язаних з вирішенням різного роду конфліктних ситуацій. Крім того, згідно положення при
розгляді конфліктних ситуацій в комісію з питань етики та професійної діяльності залучається працівник
психологічної служби. Проте, під час спілкування зі студентами експертною групою було з’ясовано відсутність серед
здобувачів обізнаності у механізмах вирішення конфліктних ситуацій.
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Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Серед сильних сторін та позитивних практик ОП у контексті Критерію 7 ЕГ може відзначити: 1. Розвинену структуру
сайту ЗВО та наявність на ньому усієї необхідної інформації, безкоштовний доступ до інформаційних ресурсів та
бібліотеки. 2. Автоматизацію документообігу в ІС “Деканат”, яка корелюється з ЄДЕБО. 3. Активне залучення
студентства до культурного та спортивного життя ЗВО. 4. Наявність необхідних механізмів освітньої, організаційної,
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів, що здійснюється через кураторів, органи
студентського самоврядування, психологічну службу, деканат, викладачів випускових кафедр. 5. Співробітництво із
IT-компаніями задля обладнання комп’ютерних класів та лабораторій.

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

В контексті Критерію 7 щодо удосконалення ОП ЕГ рекомендує: 1. Розробити чіткий алгоритм та довести у зручний
спосіб до здобувачів інформацію щодо процедур вирішення конфліктних ситуацій. 2. Наповнити навчальні
дисципліни, розміщені на платформі Moodle теоретичним матеріалом.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ЕГ вважає що ОП загалом відповідає критерію 7, а недоліки, що полягають у доопрацюванні наповнення дисциплін
на платформі Moodle та у інформуванні здобувачів щодо конфліктних ситуацій, є несуттєвими, не мають
фундаментального характеру та можуть бути усунені в короткий час.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

В ЗВО існує ряд положень щодо перегляду ОП: «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти
Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському
національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf), а також діє Центр забезпечення якості освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf). Згідно з положеннями регулярно проводиться моніторинг ОП, за
результатами якого здійснюється її перегляд. Дана ОП переглядається щороку.

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

Здобувачі беруть участь у перегляді ОП особисто чи через органи студентського самоврядування, що представляють
студентів на Вченій Раді, проте представники здобувачів не входять до складу проектної групи. Зокрема, на фокус-
групах ЕГ з'ясувала, що здобувачі висловили необхідність актуалізації дисципліни «Хмарні сервіси», що було
враховано при останньому перегляді даної ОП. Також ЗВО регулярно проводить опитування серед здобувачів,
результати якого надаються адміністрації та науково-педагогічним працівникам. Аналіз анкетування здобувачів
проводиться Центром забезпечення якості освіти. На фокус-групах ЕГ з'ясувала, що Центр проводить анкетування
мінімум один раз на півроку.
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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.

ЗВО співпрацює з IT-компаніями та враховує їх думку під час перегляду змісту ОП чи окремих дисциплін. Зокрема,
зміну наповнення дисципліни "Пакети прикладних програм" було здійснено при останньому перегляді ОП, виходячі
із звернення представника корпорації SoftServe. Проте, представники роботодавців засвідчили, що немає сталого
механізму для надання рекомендацій чи побажань та їх доводиться надавати через особисті канали комунікації.

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

ОП проходить первинну акредитацію, тому не має випускників, але у ЗВО діє «Асоціація випускників»
(https://alumni.lnu.edu.ua/), а також Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку
ЛНУ імені Івана Франка, який збирає інформацію про кар’єрний шлях випускників.

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

Під час спілкування із науково-педагогічним складом експертну групу було повідомлено про внесення пропозицій
студентами щодо актуалізації технологій, які викладаються на дисципліні «Хмарні сервіси», також усі побажання
студенти можуть донести через представників студентського самоврядування на Вченій Раді та на старостатах, на
яких присутні заступники деканів.

