
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 36774 Математика

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 111 Математика

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
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 ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 36774

Назва ОП Математика

Галузь знань 11 Математика та статистика

Спеціальність 111 Математика

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Механіко-математичний факультет 

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

філософський факультет, факультет педагогічної освіти, факультет 
іноземних мов, юридичний факультет, економічний факультет

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

ЛНУ ім. Івана Франка: вул. Університетська, 1; вул. Дорощенка, 41;  пр. 
Свободи, 18; вул. Драгоманова, 50; вул. Ген. Тарнавського, 107; вул. Туган-
Барановського, 7; вул. Коперніка, 3; вул. Січових Стрільців, 14,  м. Львів

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 346571

ПІБ гаранта ОП Зарічний Михайло Михайлович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

mykhaylo.zarichnyi@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-593-73-56

Додатковий телефон гаранта ОП +38(097)-651-12-34
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
В історії математичної науки Львів є одним з важливих центрів. Між двома світовими війнами тут діяла Львівська 
математична школа на чолі з видатним математиком - Стефаном Банахом. У післявоєнні роки у Львові розвивалися 
школи з функціонального аналізу, алгебри, диференціальних рівнянь.
У 2016 році у відповідно  до ЗУ "Про вищу освіту" було отримано рішення про ліцензування спеціальності (наказ 
МОН №707 від 23.06.2016 р). Перший набір аспірантів відбувся у вересня 2017 року. На даний час на цій ОНП 
навчається  16 аспірантів. ОНП успішно  функціонує, що проявляється у тому, що аспіранти виконують 
індивідуальні навчальні плани, беруть участь у роботі наукових семінарів, вітчизняних та міжнародних 
конференцій, готують до захисту дисертації.
Високий рівень викладання та наукових досліджень на ОНП забезпечує у майбутньому працевлаштування 
здобувачів.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 3 3 0

2 курс 2019 - 2020 5 5 0

3 курс 2018 - 2019 4 4 0

4 курс 2017 - 2018 4 4 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 11199 Математика
17763 Математика. Математична економіка та економетрика
17765 Комп'ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор
23228 Комп'ютерний аналіз математичних моделей

другий (магістерський) рівень 9841 Актуарна та фінансова математика
11371 Математична економіка та економетрика
17293 математика
17630 Диференціальні рівняння. Теорія функцій.
22814 Алгебра і теорія чисел. Геометрія і топологія
30893 Математичний та функціональний аналіз. 
Диференціальні рівняння

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

36774 Математика

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

162647 64243
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Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

698 0

Приміщення, здані в оренду 1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма OP_2020.pdf lXmBd+VoESos12K2jXr9uONCuGgtQDvCS995LHwS7OI
=

Навчальний план за ОП НП_ 2020.pdf ss5Vwyi/DbbBAvX9FkxV8usqYwcbgZKobfjRjWcue9U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук4.pdf xnjUIW5l9ouFlDTeXSTM9h2M84xMIe/spPOPIoTX7a8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук1.pdf +bigz6z+Yq6LHaBlwZN14CQKun2QULrnjb/FGKY2Rfs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук2.pdf Sonh3ejsM/kY7U75unb4TwQFDKy/vGWvS3N2Am4PQ34
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук3.pdf 4aJxNo0Jjz0Txes5qk+27UuEBDy75xA8RFic+jsY7dE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Обгрунтування про НПП 
Математика.pdf

/hBqWeFsSAdeIxWUNWZH/i1ApXQHdBP5jHobeN+Pq
Gg=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованих фахівців у області математики, її 
теоретичних розділів, які здатні проводити власні наукові дослідження, отримувати нові результати, аналізувати 
сучасні математичні публікації та застосовувати їх у власних наукових розробках, викладати математичні курси та 
здійснювати керівництво студентськими роботами у закладах вищої освіти.
Особливістю програми є залучення до викладання та керівництва науковими дослідженнями фахівців з науковими 
публікаціями у рейтингових математичних журналах, з великим міжнародним досвідом, а також широта підготовки 
аспірантів у різних галузях сучасної математики, використання у навчальному процесі міжнародного досвіду 
викладачів.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОНП відповідали місії та стратегії ЛНУ ім. Ів. Франка на період 2016-2020 рр.(https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf).  На даний момент цілі ОНП відповідають оновленій місії та стратегії 
ЛНУ ім. Ів. Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf), зокрема: дослідницька 
та прикладна орієнтація ОНП, що зумовлює проведення наукових досліджень, продукування нових знань через 
розробку ефективних механізмів функціонування й розвитку педагогічних систем на основі інноваційних 
результатів міжгалузевих досліджень – узгоджується із стратегією розвитку Університету щодо забезпечення 
високої якості освітнього процесу досягнення найвищих стандартів у наукових дослідженнях та інноваціях, 
поглиблення інтеграції Університету в світовий освітній та науковий простір створення новаторської освітньо-
наукової, інформаційно-комунікаційної та соціальної інфраструктури;
- практичне застосування результатів досліджень на національному та регіональному рівнях синхронізується із 
місією Університету щодо сприяння соціальному та економічному розвитку суспільства, генерування змін, які 
потребує місто, регіон, країна та світ;
- формування особистості викладача як високо компетентного, професійно мобільного та конкурентоспроможного 
фахівця на ринку освітніх послуг відповідає місії Університету, де акцентовано про встановлення та реалізацію 
освітніх і наукових стандартів формування особистості – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

У лютому 2020 року відбулося декілька зустрічей з аспірантами ОНП та магістрами (потенційними здобувачами), де 
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обговорювалися побажання щодо включення у навчальний план навчальної дисципліни "Інформаційні технології 
та програмування" . Цю пропозицію підтримали і врахували в редакції ОНП 2020 р. 

- роботодавці

Потенційними роботодавцями для випускників ОНП Математика виступають передусім ЗВО. Інтереси ЗВО 
полягають у високому рівні математичної підготовки випускників програми, їх здатності працювати 
університетським викладачем, зокрема пройти педагогічну практику, яка готує до педагогічної роботи в 
університетах. Також інтереси ЗВО полягають у здатності випускника ОНП проводити самостійні наукові 
дослідження у різних областях математики. Відповідно до цих інтересів на даній  ОНП було передбачено широкий 
спектр вибіркових дисциплін, який дозволяє проводити наукові дослідження.
Також роботодацями виступають наукові інституції, які зацікавлені в підготовці випускника до проведення 
самостійних науквоих досліджень в одному з напрямів сучасної математки.

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти забезпечуються тим, що в неї увіллються висококваліфіковані університетські 
педагоги та молоді вчені, які публікують свої результати у наукових журналах, доповідають на вітчизняних та 
міжнародних конференціях та наукових семінарах.

- інші стейкхолдери

Викладачі і співробітники факультету прикладної математики та інформатики зацікавлені  у спілкуванні та 
співпраці з здобувачами та випускниками даної ОНП, оскільки, така співпраця підсилює математичну компоненту в 
діяльності цього факультету.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Математична компонента присутня у навчальному процесі не лише для математичних і природничих 
спеціальностей, але також і в гуманітарних та соціальних науках. Українські університети, а також математичні 
академічні інститути демонструють стійку тенденцію до потреби у кваліфікованих викладачах математичних 
дисциплін. В останні роки намітилася тенденція працевлаштування математиків з науковими ступенями в ІТ сфері. 
Таким чином, можна зробити висновок про стабільність ринку праці для випускників  освітньо-наукової програми. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

ЗВО України потребують висококваліфікованих викладачів, так і наукові установи регіону відчувають потребу у 
наукових дослідниках. Крім того, в останні роки в регіоні інтенсивно розвивається ІТ-індустрія, яка демонструє 
потребу у фахівцях-математиках. Ці потреби враховані у Стратегії розвитку Львівщини на період до 2027р. 
(https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Викладачі, що викладають на освітньо-науковій програмі, мають великий досвід міжнародної співпраці: наукові 
дослідження і публікації з вченими університетів різних країн наприклад,(проф. М. Зарічний – А. Дранішніков з 
університету Флорида), участь у міжнародних наукових конференціях (проф. Т. Банах - конференція "Динамічні 
методи в алгебрі, геометрії і топології", Удіна, Італія.2018), закордонні стажування та наукові візити (зокрема, до 
США і Канади – 2018р. – проф.. М. Зарічний – науковий візит до університету Ніпісінг, м. Норс Бей, Канада). Деякі 
викладачі мають досвід праці у закордонних університетах, що вимірюється роками. Це дає змогу належно 
враховувати міжнародний досвід у формулюванні цілей навчання та програмних результатів навчання. Це ж 
стосується контактів з вченими українських закладів вищої освіти.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт відсутній

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Програмні результати навчання ОНП «Математика» відповідають  вимогами 8 рівня Національної рамки 
кваліфікацій. Дескриптору «Знання» відповідає ПРЗ, який забезпечується ОК ОК1 Ок2, Ок4 та ВК1, ВК2, ВК3.  
Дескриптор «Уміння/Навички»  відповідає ПРУ1,ПРУ2, які забезпечуються завдяки ОК1, ОК2, ОК3, ВК1, ВК2, ВК3.  
Комунікація забезпечується ПРК «Уміти спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та 
громадськістю в галузі математики (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ВК4, ВК5, ВК6). Автономія та відповідальність – 
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ПРА1, ПРА2, ПРА3 забезпечуються  ОК2, ОК3, ОК6, ВК4.1, ВК5.1.  Таким чином ОНП "Математика" повністю 
відповідає основним вимогам, які визначені в НРК.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

43

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

0

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

18

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОНП вівдповідає предметній областв математики. Зокрема, вибіркові дисципліни є математичними. 
Нормативний курс «Іноземна мова для аспірантів» готує аспірантів до читання математичної літератури, слухання 
лекцій і виголошення доповідей  англійською мовою. Нормативний курс «Методика підготовки наукових 
публікацій» орієнтований на написання наукових статей з математики. Викладацька практика полягає у проведенні 
практичних занять з математичних дисциплін  на механіко-математичному факультеті. Наукові дослідження 
проводяться з різних областей математики, результати цих досліджень будуть публікуватися у математичних 
журналах, доповідатися на математичних конференціях.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Індивідуальна освітня траєкторія формується при складанні індивідуального плану аспіранта на основі вибіркових 
дисциплін. Крім того, індивідуальна траєкторія обумовлена науковою, дослідницькою складовою. Аспіранти 
долучені до процесів академічного обміну і за наявності коштів можуть здійснювати наукові поїздки — останнє 
сприяє формуванню індивідуальної освітньої траєкторії.Формування індивідуальної освітньої траєкторії 
визначається наступними Положеннями ЗВО: 
- Про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf );
- Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf );
- Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf );  
- Про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf ).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Здобувачі реалізують своє право на вибір навчальних дисциплін  на підставі Положення про організацію освітнього 
процесу в ЛНУ іменіІвана Франка - п.3.5-3.8, 3.13  (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) та Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf).

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОНП зосереджена на освоєнні нових областей математики, проведенні наукових досліджень та викладанню 
математичних дисциплін уЗВО. Також упродовж усього навчання проводяться наукові дослідження, участь у 
наукових семінарах, публікація наукових результатів у журналах, доповіді на наукових конференціях, написання та 
захист дисертації. ОНП та навчальний план включають педагогічну практику (6 семестр, 4 кредити), метою якої є 
підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного до викладацької роботи у ЗВО; забезпечення формування 
професійних компетентностей, якостей аспірантів, необхідних для самостійної науково-педагогічної діяльності; 
формування потреби постійного професійного самовдосконалення Практика врегульовується Положенням про 
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педагогічну практику аспірантів ЛНУ ім. І. Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83.pdf  Результатами практики є набуті 
компетентності: аналізувати, обирати, ефективно використовувати навчально-методичні розробки з професійної 
освіти фахівців зі студентами ЗВО; контролювати й оцінювати рівень сформованості всіх складових професійної 
компетентності; планувати й реалізувати різні форми організації освітнього процесу у ЗВО; проектувати вивчення 
навчальних дисциплін з відповідної галузі; відбирати, структурувати зміст навчального матеріалу для лекційних, 
практичних, лабораторних та ін. занять.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Навчання на ОНП забезпечує набуття вміння працювати з інформацією, зокрема, сучасними науковими 
публікаціями, доповідями на семінарах та наукових конференціях. Формування навичок соціальної взаємодії та 
міжособистісного спілкування також є вагомим компонентом професійної підготовки доктора філософії. 
Математика є творчою наукою, тому навчання на освітньо-науковій програмі забезпечує розвиток креативних 
навиків. Формування соціальних навичок на ОНП «Математика» зумовлене метою та змістом дисциплін, а також 
специфікою проходження педагогічної практики. Такі соціальні навички як: критичне мислення, навчання 
протягом усього життя, адаптивність, креативне мислення, навички комунікації, лідерство, здатність брати на себе 
відповідальність і працювати в критичних умовах, уміння вирішувати конфлікти, працювати в команді, управляти 
своїм часом, здатність логічно і системно мислити, вести переговори, вивчати іноземний досвід та працювати у 
міжнародному просторі, вільно комунікувати рідною та іноземними мовами у професійній діяльності набуваються 
при вивченні Філософії, Наукового семінару, Педагогіки вищої школи, Психології вищої школи, Педагогічної 
практики, Іноземної мови за фаховим спрямуванням, Сучасних тенденцій в математиці та статистиці, Підготовці 
науково-інноваційного проєкту, Інновацій та підприємництва. Це забезпечується такими методами навчання: 
інтерактивна дискусія, кейс-метод, мозкова атака, сюжетно-рольові вправи, презентація тощо.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Підхід Львівського національного університету імені Івана Франка щодо співвіднесення обсягу окремих освітніх 
компонентів ОНП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою) грунтується на постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 
установах)» (№ 261 від 23.03.2016 р.) та відображений в Положенні «Про організацію освітнього процесу у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (наказ № 0-65 від 21.06.2018 р.) і «Тимчасовому 
положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (Затверджено на засіданні Вченої ради Університету, протокол № 
54 / 9 від 26.09.2018 р.).
Навчальний план ОНП складає 43 кредити (1290 годин) на весь період навчання, виконання яких аспірантом 
передбачається протягом чотирьох років навчання. Обсяг ОНП та окремих її освітніх компонентів відповідає 
фактичному навантаженню здобувачів: аудиторне навантаження дисциплін становить 1/3 від загального освітнього 
навантаження; навчальний час, відведений для самостійної роботи аспіранта, становить 2/3 загального обсягу 
навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Такий розподіл сприяє виконанню 
аспірантами завдань для самостійної роботи.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Специфіка математики як науки не передбачає дуальної форми освіти.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/
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Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Згідно з Правилами прийому, оприлюдненими на офіційному сайті Університету 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/img814.pdf), до аспірантури ЛНУ ім. Івана Франка на 
конкурсній основі приймають громадян
України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Конкурсний відбір 
проводиться на основі конкурсного балу, який обчислюється як сума балів, отриманих під час складання вступних 
іспитів зі спеціальності, філософії та іноземної мови. До конкурсного балу додається додатковий бал за 
навчальні/наукові досягнення. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним 
сертифікатом тестів TOEFL або
International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче 
рівня B2), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу 
зазначені сертифікати прирівнюють до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
Вступники подають список опублікованих наукових праць і винаходів за спеціальністю Математика. Це дозволяє 
належно оцінити претендента на навчання за освітньо-науковою програмою. Рецензування реферату також 
дозволяє зробити належний вибір наукового керівника.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється документами: Положенням про 
організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf ); Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf);  Положенням про порядок визнання здобутих в іноземних вищих 
навчальних закладах документів про вищу освіту ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf ); Тимчасовим  положенням про порядок організації академічної 
мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. І. Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); Положенням про визнання та перезарахування результатів 
навчання учасників академічної мобільності Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-
academic-mobility.pdf ). Документи є у вільному доступі на сайті Університету. Здобувач має право на перерву у 
навчанні в рамках реалізації права на академічну мобільність (Постанова КМУ від 12.08.2015 р. № 579), на навчання 
чи стажування в освітніх і наукових установах (у т.ч. іноземних держав). Рішення щодо надання академічної 
відпустки приймає Вчена рада факультету. Перезарахування дисциплін після стажування в рамках академічної 
мобільності відбувається у порядку встановленому вказаною Постановою КМУ та Вченою радою факультету. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

За час існування ОНП таких випадків не виникало.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Зважаючи на високий науковий рівень математичних курсів, що викладаються на освітньо-науковій програмі, таке 
навчання можливе лише для допоміжних дисциплін. В Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської 
підготовки ЛНУ ім. Івана Франка аспіранти мають змогу удосконалити свої навички на різних курсах 
(https://ipodp.lnu.edu.ua/academics/sertyfikatsijni-kursy), в тому числі комп’ютерних (IT в освіті) та мовних 
(різнорівневі семестрові курси іноземної мови, курси розмовної англійської мови за програмою English Speaking 
Club, курси англійської мови професійного спрямування English for Special Purposes), які можуть бути зараховані до 
загальних компетентностей здобувачів вищої освіти. У січні 2020 р. в ЛНУ ім. Івана Франка відбулася перша зимова 
школа DES 2020 Data Engineering and Security для здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/persha-zymova-it-
shkola-des-2020-data-engineering-and-security-dliastudentiv-lnu-im-i-franka/ ). Про ці та інші курси повідомляють на 
сайтах, розсилають через корпоративну пошту усім стейкхолдерам. Питання визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті в Університеті регулюється Порядком визнання у ЛНУ ім. Івана Франка 
результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті від 30.01.2020 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

За час існування ОНП таких випадків не виникало.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
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Розділ 3 Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії у ЛНУ ім. Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf ) 
визначає основні форми навчання здобувачів. У межах даної ОНП передбачено очну (денну) форму навчання. 
Розділ 4 даного Положення регламентує основні форми організації освітнього процесу. На даній ОНП навчання 
відбувається у формі лекцій, практичних та семінарських занять, самостійної роботи, педагогічної практики. При 
вивченні ОК використовуються сучасні методи навчання, які сприяють досягненню заявлених  цілей та програмних 
результатів. Наприклад, досягнення ПРЗ, ПРУ1, ПРУ2, ПРК забезпечується завдяки таким методам навчання: 
лекції, презентації, обговорення, дискусії, доповідь, постановка відкритих проблем, методи мозкового штурму, 
колаборативне навчання (спільні розробки і проєкти), проєктні технології  тощо; ПРА1, ПРА2, ПРА3 – словесні 
(інтерактивні лекції, дискусії, діалог, дебати (оксфордські, панельні, «за» і «проти»), монологічне та діалогічне 
мовлення), практичні (кейс-метод, ситуативне моделювання, техніки опрацювання дискусійних питань, проєктів і їх 
презентацій, ділові та сюжетно-рольові вправи), наочні (ілюстрування лекційного матеріалу таблицями, схемами).

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Форми і методи навчання та викладання на ОНП Математика відповідають студентоцентрованому підходу, оскільки 
інтереси аспірантів з точки зору їх наукового розвитку та майбутнього працевлаштування були відправною точкою 
при формуванні програми. При вступі на ОНП аспіранти мають можливість вибору денної чи заочної форми 
навчання. Також інтереси аспірантів ураховуються при виборі наукового керівника (в межах кафедри) та 
конкретного напряму досліджень у межах спеціальності Математика. Здобувачі мають можливість вибору низки 
навчальних дисциплін та формування індивідуального графіку навчання. На кафедрах факультету створено 
приязну атмосферу для навчання аспірантів. Аспіранти запрошуються на засідання відповідних кафедр і є вільні у 
вираженні власних поглядів та відстоюванні їх інтересів. Методи навчання і викладання обирають, орієнтуючись на 
творчий діалог, ініціативу й активність здобувача, розвиток критичного мислення. Вибір наукових установ і ЗВО в 
Україні та за кордоном з метою академічної мобільності та наукового стажування здійснюється з урахуванням 
інтересів аспірантів та напряму їхніх наукових досліджень, згідно з індивідуальним планом наукової роботи. 
Задоволеність здобувачів методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань: цілком задоволені - 
85,7%, радше задоволені – 14,3% (https://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Zovnishniy-
Matematyka.pdf) 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Методи навчання та викладання на ОНП Математика відповідають принципам академічної свободи, оскільки 
науково-педагогічні працівники не обмежені у виборі педагогічних прийомів та засобів під час проведення 
лекційних, практичних та семінарських занять, у викладенні навчального матеріалу у межах відповідних 
навчальних дисциплін, з огляду на сучасний стан і новітні досягнення математики, в тому числі з врахуванням 
результатів власних наукових досліджень та досліджень інших вчених. 

 

Аспіранти та наукові керівники пропонують теми дисертаційних досліджень, які потім обговорюють у форматі 
відкритої дискусії на засіданнях відповідних кафедр, Вченої ради механіко-математичного факультету та Вченої 
ради Університету, відповідно до традицій академічної свободи. На факультеті підтримується традиція вільного 
обміну думками. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) викладачі упродовж перших двох 
тижнів навчання інформують здобувачів щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку і критеріїв 
оцінювання. Програми та силабуси дисциплін містять коротку анотацію дисципліни, мету та цілі, інформацію про 
автора (авторів) курсу, обсяг дисципліни, очікувані результати навчання та критерії оцінювання, переліки 
рекомендованої літератури (або посилання на ресурси, де вони розміщені), а також форму підсумкового контролю і 
є у вільному доступі на сайтах факультету (https://new.mmf.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/onp-np-111) та 
відділу аспірантури та докторантури (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/ ).  Для комунікації з викладачами, 
науковим керівником, гарантом ОНП, адміністрацією тощо  здобувачам створюється корпоративна пошта, за 
допомогою якої забезпечується інформаційна підтримка на всіх етапах освітнього процесу. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Навчальні дисципліни, зокрема, спеціальні курси, орієнтовані на входження аспірантів у тематику власних 
наукових досліджень. На механіко-математичному факультеті працюють наукові семінари, де доповідаються 
результати, одержані вченими факультету. Наукові дослідження аспірантів проводяться згідно з індивідуальним 
планом наукової роботи, теми дисертаційних робіт затверджено протягом перших місяців навчання рішенням 
Вченої ради Університету (протоколи №-27/10 від 26.10.2016; №-43/12 від 06.12.2017; №-58/11 від 28.11.2018; №-
77/11 від 27.11.2019). Тематика формується у відповідності з тематикою наукових досліджень викладачів кафедри.
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З першого року навчання аспіранти доповідають результати власних наукових досліджень на наукових семінарах 
кафедр та вітчизняних і міжнародних конференціях, публікують наукові статті за власними результатами у 
вітчизняних (наприклад, «Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична», "Математичні студії" та 
ін.).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Нові результати отримані іншими авторами, які близькі за тематикою та опубліковані або викладені на arXiv, 
вивчаються аспірантами (науковий керівник доц. О.В. Гутік), а потім доповідаються на навчальних семінарах (див. 
архіви семінарів Теорія полігонів i спектральні простори  
http://prima.lnu.edu.ua/faculty/mechmat/Departments/Topology/seminar-S-act.html і Topological Algebra  
http://prima.lnu.edu.ua/faculty/mechmat/Departments/Topology/seminarta.html).
На рівні спецкурсів зміни відбуваються в рамках фіксованих тематик, це не завжди вимагає формальних 
перезатверджень робочих планів.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Вчені факультету, зокрема, наукові керівники аспірантів, активно співпрацюють з закордонними університетами, 
публікуються в закордонних журналах, доповідають на міжнародних конференціях. Все це істотно впливає на вибір 
тематики аспірантських досліджень.
З іншого боку, аспіранти включаються в процеси академічного обміну між університетами, також публікуються у 
закордонних журналах та доповідають на міжнародних конференціях. Тим самим стандарти наукових досліджень, 
як і їх тематика, наближаються до прийнятих у світі.