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

ОП проходить первинну акредитацію.

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

Основні засади щодо культури якості освіти регламентовано Положенням про систему внутрішнього забезпечення
якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка, зокрема "п. 1.1 цього Положення
передбачає: Метою системи внутрішнього забезпечення якості освіти є забезпечення і підвищення якості освітньої
діяльності, її відповідності міжнародним стандартам, формування в академічному середовищі культури якості як
основи конкурентоспроможності Університету та його випускників." https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf. Проте, на думку ЕГ, в ЗВО слабко розвинена культура якості серед
здобувачів ОП. Під час спілкування з ЕГ представники студентів продемонстрували свою незацікавленість в
перегляді ОП та вдосконаленні змісту дисциплін.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Серед сильних сторін та позитивних практик у контексті Критерію 8 ЕГ відзначає: 1. Участь студентів в органах ЗВО,
розгалуджену структуру студентського самоврядування. 2. Активна діяльність органів самоврядування,
наставництво (кураторство) старших курсів. 3. Тісну співпрацю з роботодавцями у контексті актуалізації змісту ОП
та дисциплін. 4. Активну діяльність центру забезпечення якості освіти у контексті проведення анкетування, аналізу
результатів та розробки пропозицій до поращення ОП за результатами анкетування. 5. Регулярне анкетування
здобувачів, яке здійснюється мінімум один раз на півроку.

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

Щодо удосконалення у контексті Критерію 8 ЕГ рекомендує: 1. Підвищити культуру забезпечення якості освіти
серед студентства шляхом залучення представників здобувачів у робочу групу з перегляду ОП. 2. Створити чіткий
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формалізований механізм для надання зауважень та рекомендацій щодо проекту ОП для стейкхолдерів.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Враховуючи незначність недоліків, що полягають у незацікавленості здобувачів в участі в робочій групі з перегляду
ОП, ЕГ вважає, що ОП відповідає рівню B в контексті Критерію 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.

Права та обов’язки віх учасників освітнього процесу в більшості регулюються Статутом (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), під час спілкування з фокус-групами ЕГ переконались в обізнаності
представників ЗВО щодо прав та обов’язків. Усі документи розміщені у відповідному розділі на сайті ЗВО
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/), є чіткими та зрозумілими.

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 веб-сайті ЗВО не міститься інформація щодо ОП, цю інформацію розміщують на веб-сайті факультету, де є
проект ОП 2021 року (https://ami.lnu.edu.ua/academics/bachelor), але представники роботодавців зауважили про
відсутність чіткого механізму надання пропозицій та рекомендацій.

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

На офіційному веб-сайті ЗВО немає інформації щодо ОП, ця інформація розміщена на веб-сайті факультету
(https://ami.lnu.edu.ua/academics/bachelor). На веб-сайт факультету завантажено ОП усіх років та навчальні плани.
В них чітко вказані цілі, результати та компоненти ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Серед сильних сторін та позитивних практик ЕГ відзначає: 1. Розвинену інфраструктуру сайту ЗВО. 2. Простий
доступ до всієї документації ЗВО. 3. Наявність на сайті кафедри навчальних планів та усієї інформації щодо змісту
ОП.

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

У контексті Критерію 9 ЕГ рекомендує: 1. Розмістити інформацію щодо ОП та її змісту на офіційному сайті ЗВО. 2.
Створити на сайті ЗВО форму для надання зауважень та рекомендацій щодо ОП.
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Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на недоліки в контексті підкритерію На думку ЕГ, недоліки по Критерію 9 є незначними та можуть бути
усунені за короткий час, тому ЕГ вважає, що ОП загалом відповідає Критерію 9 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

не застосовується

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

не застосовується

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).

не застосовується

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.

не застосовується

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

не застосовується

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.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми 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 не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.
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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

Харченко Анна Миколаївна

Члени експертної групи

Верес Олег Михайлович

Пастернак Юрій Юрійович
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