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

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Контрольні заходи прописані в силабусах. Беручи до уваги педагогічний досвід викладачів, можна стверджувати, що 
вони дозволяють ефективно перевіряти досягнення програмних результатів освітньо-наукової 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 (п. 5 Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf)).Форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОНП 
врегульовуються «Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf) та «Тимчасовим положенням про організацію освітнього 
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Заходи з оцінювання 
результатів навчання аспірантів (здобувачів) передбачають поточний та підсумковий (семестровий) контроль 
результатів навчання та діагностику набуття компетентностей.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Форми підсумкового контролю для усіх навчальних дисциплін та практики прописано у навчальному плані 
підготовки аспіранта та у робочих планах. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень 
прописано у робочих програмах і силабусах навчальних дисциплін. Силабуси (робочі програми) фахових 
навчальних дисциплін розміщені на сайті механіко-математичного факультету 
(https://new.mmf.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/onp-np-111), а дисциплін загальнонаукової підготовки – на 
сторінці відділу аспірантури і докторантури (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/
Використовується також поточний контроль протягом семестру, а також підсумковий контроль (у формі іспиту, 
диференційованого заліку або заліку). Успішність здобувачів вищої освіти доктора філософії у вигляді семестрових 
екзаменів оцінюється за шкалою ЄКТС, національною шкалою та 100-бальною шкалою Університету, а семестрових 
заліків – за шкалою ЄКТС та національною шкалою («зараховано», «незараховано»). Отримані за весь час навчання 
на ОНП екзаменаційні та залікові оцінки вносяться в індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти. 
Виконання плану розглядається на засіданні кафедри, його підписує науковий керівник.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) викладачі упродовж перших 2 тижнів ознайомлюють 
аспірантів із формою проведення контрольних заходів і критеріями оцінювання.Детальна інформація розміщена у 
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Графіку виконання індивідуального плану (https://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Hrafik-
vykonannia-IP-Dodatok-V.pdf). На першому занятті з кожної дисципліни здобувач отримує робочу програму 
(силабус), перелік екзаменаційних питань, зразки тестів, інформацію про критерії оцінювання і розподіл балів. 
Підсумкові результати вносять у відомість обліку успішності та індивідуальний навчальний план 
аспіранта.Відповідно до Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) для 
проведення підсумкового контролю факультети за погодженням з кафедрами, складають на кожний семестр, 
відповідно до робочих навчальних планів, розклади занять і екзаменів та подають на узгодження у відділ 
аспірантури та докторантури. Терміни проведення екзаменаційної сесії визначаються наказом Ректора.Розклад 
заліків і екзаменів узгоджують із викладачами, повідомляють здобувачів не пізніше ніж за 1 місяць і оприлюднюють 
на сайті факультету (http://mmf.lnu.edu.ua/) та відділу аспірантури і докторантури 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/oholoshennya/).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Передбачено такі форми підсумкової атестації здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії: освітньої складової 
– виконання здобувачем навчального плану ОНП у повному обсязі; наукової складової – публічний захист 
дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Порядок підсумкової атестації здобувачів 
ступеня доктора філософії регулює Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 «Про 
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії повинна бути самостійним розгорнутим дослідженням, 
що пропонує розв’язання актуальних проблем в галузі математики, результати якого становлять оригінальний 
внесок у суму знань у сфері сучасної математичної науки, і характеризується науковою новизною, теоретичним та 
практичним значенням.
Основні результати дисертаційної роботи мають бути апробовані, опубліковані відповідно до вимог, діючих на час 
захисту дисертацій, а також перевірені на академічний плагіат.
Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук викладено 
у Наказі МОН України № 1220 від 23.09.2019 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук».

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином забезпечується його 
доступність для учасників освітнього процесу? коротке поле

Процедуру проведення контрольних заходів в ЛНУ ім. Івана Франка регулюють:

- Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка від 21.06.2018 р. (розділ 7 «Організація, 
планування та проведення контрольних заходів») (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf);

- Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
ЛНУ ім. Івана Франка від 26.09.2018 р. (розділ 5 «Організація, планування та проведення контрольних заходів») 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf);

- Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. Івана Франка від 
02.03.2020 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf)

Доступність цих документів забезпечується шляхом їхнього розміщення на офіційному сайті Університету 
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/) та веб-сторінці відділу 
аспірантури та докторантури (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується вчасним повідомленням аспірантам результатів поточного контролю 
успішності; застосуванням системи оцінювання, що відповідає декларованим цілям та завданням дисциплін і 
педагогічної практики; об’єктивними критеріями оцінювання, які деталізуються за видами навчальної роботи у 
робочих програмах і силабусах дисциплін; а також шляхом використання проведення проміжної атестації 
здобувачів у тестовій формі за допомогою системи електронного навчання Moodle. Об’єктивність екзаменаторів 
також забезпечується дотриманням положень «Декларації про дотримання академічної доброчесності», яку 
підписують як здобувачі, так і викладачі ОНП. Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
регулюються Комісією з питань етики та професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf), яка уповноважена розглядати заяви стосовно вирішення 
конфліктів у різних проявах.
Протягом дії ОНП випадків потенційного чи реального конфлікту інтересів не було. Одного разу викладач 
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відмовлявся перенести оцінку за іспит з філософії аспіранту, який вивчав відповідну дисципліну впродовж семестру 
академічної мобільності у приймаючому університеті, мотивуючи розбіжностями у програмах дисциплін та форм їх 
підсумкового оцінювання. Це непорозуміння було вирішено після зверненням координатора академічної 
мобільності механіко-математичного факультету до декана філософського факультету.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється п. 7.6. Положення про організацію освітнього 
процесу у ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), 
згідно з яким аспіранту, який отримав під час семестрового контролю не більше трьох незадовільних оцінок, 
дозволено ліквідувати академічну заборгованість. Строк ліквідації академічної заборгованості – не пізніше початку 
наступного навчального семестру згідно з навчальним планом. Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
через повторне складання екзаменів і заліків не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – викладачу, 
другий – комісії, яку створює декан факультету і до складу якої обов’язково входить лектор.
Спеціальний порядок передбачений п. 2.9.8. Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), 
відповідно до якого у разі часткового невиконання семестрового навчального плану, здобувач може перенести його 
виконання, за погодженням з відділом аспірантури та докторантури, на інший період часу, що не перевищує термін 
навчання. У випадку незгоди здобувача із виставленою оцінкою він має право подати апеляційну заяву до 
загальноуніверситетської апеляційної комісії. Протягом дії ОНП випадків повторного проходження контрольних 
заходів здобувачами не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Процедура оскарження результатів проведення контрольних заходів  регулюється Положенням про апеляцію 
результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти ЛНУ ім.І.Франка https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf. Апеляційна комісія  університетського рівня складається з Голови, 
заступника Голови, 2 членів комісії (НПП), представника наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих учених Університету і представника відділу аспірантури і докторантури, секретаря комісії 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/appeals-commission-3.pdf).
Апеляційна комісія збирається не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви щодо оскарження 
процедури та результатів проведення контрольних заходів. Комісія розглядає заяву і приймає відповідне рішення, 
яке  протоколюється і доводиться до відома заявника.
Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів передбачений у п. 5.6 та п. 6. 
Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Відповідно до них визначаються критерії необ’єктивного 
оцінювання та встановлюється порядок здійснення апеляції за результатами перевірки наукових публікацій і текстів 
на плагіат. Застосування цих правил на ОНП протягом не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти і процедура дотримання академічної доброчесності у ЛНУ ім. Івана Франка регулюються 
такими документами:- Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. Івана Франка від 
14.05.2019 р. (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf);- Кодекс і декларації про 
дотримання академічної доброчесності, які підписують здобувачі і наукові, науково-педагогічні та педагогічні 
працівники Університету (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/);- Положення 
про Комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ ім. Івана Франка від 25.09.2019 р. 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf);- Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка від 22.02.2019 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Публікація результатів дисертацій у виданнях факультету відбувається на основі закритого рецензування (peer 
refeering) з подальшим розглядом статті на засіданні редколегії та затвердження складу номера Вченою радою 
механіко-математичного факультету. Це унеможливлює допущення плагіату та інших форм академічної 
недоброчесності. Для перевірки текстів використовується платформа UNICHECK (https://unicheck.com/uk-ua). Для 
технічного забезпечення діяльності цієї платформи в Університеті призначено відповідальну особу, яка 
безпосередньо взаємодіє з надавачем зазначених послуг, створює відповідні профілі для відповідальних осіб на 
факультетах, проводить консультації, навчання тощо.
Основними видами академічної відповідальності наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників є: 
відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого наукового 
ступеня чи присвоєного вченого звання; відмова в присудженні або позбавлення присудженого педагогічного 
звання, кваліфікаційної категорії; (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
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З метою дотримання академічної доброчесності, відповідно до Положення про забезпечення академічної 
доброчесності, викладачі та здобувачі ЗВО підписують декларацію про дотримання академічної доброчесності. 
Окрім цього, одним із профілактичних заходів є інформування здобувачів про необхідність дотримання правил 
академічної доброчесності; проведення днів академічної доброчесності, ознайомлення із наслідками порушення 
академічної доброчесності.
У курсі Методологія підготовки наукової публікації, що читається для здобувачів ОНП, передбачено лекції, 
присвячені академічній доброчесності, дотриманню авторського права, науковій етиці.
Академічна атмосфера в університеті, особистий приклад наукових керівників, викладачів сприяє встановленню 
належних академічних стандартів.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Упродовж дії  ОП не виявлено жодної ситуації, яка могла би розглядатися як порушення академічної доброчесності.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf) оголошення про конкурс висвітлюють у 
ЗМІ і на сайті Університету. Попереднє обговорення кандидатур на підставі Положення 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) і відбувається на кафедрі, де звертають увагу на науковий доробок 
претендентів, наявність вчених звань і наукових ступенів за спеціальністю, досвід науково-педагогічної роботи.
Претенденти повинні провести відкрите заняття чи прочитати відкриту лекцію. З урахуванням рекомендацій Вченої 
ради Університету (https://council.lnu.edu.ua/information/positions_submission/), вчена рада факультету бере до 
уваги рейтингові показники претендентів при розгляді конкурсних справ. Усі конкурсні справи розглядає і 
погоджує Атестаційно-кадрова комісія Вченої ради Університету. Вчена рада факультету обирає таємним 
голосуванням асистентів і доцентів, а Вчена рада Університету – професорів. Роботу викладачів оцінюють відповідно 
до Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/teachers-ratings-2019.pdf).
Серед науково-педагогічних працівників механіко-математичного факультету, що забезпечують реалізацію 
освітньої компоненти ОНП Математика, є 11 професорів, 5 доцентів.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Плідною формою співпраці з потенційними роботодавцями на ОНП здобувача доктора філософії є регулярне 
проведення на механіко-математичному факультеті таких заходів: Семінар "Топологія і застосування" 
(http://www.math.lviv.ua/seminar/). Семінар "Топологічна алгебра" 
(http://prima.lnu.edu.ua/faculty/mechmat/Departments/Topology/seminarta.html). Семінар " Теорія полігонів i 
спектральні простори"  (http://prima.lnu.edu.ua/faculty/mechmat/Departments/Topology/seminar-S-act.html).  Серед 
потенційних роботодавців з лекціями виступали:10 березня 2021 р. Serhii Bardyla (Kurt Gödel Research Center, 
University of Vienna), 22 квітня 2019р. Oleg Pikhurko (University of Warwick), 12 вересня 2018 р. Dmitry Gavinsky
(Institute of Mathematics in Prague), 21 червня 2018р. Ihor Stasyuk (Nipissing University), 23 березня 2016 р Oleg 
Verbitsky (Humboldt-Universität zu Berlin).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Наші викладачі та наукові керівники є професіоналами та «практиками» з теоретичної математики і експертами у 
цій галузі, що зокрема добре видно з
наших наукових публікацій та індексів цитування. Крім того, до викладання на факультеті на принципах 
сумісництва традиційно залучаються відомі вчені з Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. 
Підстригача НАН України http://iapmm.lviv.ua/ та Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України 
https://www.ipm.lviv.ua/

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Професійний розвиток викладачів регулюється Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників  (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf ); 
Тимчасовим положенням про дистанційне стажування здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого 
дослідника у закладах вищої освіти, наукових (або науково-технічних) установ у країнах, що входять до ОЕСР та/або 
ЄС - https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf. Викладачі проходять принаймні 
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раз на п’ять років підвищення кваліфікації та стажування, зокрема у закордонних вишах. Скажімо, гарант освітньої 
програми проходив у 2018 році брав участь у воркшопі у м. Норт Бей (Канада). Також підтримується участь у 
міжнародних семінарах та конференціях. Оцінювання професіоналізму викладачів здійснюється шляхом 
визначення рейтингів науково-педагогічних працівників. https://lnu.edu.ua/teachers-ratings/ Особливістю програм 
третього рівня вищої освіти є, зокрема, те, що до викладання та наукового керівництва залучаються лише викладачі, 
що вже мають великий досвід та високу майстерність. Основою їх подальшого зростання є наукові дослідження, 
практика викладання та методична робота.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В Університеті існує система морального і матеріального заохочення працівників за значні досягнення у 
професійній діяльності, що регламентується Положенням про нагороди, звання та преміювання
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/) та Положенням про преміювання 
працівників, докторантів, аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf). За особливі досягнення у розвитку науки і освіти та у підготовці 
наукових кадрів вищої кваліфікації професори Університету можуть бути удостоєні почесного звання «Заслужений 
професор Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_honored_professor.pdf), зокрема, серед викладачів і наукових керівників ОНП 
Метематика таких звань удостоєні професори Зарічний М.М., Скасків О.Б., Єлейко Я.І.
В Університеті створено мотиваційний фонд для преміювання працівників за впровадження нових методів і форм 
навчання, англомовних навчальних курсів, наукових досягнень, видання монографій, підручників, посібників, та 
авторів
електронних курсів, які успішно пройшли процедуру оцінки (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Аспірантам доступні фонди Наукової бібліотеки Університету (https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en/) і механіко-
математичного факультету (Філія абонементу студентської бібліотеки університету ), надано доступ до баз даних 
SCOPUS і Web of Science. Працює також Кабінет науково-технічної літератури з читальним залом. В головному 
корпусі університету, де розміщено механіко-математичний факультет, є доступ до Інтернету. Деякі аудиторії 
механіко-математичного факультету обладнані проєкторами для презентацій наукових результатів.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Факультет тісно взаємодіє з громадськими організаціями, статутними завданнями яких є підтримка математичних 
досліджень. Зокрема, це стосується Львівського математичного товариства і математичної комісії Наукового 
товариства імені Т.Г. Шевченка. Важливою складовою наукового середовища механіко-математичного факультету є 
наукові семінари. Деякі з них мають давню історію. Студенти відвідують семінари, починаючи з рівня бакалаврату, і 
продовжують на рівні магістратури і аспірантури. Тут є змога обрати свій напрям наукових досліджень і наукового 
керівника.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

У Львіському національному університеті імені Івана Франка працюють відділ охорони праці, відділ з питань 
пожежної безпеки та цивільного захисту.
Усі навчальні корпуси та гуртожитки університету відповідають актуальним санітарним нормам. В Університеті та на 
механіко-математичному факультеті забезпечуються права здобувачів вищої освіти на безпечні і нешкідливі умови 
навчання, праці та побуту. Згідно з Порядком проходження учасниками освітнього процесу навчання, інструктажів 
та перевірку знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки 
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/11/nakaz-pro-instruktazhi-z-PB-min.pdf) регулярно проводяться 
відповідні інструктажі.
В Університеті також працює психологічна служба (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-
units/psychologicalservice/), яка займається консультуванням здобувачів, проведенням різноманітних тренінгів і, за 
потреби, надає необхідну допомогу.Наукові керівники аспірантів періодично проводять зустрічі із здобувачами з 
метою виявлення назрілих проблем і вирішення невідкладних питань.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?
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Основними координатором виступають деканат факультету і відділ аспірантури та докторантури з іншими 
службами Університету , а також Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, що є 
складовою громадського самоврядування (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf). Інформація до аспірантів доводиться через завідувачів кафедр, 
наукових керівників, з використанням дошки оголошень, офіційних сайтів факультету 
(https://new.mmf.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/onp-np-111) та відділу аспірантури  та докторантури 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/).  Відділ аспірантури та докторантури оголошує конкурсний прийом до аспірантури 
та оприлюднює Правила прийому на офіційному веб-сайті, організовує навчальний процес аспірантів, графіки 
складання іспитів та оформлення заліків, прийом, переміщення та відрахування аспірантів, контролює своєчасне 
планування та виконання індивідуальних планів роботи здобувачів, готує накази на призначення стипендій, 
документи на затвердження тем дисертацій і здійснює інші організаційні, інформаційні та консультативні заходи. 
Консультації здобувачам надаються щодо процедури отримання академвідпустки, можливості академічної 
мобільності, доступу до фахової літератури тощо. За результатами проведеного опитування 71,4 % цілком задоволені 
забезпеченням вчасного інформування про навчально-наукові заходи та щодо навчального процесу; 85,7 % - цілком 
задоволені консультуванням щодо організації навчання.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Усі питання забезпечення права на освіту осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної 
освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/).
Достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в Університеті 
регламентуються Статутом ЛНУ ім. Івана Франка (п. 10.19. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на 
академічну відпустку (за станом здоров’я, сімейними обставинами тощо) або перерву в навчанні зі збереженням 
окремих прав здобувача вищої освіти; спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 
інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, 
зумовлених станом здоров’я) та Положенням про організацію освітнього процесу (п. 11.6. Здобувач вищої освіти має 
право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої програми. Таким 
особам надається академічна відпустка в установленому порядку).
Для доступу до аудиторій в головному корпусі, де розміщено механіко-математичний факультет, працює мобільний 
сходовий підйомник PTR-130.
На офіційному сайті Університету розміщено інформацію про умови доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до приміщень (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-
zinvalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/).

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Відзначимо, що за період дії ОНП Математика конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними 
домаганнями, дискримінацією та корупцією) не було. Статутом Університету на нормативному рівні гарантуються 
права осіб, які навчаються, зокрема і аспірантів, на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 
насильства, а також на оскарження дій та бездіяльності органів управління та їхніх посадових осіб, педагогічних, 
наукових і науково-педагогічних працівників (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf ). 
Норми поведінки осіб в Університеті також визначені у Правилах внутрішнього розпорядку 
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/08/office_regulations.pdf ) і ґрунтуються на засадах взаємної 
доброзичливості, вимогливості і поваги між людьми. Окремі питання врегулювання конфліктів визначає 
Положення про забезпечення академічної доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf ).  Здобувачі під час екзаменаційної сесії можуть висловити свої 
претензії через «Телефон довіри» або ж на електронну скриньку (dovira_lnu@ukr.net), чи зверненням в Електронну 
приймальню (http://helpdesk.lnu.edu.ua/). При виникненні конфліктної ситуації здобувач може звернутися з заявою 
чи клопотанням до гаранта ОНП, завідувача кафедри, декана та ректора університету. В університеті діє Комісія з 
питань етики та професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
comission.pdf ), яка має право розглядати всі конфліктні ситуації, в т.ч. пов’язані з корупційними проявами, 
проявами гендерного насильства, дискримінації чи домагань у різних проявах, інших конфліктів. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм здійснюються 
згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка від 21.06.2018 р. (розділ 3) 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); Положенням про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка від 01.02.2019 р. (розділ 3, пп. 3.2, 3.9) 
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Особливості цих (процедур на третьому 
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рівні вищої освіти підготовки доктора філософії передбачені Тимчасовим положенням про організацію освітнього 
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. Івана Франка від 26.09.2018 р. 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перший набір на ОНП Математика третього рівня вищої освіти підготовки доктора філософії був здійснений у 2017 
році, а перший випуск здобувачів відбудеться у 2021 році, тому станом на сьогодні суттєвого перегляду ОНП не було. 
Опитування студентів, викладачів та роботодавців з метою моніторингу якості ОНП Математика здійснюється 
відповідно до Положення про організацію опитувань студентів працівників, викладачів, випускників та 
роботодавців щодо якості освітнього процесу від 25.04.2017 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf).

У 2020 році за результатами моніторингового опитування аспірантів та за рекомендаціями викладачів і 
роботодавців розроблено проєкт оновленої програми, зокрема, конкретизовано фахові компетентності здобувача з 
огляду на нові досягнення у галузі математики та сучасні вимоги до підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Перегляд навчальних програм дисциплін відбувається не рідше, ніж раз на три роки, з такою ж періодичністю або й 
частіше (за потреби) оновлюються навчально-методичні комплекси дисциплін (силабуси, робочі програми, 
тематика лекційних і практичних занять, переліки рекомендованої літератури).

Перегляд ОНП, навчального плану та робочих програм дисциплін здійснюється, насамперед, з урахуванням 
пропозицій та зауважень аспірантів, які визначаються напрямами їхніх досліджень, досвідом їхнього навчання, та 
виявляються шляхом проведення періодичних опитувань аспірантів. Освітньо-наукова програма 
перезатверджувалася у 20?? році, але, за винятком списку вибіркових дисциплін суттєво не переглядалася, бо в 
цьому не було потреби. Розробляється і обговорюється оновлена освітньо-наукова програма, що буде діяти, 
починаючи з 2020-2021 навчального року. Головні зміни, що передбачаються у проекті, – подальше оновлення 
списку пропонованих математичних курсів за вибором.
Відповідальними за провадження постійного моніторингу і перегляду ОНП є Вчена рада механіко-математичного 
факультету, відділ аспірантури і докторантури, центр забезпечення якості освіти та Вчена рада Університету.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти залучаються до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її 
якості шляхом періодичного консультування з науковими керівниками, завідувачами кафедр, гарантом освітньо-
наукової програми, а також проведення анкетних опитувань Центром моніторингу Університету з питань якості 
освіти, що мають на меті з’ясування сильних чи слабких сторін ОНП, оцінювання якості викладання дисциплін та 
забезпечення
відповідних умов для науково-дослідної роботи.
Аспіранти механіко-математичного факультету беруть участь у засіданнях відповідних кафедр факультету, активно 
долучаються до обговорення і затвердження тем дисертаційних досліджень, висловлюють свої пропозиції щодо 
удосконалення змісту навчальних дисциплін, які викладаються на ОНП Математика, ознайомлюють колективи 
кафедр та факультету з індивідуальними планами наукової роботи, звітуються про виконання цих планів та 
стажування.Пропозиції та зауваження аспірантів носять характер можливого детальнішого пророблення деяких тем 
курсів, що викладаються, тому формальних змін і перезатверджень це не потребує.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Представники студентського самоврядування входять у Вчену раду механіко-математичного факультету, а також у 
Вчену раду університету, де виступають з пропозиціями про вдосконалення освітніх і освітньо-наукових програм. 
Оскільки навчальний процес відбувається у безпосередньому контакті з науковим керівником, то аспіранти мають 
змогу при зустрічах висловлювати свої пропозиції.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Під час “Ярмарків кар’єри” гарант освітньої-наукової програми Математика проф. М. Зарічний працював у комісії з 
відбору проєктів безпосередньо з представниками ІТ бізнесу, які обговорювали короткі і довгі перспективи 
залучення висококваліфікованих математиків до проблем ІТ індустрії. Зокрема, це стосувалося випускників 
аспірантури.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
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Важливим джерелом інформації про випускників аспірантури є особисті контакти, які зокрема відбуваються через 
соціальні мережі. Допомагає у зборі такої інформації «Асоціація випускників ЛНУ ім. Івана Франка» 
(https://alumni.lnu.edu.ua/). Ця громадська організація також сприяє працевлаштуванню випускників механіко-
математичного факультету.

В Університеті функціонує Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом (http://work.lnu.edu.ua/), завданнями 
якого є сприяння працевлаштуванню здобувачів, налагодження співпраці з роботодавцями, у тім числі їх 
опитування щодо працевлаштування випускників. Надалі планується моніторинг ситуації з участю випускових 
кафедр щодо процедури захисту дисертації та подальшого працевлаштування випускників. Заходи з професійного 
орієнтування аспірантів вживаються постійно впродовж їхнього навчання, зокрема, частина аспірантів уже працює 
за фахом. Випускники влаштовуються на роботу викладачами механіко-математичного факультету, а також 
факультету прикладної математики та інформатики ЛНУ ім. Івана Франка.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Упродовж дії освітньо-наукової програми Математика у її реалізації не було виявлено істотних недоліків. Про це 
свідчать звіти аспірантів, їх публікації та доповіді на міжнародних конференціях.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Освітньо-наукова програма «Математика» акредитується вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Всі учасники освітнього процесу університету залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості, починаючи з 
планування освітнього процесу та розробки відповідних навчально-методичних матеріалів і закінчуючи розробкою 
та реалізацією тимчасових стандартів вищої освіти та освітньо-професійних і освітньо-наукових програм. Такі 
процедури передбачають здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм із залученням 
здобувачів та потенційних роботодавців, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, забезпечення 
ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату при реалізації освітнього процесу, опитування 
здобувачів вищої освіти тощо. Зокрема, складовою моніторингу якості освітньої діяльності є визначення рейтингів 
кафедр за підсумками навчального року, метою якого є встановлення підрозділів, що роблять найбільший внесок у 
підвищення якості підготовки фахівців і розвиток наукових досліджень. Результати оприлюднюються на 
офіційному сайті Університету.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка від 01.02.2019 р.
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) регулює університетський рівень 
контролю, який
здійснюється ректором, проректорами, Вченою радою Університету та Центром забезпечення якості освіти, 
діяльність
якого регламентована Положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf).
На університетському рівні повноваження та функції розподілені між такими підрозділами, як центр забезпечення 
якості освіти, навчально-методичний відділ, центр моніторингу, відділ сприяння працевлаштуванню студентів та 
випускників, відділ АСУ «Сигма», відділ по роботі з ЄДЕБО та ін. Спеціальні функції щодо здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості освіти на третьому рівні вищої освіти покладено на відділ аспірантури та 
докторантури (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/reg_aspirantura.pdf).
На факультетському рівні відповідальність щодо контролю за якістю освіти розподілена між Вченою радою, 
деканом, заступником декана механіко-математичного факультету, завідувачами кафедр, науково-педагогічними 
працівниками і методичною радою механіко-математичного факультету.
Завідувачі кафедр здійснюють забезпечення організації освітнього процесу, контроль за виконанням навчальних 
планів і програм, дотриманням розкладу занять, контроль за якістю викладання навчальних дисциплін тощо.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в Університеті регулюються Статутом ЛНУ ім. Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf); Правилами внутрішнього розпорядку ЛНУ ім. 
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Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf); документами про 
організацію та забезпечення якості навчального процесу (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
andtomorrow/documents/education-process/), зокрема, Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. 
Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Положенням про 
систему Сторінка 18 внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), Тимчасовим положенням про 
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. Івана Франка 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Положенням про відділ аспірантури та 
докторантури ЛНУ ім. Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/reg_aspirantura.pdf); 
іншими документами, розміщеними на сайті відділу аспірантури і докторантури 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/), та іншими нормативними документами, розміщеними на сайті 
Університету (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/)

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://new.mmf.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/onp-np-111

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ONP-111-2020.pdf

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Аспіранти одержують інформацію про наукові школи, напрями досліджень і проєкти викладачів. Це дозволяє їм 
зробити правильний вибір тематики власних дисертаційних досліджень. ОНП передбачає вивчення фахових 
дисциплін, які відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки в Україні та світі: Основи сучасної математики, 
Додаткові розділи топології, Додаткові розділи комплексного аналізу, Додаткові розділи диф. рівнянь, Додаткові 
розділи алгебри і теорії чисел та ін. Курси читаються фахівціями, які працюють у відповідній області математики та 
мають наукові публікації. Реалізація наукових інтересів аспірантів забезпечується правом вибору відповідних 
компонентів ОНП, перелік яких відповідає науковим зацікавленням аспірантів. Так, аспірантка Х. Сухорукова, 
провадячи дослідження з напряму ідемпотентної математики, обрала вибірковий курс "Додаткові розділи 
геометричної топології". Перелік математичних курсів включається до індивідуального плану після обговорення 
керівника з аспірантом питання дотичності цих курсів до тематики запланованих наукових досліджень. Перелік 
курсів може переглядатися щороку при затверджені індивідуальних планів на відповідний рік. Дисципліни 
загальнонаукової підготовки охоплюють широке коло проблематик та формують систему базових знань та вмінь 
науково-професійного спрямування, сприяють розвитку наукового світогляду та дають змогу одержати фахові 
компетентності для здійснення науково-дослідної, інноваційної та викладацької діяльності, аналітичної роботи, 
наукового консультування.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Виходячи із напряму свого наукового дослідження, аспірант обирає спеціалізовані дисципліни вільного вибору, які 
передбачають формування комплексу знань і навиків про актуальні напрямки розвитку математики. Зміст ОНП 
забезпечує повноцінну підготовку здобувачів до дослідницької діяльності за спеціальністю, оскільки знайомить з 
філософськими засадами науково-дослідної діяльності («Філософія»), розвиває навички публікації результатів 
власних досліджень («Методологія підготовки наукової публікації») та їхнє впровадження («Підготовка науково-
інноваційного проекту»), формує мовні і мовленнєві компетентності для професійного спілкування («Іноземна мова 
за фаховим спрямуванням»), вдосконалює навички представляти власні наукові результати (у т.ч. англійською 
мовою), формує компетентності критичного аналізу, оцінки та синтезу нових і складних ідей, концепцій і теорій та 
вчить кваліфіковано вести наукові дискусії («Науковий семінар»). Свідченням цього є англомовні наукові публікації 
аспірантів у фахових журналах, особиста участь у міжнародних конференціях. ОНП Математика передбачає 
науково-дослідницьку роботу аспірантів, що включає самостійний науковий пошук, розв'язування конкретних 
наукових задач, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, апробацію результатів на 
наукових конференціях, написання і публікацію фахових статей та підготовку дисертаційної роботи до публічного 
захисту.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

ОНП Математика передбачає ґрунтовну підготовку для педагогічної діяльності у вищій школі. Зокрема, цьому 
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служать курси “Педагогіка вищої школи” та “Психологія вищої школи”. Здобувачі проходять також педагогічну 
практику на механіко-математичному факультеті, якає обов’язковим освітнім компонентом обсягом 4 кредити 
ЄКТС. Вона забезпечує підготовку аспірантів до науково-педагогічної діяльності, здатність формулювати мету і 
завдання власних навчальних курсів та способи їх досягнення, застосовувати сучасні педагогічні технології, 
забезпечувати ефективність освітнього процесу, дотримуватися норм академічної етики та доброчесності. 
Аспіранти, як правило, долучаються до проведення практичних занять на бакалавраті. Зауважимо, що знання, 
одержані з курсу “Сучасні тенденції у математиці і статистиці”, а також курсів з вибіркових компонент ОНП, 
розширюють математичну ерудицію майбутнього університетського педагога. Спілкування з науковими 
керівниками — кваліфікованими викладачами вищої школи, теж є запорукою подальшої успішної роботи 
випускників у вищій школі.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Вибір і обґрунтування наукової теми аспіранта здійснюється у відповідності з науковими інтересами керівника. 
Наукові дослідження аспірантки 1-го року навчання М.В. Хоми присвячено нелінійним параболічним системам 
Стокса зі змінними показниками нелінійності. Науковим керівником аспірантки є О.М. Бугрій, в наукові інтереси 
якого входять задачі для лінійних та нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними та відповідних 
варіаційних нерівностей. Тема кандидатської дисертації аспіранки М.Р. Куриляк "Асимптотичні властивості і 
розподіл значень випадкових аналітичних функцій" органічно вплітається в тематику наукових досліджень, які 
проводив і проводить разом зі своїми учнями проф. О. Б. Скасків. Тема наукових досліджень аспірантів Х. 
Сухорукової та Ю. Марка належить до ідемпотентної математики, до теорії просторів неаддитивних мір. Ця 
тематика цілком відповідає тематиці досліджень наукового керівника проф. М. М. Зарічного, його публікаціям 
останніх років. Тема кандидатської дисертації М.І. Казанівського "Обернена задача теорії розсіяння для 
самоспряженого оператора Шредінгера в імпедансній формі" безпосередньо пов'язана з тематикою наукових 
досліджень, які проводить разом зі своїми колегами науковий керівник доц. Я. В. Микитюк. Тема дисертаційної 
роботи А.А. Дмитрука “Кільця та елементи з умовами стабільного рангу” відповідає тематиці досліджень наукового 
керівника доц. А. І. Гаталевича.

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

Апробація результатів наукових досліджень аспірантів відбувається на конференціях і семінарах, які організовує 
механіко-математичний факультет (http://prima.lnu.edu.ua/faculty/mechmat/Departments/Topology/news.html ) та 
Всеукраїнській Літній школі «Аналіз, Топологія, Алгебра і Застосування» 
(http://www.math.lviv.ua/ata14/uk/index.html ). Кожен аспірант двічі на рік представляє отримані результати: на 
науковому семінарі кафедри і на Звітній науковій конференції Університету. Факультет публікує “Вісник Львівського 
університету. Серія механіко-математична” (категорія А), де аспіранти можуть безкоштовно публікувати свої статті 
(http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/mmf ). Окрім цього, аспіранти залучаються до виконання 
держбюджетних тем. Наприклад, МД - 51Ф «Розробка методів дослідження коректності прямих та обернених задач 
для диференціальних операторів» (термін виконання 01.01.2017 – 31.12.2019; науковий керівник: – доктор фіз.-мат. 
наук, проф. Бокало М. М.; аспірант – Скіра І.); МТ–28Ф «Топологія та її застосування у фрактальній геометрії та 
математичній економіці» (термін виконання: 01.02.2016 – 31.12.2018; науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, 
проф. Банах Т.О; аспірантка – Лисецька О.). 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти відбувається завдяки участі ЛНУ імені Івана Франка у 
міжнародних і європейських програмах (Еразмус+), а також програмах міжуніверситетського обміну. На сторінці 
відділу міжнародних зв’язків (https://international.lnu.edu.ua/) розміщена інформація про поточні конкурси на 
отримання стипендій на навчання. Організацію процесів академічної мобільності регламентує «Положення про 
порядок реалізації міжнародних проєктів, грантів та договорів» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-todayand-
tomorrow/documents/internationa-cooperation/). В листопаді 2018 року група аспірантів з керівниками (О.Лисецька, 
О.Гутік, С.Бардила, Я.Стельмах, Т.Банах) здійснили наукові візити: Вроцлав, Кельце, де виступали на семінарах з 
доповідями (до Вроцлава по програмі обміну, а в Кельце по дорозі за рахунок приймаючої сторони) - 
https://settheory.pwr.edu.pl/blog/files/archive-november-2018.php .В лютому 2021 львівські аспіранти (Ю. Марко, Х. 
Сухорукова, Я. Стельмах) доповідали на online конференції в Кельце: https://cmk2020.ujk.edu.pl/ ; 
https://cmk2020.ujk.edu.pl/static/media/cmk2020-program-summary.e5020276.pdf

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Професор Т.О. Банах був науковим керівником теми МТ–28Ф «Топологія та її застосування у фрактальній геометрії 
та математичній економіці» (01.02.2016 – 31.12.2018). Аспірант О. Червак, який працював на цій темі, має 
публікацію: T.Banakh, O.Chervak, T.Martynyuk, M.Pylypovych, A.Ravsky, M.Simkiv, Kuratowski monoids of n-topological 
spaces, Top. Algebra Appl. 6:1 (2018) 1-25. (https://arxiv.org/abs/1508.07703 ; 
https://www.researchgate.net/publication/281427399_Kuratowski_Monoids_of_n-Topological_Spaces )  Упродовж 
останніх років фінансування науки у державі істотно знизилося, тому вчені факультету, незважаючи на високі 
оцінки запитів, грантів не одержують. Разом з громадськими організаціями (Математична комісія НТШ, Львівське 
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математичне товариство) факультет звертається з пропозиціями про модифікацію умов конкурсу, які б розширили 
можливості одержання фінансування для математичних наук.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулюються Положенням про забезпечення 
академічної доброчесності в ЛНУ ім.І.Франка 
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) . Окрім цього, розроблені Кодекс 
академічної доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx) та 
Декларації про її дотримання працівниками та здобувачами вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx ; https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_applicant.docx ). Документи є у вільному доступі на сайті університету. 
Наукові керівники аспірантів, як і всі викладачі факультету, у своїй діяльності неухильно дотримуються норм 
академічної доброчесності. На факультеті за його історію не виявлено плагіату у публікаціях викладачів і 
співробітників. Відповідно, аспіранти проводять свої дослідження у такій атмосфері. У математиці питання плагіату 
не зводяться до текстових запозичень, тому важливими є процеси апробації одержаного результату на науковому 
семінарі, а також закрите рецензування статей, поданих у наукові журнали. Для текстових перевірок наукових і 
навчальних праць викладачів, у тому числі наукових керівників та аспірантів ОНП, – монографій, підручників, 
посібників, статей, дисертацій – на наявність плагіату Університет забезпечує доступ до платформи Unicheck 
(https://unicheck.com/uk-ua). 

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Затвердження наукових керівників відбувається поетапно: на засіданнях кафедр, Вченої ради механіко-
математичного факультету та Вченої ради Університету. Така процедура дає змогу виключити можливості 
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності. При цьому 
Університет готовий реагувати на ймовірні випадки та вживати відповідні заходи в межах існуючих для цього 
механізмів і передбачених процедур у відповідних документах, зокрема у «Положенні про забезпечення академічної 
доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf ), Кодексі академічної доброчесності. В 
Університеті створено Комісію з питань етики та професійної діяльності 
(http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/ ), яка реалізує свої повноваження відповідно до Положення. 
Також Університет бере до уваги рішення й висновки Комітету з питань етики НАЗЯВО.  За час існування ОНП 
таких випадків не виявлено.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

До слабких сторін віднесемо зменшення набору на освітньо-наукову програму, характерну в останні роки практично 
для всіх українських класичних університетів.
Відсутність стандарту вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 111 
Математика
До сильних сторін віднесемо те, що викладачі, які працюють на ОНП, мають великий досвід роботи в закордонних 
університетах (Т. Банах, М. Зарічний, І. Чижиков).
Наявність глибоких давніх традицій Львівської математичної школи, яка виховала плеяду науковців

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

На механіко-математичному факультеті передбачається проведення наукових досліджень в області математики, що 
відповідають сучасним тенденціям розвитку цієї науки. У рамках цих досліджень формулюватиметься тематика 
дисертацій. З цією метою планується розширення контактів з закордонними вченими, участь у міжнародних 
конференціях, пошуки нових можливостей для стажування аспірантів за кордоном, для їх закордонних контактів.
Плануємо перереєструвати спільно з ЛНУ імені Івана Франка журнал “Математичні студії”, що дасть змогу 
аспірантам оперативніше публікувати свої результати. Факультет також має намір залучити спонсорів до 
фінансування аспірантських поїздок на наукові конференції.

 

 
          
  

Запевнення
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Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
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Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Додаткові розділи 
диференціальних 
рівнянь

навчальна 
дисципліна

Додаткові розділи 
диференційних 

рівнянь.pdf

KQSHidcJB2MoyP9
Uuy+QXyFjwEVnOn

GRNze32SJT9iw=

Мультимедійне обладнання

Додаткові розділи 
теорії ймовірностей

навчальна 
дисципліна

Додаткові розділи 
теорії 

ймовірностей.pdf

JJqxTU/h42hq6PEv
U9AJLwphvr+zV6X

BxJUASZcJbgU=

Мультимедійне обладнання

Вибрані розділи 
загальної топології

навчальна 
дисципліна

Вибрані розділи 
загальної 

топології.pdf

QXKRdG089EtBVLV
4Hi8XGwWdcMWq1
b79MSHaxp3M4fM=

Комп`ютер із необхідним 
програмним забезпеченням, 
доступ до Інтрент-мережі

Методологія 
підготовки наукової 
публікації

навчальна 
дисципліна

Методологія 
підготовки 

наукової 
публікації.pdf

Z2C03Tw3arXT7XKk
vpyDIr5GvrMOi9vdD

miHY5NncB0=

Мультимедійне обладнання

Педагогіка вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

Педагогіка вищої 
школи.pdf

xhtwx2JyIQOsnC+lo
nu4sv5uJutkFEBEfv

91xumRtvw=

Комп`ютер, доступ до 
Інтерент-мережі, 
мультимедійне обладнання

Оптимальне 
керування 
динамічними 
системами

навчальна 
дисципліна

Оптимальн 
керування 

динамічними 
системами.pdf

xyyf/wlWxQPR2NZT
SwwH7NHeqU37if3j

YYNnFiTlevU=

Мультимедійне обладнання

Основи теорії функцій 
багатьох комплексних 
змінних

навчальна 
дисципліна

Основи теорії 
функцій багатьох 

комплексних 
змінних.pdf

1qNucemelpO1fGTst
EgCpbI3ZSKbXKTOb

4fp8FRl/Oc=

Доступ до Інтернет-мережі

Основи теорії 
операторів

навчальна 
дисципліна

Основи теорії 
операторів.pdf

u84iHKc0pyb2z2uHv
5C32DwUOvYFVOz1

oX4rZONL6lg=

Доступ до Інтернет-мережі, 
мультимедійне обладнання

Категорні методи в 
математиці

навчальна 
дисципліна

Категорні методи 
в математиці.pdf

lUHBiPXL6sNSoEAZ
7Njyozo4Tb7xhBUyS

h9YA9vU2lY=

Комп`ютер із необхідним 
програмним забезпеченням, 
доступ до Інтрент-мережі

Додаткові розділи 
рівнянь математичної 
фізики

навчальна 
дисципліна

Додаткові розділи 
рівнянь 

математичної 
фізики.pdf

aqUZMFviaiAvxEiLL
Sj41UcXvfdCzzcka0b

7T2pQ8Iw=

Інтрнет-доступ

Асимптотичні і 
ймовірносні методи в 
сучасній теорії 
функцій

навчальна 
дисципліна

Асимптотичні і 
ймовірносні 

методи в сучасній 
теорії функцій.pdf

euoshqH8QDx020/D
hq3JfJcsdPIygDoJsb

PxiMH0UV8=

Доступ до Інтрнет-мережі

Додаткові розділи 
геометричної 
топології

навчальна 
дисципліна

Додаткові розділи 
геометричної 
топології.pdf

0n+Otyq6WcDuZCG
wZkP7OOxtHyYA0yr
uRsmPMNwswvE=

Мультимедійне обладнання

Основи теорії 
просторів аналітичних 
функцій

навчальна 
дисципліна

Основни теорії 
просторів 

аналітичних 
функцій.pdf

DPtJ1HZhnI4BQni99
CUJDzRx6mpO/uI2

uGfScdJj6nY=

доступ до Інтернет-мережі

Інновації та 
підприємництво

навчальна 
дисципліна

Інновацій та 
підприємництво.pd

f

1VGoqIGKsGb9Gmlq
CXrmpVK7MR82j5w

TQEZqh+5hDr4=

Мультимедійний пристрій, 
комп`ютер, папір, дошка 
(фліпчарт), кольорова крейда 
(маркери).

Інтелектуальна 
власність і трансфер 
технологій

навчальна 
дисципліна

Інтелектуальна 
власність і 

трасфер 
технологій.pdf

O9dBtdZ3+0q3rRRk
EDXnljEKawKp9t82l

udtjLAcLQo=

Мультимедійний пристрій, 
комп`ютер, фліпчарт, папір, 
маркери



Інформаційні 
технології та 
програмування

навчальна 
дисципліна

Інформаційні 
технології та 

програмування.pdf

1X+A6MhOgOD8Xw
zsq0Cguh+vhebIcNB

fS3x/ZiI4X+Y=

Комп`ютер, проектор

Підготовка науково-
інноваційного проекту

навчальна 
дисципліна

ПІдготовка 
науково-

інноваційного 
проекту.pdf

bpR5i2c91zSc6ij3zyll
MNnZRPjb2oQfeI9n

N0otQbs=

Персональник комп`ютер, 
загальновживані комп`ютерні 
програми, проектор, доступ до 
мережі Інтернет

Психологія вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

Психологія вищої 
школи.pdf

W198z5CHrnVPNLR
yTzY3WEKvo/7zfgxc

Eoj0lsGotmU=

Мультимедійний пристрій, 
комп`ютер, фліпчарт, папір, 
маркери

Прикладна і 
теоретична алгебра

навчальна 
дисципліна

Прикладна і 
теоретична 
алгебра.pdf

XeCAq9uqJnoDsGd
RpezX5YJ32dqD6T7
FZXLUDGKBQ80=

Комп`ютер із необхідним 
програмним забезпеченням, 
доступ до Інтрент-мережі

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова за 
фаховим 

спрямуванням.pdf

HvvaKORhn53u5kV
Qiv5VoCe90ghHdgD

f9gumsDfKre4=

Комп`ютер, мультимедійний 
проектор, доступ до Інтернет

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія.pdf uyyycauVtZD9mr+Ft
8gIVBwfHgEybRD3

mOb4HHblkTM=

Проектор, роздаткові 
матеріали, підключення до 
мережі Інтернет

Науковий семінар навчальна 
дисципліна

Науковий 
семінар.pdf

Xz0rHjQPgIdbDp+iF
trkyC4kvNmylVqde+l

peIwidmU=

Мультимедійне обладнання, 
обладнання для дистанційного 
проведення семінарів

Сучасні тенденції в 
математиці та 
статистиці

навчальна 
дисципліна

Сучасні тенденції в 
математиці та 
статистиці.pdf

wFqnZfABzc/LdO8K
UoOE8wTi3ubLkGeS

oaH84PbHNy0=

Мультимедійне обладнання

Педагогічна практика навчальна 
дисципліна

Педагогічна 
практика.pdf

7WVgRaoQYR/FIkM
xt3/zpvcVu+/NZ4b4

RKGMg6I+HsA=

Мультимедійне обладнання

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

346571 Зарічний 
Михайло 
Михайлович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Механіко-
математичний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1979, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 

ДT 016454, 
виданий 

09.10.1992, 
Диплом 

кандидата наук 
ФM 017137, 

виданий 
22.04.1983, 

Атестат 
професора ПP 

001733, 
виданий 

22.06.1994

36 Методологія 
підготовки 
наукової 
публікації

1. Metric Methods in 
Computer Vision and 
Pattern Recognition
O. Berezsky, M. 
Zarichnyi. Conference 
on Computer Science 
and Information 
Technologies, 188-209, 
2020



220398 Яхонтова 
Тетяна 
Вадимівна

Професор 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
природнич
их 
факультетів
, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
доктора наук 
ДД 003566, 

виданий 
26.06.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 050729, 
виданий 

15.01.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000394, 
виданий 

23.04.1998

36 Іноземна мова 
за фаховим 
спрямуванням

1. Яхонтова Т. В. 
Лінгвістична 
генологія наукової 
комунікації : моногр. 
Львів : Видавничий 
центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2009. 420 с.2. 
Яхонтова Т. В. English 
Academic Writing for 
Students and 
Researchers : навч. 
посіб. Львів : 
Видавничий центр 
ЛНУ, 2002. 220 с. 
3. . Яхонтова Т. В. 
Основи англомовного 
наукового письма : : 
навч. посіб. Львів : 
ПАІС, 2003. 220 с.
4. Яхонтова Т. До 
проблеми оволодіння 
жанрами іншомовної 
наукової прози. 
Лінгводидактична 
організація 
навчального процесу з 
іноземних мов у вузі : 
колект. моногр. / ред. 
К. Я. Кусько. Львів : 
Світ, 1996. С. 30–38.

103627 Осідач 
Оксана 
Павлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
ім.І.Франка, 

рік закінчення: 
1986, 

спеціальність:  
, Диплом 

кандидата наук 
ДK 004317, 

виданий 
13.10.1999, 

Атестат 
доцента ДЦ 

8672, виданий 
23.10.2003

30 Інновації та 
підприємництв
о

Осідач О.П. 
Теоретичні та 
практичні аспекти 
інноваційного 
контролінгу
Осідач О.П. Основи 
теоретичної концепції 
регіональних 
інноваційних систем

185549 Яворська 
Олександра 
Степанівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1989, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 

ДД 9492, 
виданий 

31.05.2011, 
Атестат 

доцента ДЦ 
5106, виданий 

20.06.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 10075, 

виданий 
22.12.2014

28 Інтелектуальна 
власність і 
трансфер 
технологій

Яворська О.С. 
Законодавчі новели 
щодо захисту 
авторських і суміжних 
прав у разі їх 
порушення з 
використанням 
мережі Інтернет. 
Національний 
університет «Одеська 
юридична академія». 
Часопис цивілістики. 
Науково-практичний 
журнал. 2017. Випуск 
26. С. 29-33. Одеса, 
2017. 116 с. 
 
Яворская А. 
Интеллектуальное 
право Украины в 
системе права 
Украины / Яворськая 
А. // Очерки права 
интеллектуальной 
собственности. - 
Сборник статей. Отв. 
ред. И. В. Спасибо-
Фатеева. Харьков. 
Право. 2018. С. 463-
486. 



Яворська О. Договори 
щодо розпорядження 
майновими правами 
інтелектуальної 
власності за 
законодавством 
України. Вроцлавсько-
Львівський 
юридичний збірник. 
2017. № 8. С. 153-165. 
22. Яворська О. С. 
Охорона авторських і 
суміжних прав у разі 
їх порушення з 
використанням 
мережі Інтернет. 
Право України. 2018. 
№ 1. С. 45-53.

216202 Павлюк 
Володимир 
Васильович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Хімічний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДH 000696, 

виданий 
21.09.1993, 

Диплом 
кандидата наук 

XM 020899, 
виданий 

13.09.1989, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
004435, 
виданий 

09.10.1996, 
Атестат 

професора 
ПPAC 000096, 

виданий 
23.12.1999

27 Підготовка 
науково-
інноваційного 
проекту

1. Pavlyuk V., Sozanskyi 
M., Dmytriv G., Indris 
S., Ehrenberg H. 
Amendment of the Li-
Bi Phase Diagram 
Crystal and Electronic 
Structure of Li2Bi // J. 
Phase Equilib. Diffus. – 
2015. – Vol. 36. – P. 
544-553.
2. Pavlyuk V., Milashys 
V., Dmytriv G., 
Ehrenberg H. A new 
tetragonal structure 
type for Li2B2C // Acta 
Crystallogr. C. – 2015. – 
Vol. 71. – P. 39-43. 
3. Stetskiv A., 
Rozdzynska-Kielbik B., 
Misztal R., Pavlyuk V. 
Grown from lithium 
flux, the ErCo5Si3.17 
silicide is a combination 
of disordered 
derivatives of the 
UCo5Si3 and 
Yb6Co30P19 structure 
types // Acta 
Crystallogr. C. – 2015. – 
Vol. 71. – P. 506-510.
4. Misztal R., Balinska 
A., Kulawik D., Pavlyuk 
V., Ciesielski W. 
Chromium substitution 
effect on structural and 
electrochemical 
behavior of Li-Cr-Ni-O 
oxides // Ionics. – 
2015. – Vol. 21. – P. 
3039-3049.
5. Shtender V.V., Denys 
R.V., Zavaliy I.Yu., 
Zelinska O.Ya., Paul-
Boncour V., Pavlyuk 
V.V. Phase equilibria in 
the Tb–Mg–Co system 
at 500 °C, crystal 
structure and 
hydrogenation 
properties of selected 
compounds // J. Solid 
State Chem. – 2015. – 
Vol. 232. – P. 228-235.
6. Balinska A., Kordan 
V., Misztal R., Pavlyuk 
V. Electrochemical and 
thermal insertion of 
lithium and magnesium 
into Zr5Sn3 // J. Solid 
State Electrochem. – 
2015. – Vol. 19. – P. 



2481-2490. 
7. Marciniak B., Pavlyuk 
V., Rozycka-Sokolowska 
E., Karwowski L., Bak 
Z. The isothermal 
section of the phase 
diagram of Sm–Cu–Mg 
ternary system at 670 K 
// J. Alloys Compds. – 
2015. – Vol. 652. – P. 
254-259. 
8. Dymek M., 
Rozdzynska-Kielbik B., 
Pavlyuk V. V., Bala H. 
Electrochemical 
hydrogenation 
properties of 
LaNi4.6Zn0.4_xSnx 
alloys // J. Alloys 
Compds. – 2015. – Vol. 
644. – P. 916-922. 
9. Romaka L., Romaniv 
I., Romaka V. V., 
Pavlyuk V. Phase 
relationships in the 
{Ho, Er}–Ni–Sn 
ternary systems at 673 
K and crystal structure 
of new ternary 
compounds // J. Alloys 
Compds.– 2015. – Vol. 
631. – P. 288-297.
10. Pavlyuk V., 
Ciesielski W., 
Rozdzynska-Kielbik B., 
Dmytriv G., Ehrenberg 
H. Li4Ge2B as a new 
derivative of the Mo2B5 
and Li5Sn2 structure 
types // Acta 
Crystallogr. – 2016. – 
Vol. C72. – P. 561-565.
11. Kowalczyk G., 
Kordan V., Stetskiv A., 
Pavlyuk V. Lithiation 
and magnesiation of 
R5Sn3 (R = Y and Gd) 
alloys // Intermetallics 
– 2016. – Vol. 70. – P. 
53-60.
12. Parasyuk O.V., 
Pavlyuk V.V., Khyzhun 
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2020 , Vol.11, No.1. - 
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https://jecs.pl/index.ph
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Hrabovska S. L. The 
psychological context of 
some concepts of  
postmodern 
philosophyPersonality 
in society: psychological 
mechanisms of activity: 
collective monograph / 
N. P. Hapon, S. L. 
Hrabovska, N. 
V.Hrebin., etc. – Lviv-
Toruń : Liha-Pres, 
2020. – 160 p.ISBN 
978-966-397-209-1 
DOI: 
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Факультет 
педагогічної 
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Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
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імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1982, 
спеціальність:  

5 Педагогіка 
вищої школи

1. Герцюк Д. 
Українське 
педагогічне 
товариство «Рідна 
школа» : етапи 
становлення та 
розвитку Товариство 
“Рідна школа”: історія 
і сучасність / Дмитро 
Герцюк / Науковий 
альманах / Упоряд. і 
наук. ред. Д. Герцюк і 
П. Сікорський – Ч. 9. – 
Львів, 2016. — С. 21–
35. 2. Hertsyuk Dmytro. 
Ukrainian Cultural-
EducationalLifeinLemk
ovinafromtheEndofthe 
19th Centuriestothe 
1930 s. // CZECH-
POLISH HISTORICAL 
AND PEDAGOGICAL 
JOURNAL. Volume 
8/2016/1. –S. 77–87. 3. 
Герцюк Д. Українська 
приватна школа у 
Львові: витоки і 
основні віхи 
становлення / Дмитро 
Герцюк // Розвиток 
української та 
польської освіти і 
педагогічної думки 



(ХІХ – ХХІ ст.). – Т. 6: 
Приватна освіта в 
Україні і Польщі: 
історико-педагогічні 
аспекти становлення, 
сучасний стан і 
перспективи розвитку 
: зб. наук. пр.; за ред. 
Д. Герцюка і І. 
Мищишин. – Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2016. – С. 38–51. 4. 
Герцюк Д. Народний 
університет 
«Самоосвіта» у Львові 
(1930–1939 рр.): 
організаційно-змістові 
аспекти діяльності / 
Дмитро Герцюк 
/Rozwojpolskiej i 
ukrainskiejteorii i 
praktytkipedagogicznej
naprzestrzeni XIX – XX 
wieku. – T.5.: 
Educacjadoroslyh w 
Polsce i naUkrainie 
XIX-XXI w [Zared. A. 
Haratyk, N. 
Zazchkivska]. – 
Wroclaw, 2015.– S.43–
53. 5. Герцюк Д. 
Особливості 
реформування 
загальноосвітньої і 
професійної шкіл 
Польщі у повоєнний 
період (середина 40-х 
– початок 50-х рр. ХХ 
ст.) / Герцюк Дмитро 
// Наукові записки 
Ніжинського 
державного 
університету імені 
Миколи Гоголя. 
Психолого-
педагогічні науки. – 
2015. –№ 4.– С. 188–
193. 6. Герцюк Д. 
Внесок Лева Ясінчука 
у налагодження 
культурно-освітніх 
зв’язків Товариства 
“Рідна школа” з 
українською 
еміграцією Північної 
Америки (20-30-ті рр. 
ХХ ст.) // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. – Львів: 
ЛНУ ім. І.Франка, 
2018. – Вип. 33. – С. 
14-23. 7. Dmytro 
Hertsiuk. Improving 
Vocational Education 
Teacher Training at 
Lviv University within 
the Framework of the 
Erasmus+ project ITE-
VET / Dmytro 
Hertsiuk, Nataliya 
Horuk, Tetyana 
Ravchyna // Improving 
teacher education for 
applied learning in the 
field of VET / Thomas 
Dei?inger, Vera Braun 
(ed.) - Munster, New 
York: WaxmannVerlag 
GmbH, 2018. – P.181-
203 За останні п’ять 



років брав участь у 
понад 30 
конференціях, 
наукових проектах 
зокрема: 1. Еразмус+ 
Проект (№ 574124-
EPP-1-2016-1-DE-
EPPKA2-CBHE-JP) 
«Вдосконалення 
освіти вчителів для 
прикладного 
навчання в галузі 
професійної освіти» 
(«ImprovingTeacherEd
ucationforAppliedLearn
ingintheFieldofVocation
alEducation»), 
ініційованого 
Університетом 
Констанци 
(Німеччина) (2016—
2018). Співкерівник 
робочої групи 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2. ЄС 
TEMPUS “DIMTEGU – 
розробка і 
впровадження 
багатомовних 
викладацьких освітніх 
програм в 
університетах Грузії і 
України” (2013—2016).

52072 Добуляк 
Леся 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

080204 
Соціальна 

інформатика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 025345, 

виданий 
22.12.2014, 

Атестат 
доцента AД 

004219, 
виданий 

26.02.2020

16 Інформаційні 
технології та 
програмування

1. Dobuliak L. P. Level 
of small business 
development in the 
regions of Ukraine. 
Strategic management: 
global trends and 
national peculiatities. 
Collective monograph. - 
Kielce, Poland, 2019.
2. Potyshniak О. 
Assessment of the 
effectiveness of the 
strategic management 
system of investment 
activities of companies 
/ O. Potyshniak, L. 
Dobuliak, V. Fillipov, 
Yu. Malakhovskyi, O. 
Lozova // Academy of 
Stra-tegic Management 
Journal, Volume 18, 
Issue 4, 2019.
3. Добуляк Л. П. 
Використання 
трендових моделей 
для дослідження 
тенденцій роз-витку 
малого 
підприємництва в 
Україні / Л. П. 
Добуляк, С. Б. 
Костенко // Науковий 
вісник Ужгородського 
національного уні-
верситету. Серія 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. Ви-пуск 
24. Частина 1. – 2019.
4. Добуляк Л. П. 
Використання 
агломеративної 
кластер-процедури 
для групування 



регіонів України за 
рівнем розвитку мало-
го підприємництва / 
Л. П. Добуляк, С. Б. 
Костенко, С. П. 
Шевчук // 
Приазовський 
економічний вісник. – 
2019. – Випуск 4 (15).
5. Dobuliak Lesia The 
concept of modelling 
the tendencies of 
Ukraine’s small 
business de-velopment 
// Scientific Letters of 
Academic Society of 
Michal Baludansky, 
Volume 3, No 4/2015. – 
P. 17 – 23.
6. Добуляк Л. П. 
Оптимальний 
розподіл ма-лим 
підприємством 
взятого кредиту на 
можливі види 
діяльності / Л.П. 
Добуляк, Г.Г. Цегелик 
// Математичне 
моделюван-ня в 
економіці. 
Міжнародний 
науковий журнал, № 
1, жовтень – грудень, 
2014 р. – Київ, 2014. – 
С. 99 – 105.
7. Добуляк Л. П. 
Регіональна 
диференціація 
України за рівнем 
розвитку малого підп-
риємництва / Л.П. 
Добуляк // Spatial as-
pects of socio-economic 
systems` develop-ment: 
the economy, education 
and health care. 
Monograph. Opole: The 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2015. – С. 68 – 
75.
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7.02030101 
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доктора наук 
ДД 006747, 
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28 Філософія  • Сафонік Л. Відкриті 
системи як спроба 
деконструкції 
метафізики тоталь-
ності / Л. Сафонік // 
Схід. Аналітично-
філософський журнал. 
– Донецьк: Вид-во 
“Український 
культурологічний 
центр”, 2014. – №. 1 
(127). – С. 199–203. 
• Сафонік Л. 
Знекоріненість як 
мож-ливість 
витворення сенсу 
життя у сучас-ному 
соціальному просторі 
/ Л. Сафонік // 
Науковий журнал 
“ScienceRise”. – № .1 
(1). – Харків, 2014. – С. 
99–107.
• Сафонік Л. 
Безпритульність як 
мо-жливість 
витворення cенсу 
життя (на при-кладі 
філософської позиції 



Еміля Сьорана) / Л. 
Сафонік // 
Університетська 
кафедра. – № 4. – К. : 
КНЕУ, 2015. – С. 149–
156. 
• Сафонік Л. Смислова 
мозаїчність людського 
буття // Гілея : 
[збірник науко-вих 
праць]. – К. : “Вид-во 
“Гілея”, 2016. – Вип. 
114 (11). – С. 232– 236
• Сафонік Л. Питання 
щодо розріз-нення 
деяких подібних 
термінів в україн-ській 
філософській 
дослідницькій літера-
турі // Альманах 
“Університетська 
кафед-ра” КНЕУ ім. 
Вадима Гетьмана. – 
2018. – Вип. 6. – С. 
75–84.
• Засади формування 
ідентичності в Україні 
у контексті сучасних 
викликів // Вісник 
Львівського 
університету. – ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів, 2019. – Вип. 22. 
– С.
• Вплив деструктивної 
методології М. 
Гайдегера на 
формування процедур 
смислоконституюваль
ної діяльності // Віс-
ник Львівського 
університету. – ЛНУ 
іме-ні Івана Франка. – 
Львів, 2019. – Вип. 22. 
– С. 36–45.
Монографія (1):
• Сафонік Л. 
Буттєвість сенсу 
людсь-кого життя : 
монографія / Л. 
Сафонік. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 350 с.
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операторів

R. Hryniv, B.  Melnyk 
and Ya. Mykytyuk,   
Inverse scattering for 
reflectionless 
Schrodinger operators 
with integrable  
potentials and 
generalized  soliton 
solutions for  the KdV   
equation,  Ann. Henri 
Poincare  22,  487-527 
(2021).   https: 
//doi.org/10.1007/s000
23-020-01000-5
R. Hryniv and Ya. 
Mykytyuk,   On the 
First Trace Formula  for  
Schrodinger Operators,   
Journal of Spectral 
Theory,   March 2021.   
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//doi.org/10.4171/JST/
348
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кільця з умовами 



роботи государственн
ый 
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стабільного рангу /  А. 
М. Білоус, А. І. 
Гаталевич // Прикл.  
проблеми мех. і мат. – 
2017. – Вип. 15. – С. 
15-20.
2. Гаталевич А. 
Загальна алгебра: 
навч. посібник / В. 
Андрійчук, А. 
Гаталевич,  Б. 
Забавський, О. Пігура 
– Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018.– 
186 с.
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36 Додаткові 
розділи 
рівнянь 
математичної 
фізики

Не відбувається 
синхронізація з 
ЄДЕБО, тому за 
вказаною 
дисципліною занесено 
гаранта ОНП – 
Зарічного М.М. - 
дисципліну викладає 
проф. Лопушанська  
Г.П. 
Професор кафедри 
математичної 
статистики та 
диференціальних 
рівнянь механіко-
математичного 
факультету; 
1) Диплом кандидата 
наук  ФМ N 002163, 
Москва, 7 липня 1976, 
рішення Ради 
Львівського держ. 
Університету ім.. Івана 
Франка від 24 грудня 
1975 р. (протокол N 
12/8)
2) Диплом доктора 
наук ДД N 008777 
рышенням Президыъ 
ВАК України від 10 
листопада 2010 р. 
(протокол N 19-07/7)
3) Атестат доцента ДЦ 
N 030415 рішенням 
ВАК при Раді 
Міністрів СРСР від 29 
серпня 1979 р. 
(протокол N 32д/24)
4) Атестат професора  
12 ПР N 008168 від 26 
жовтня 2012, 
Міністерство освіти і 
науки, молоді та 
спорту (протокол N 
6/01-91)
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection; 
10 наукових статей
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 



фахових видань 
України; 
11 статей
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
Лопушанська Г.П., 
Бугрій О.М., 
Лопушанський А.О. 
Диференціальні 
рівняння та рівняння 
математичної фізики. 
– Підручник. – Львів: 
видавець І. Е. 
Чижиков. (1-е 
видання: 2012. – 362 
с.) 2-е видання: 2017. 
– 372 с.

3) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Шумська В.Р. 
("Обернені 
коефіцієнтні задачі 
для рівнянь дифузії з 
дробовими 
похідними" – 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
фізико-математичних 
наук, спеціальність 
01.01.02 – 
диференціальні 
рівняння, захист – 
2017, рік закінчення 
аспірантури – 2017)
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої ради по захисту 
докторських 
дисертацій Д 35.051.07 
у Львiвському 
нацiональному 
унiверситетi iменi 
Iвана Франка
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1) Гупало Г.-В.С., 
Лопушанська Г.П. 
Еліптичні й 
параболічні 
узагальнені крайові 
задачі.-Київ: НМК ВО 



Мінвузу України, 
1992.-123 с.
2) Гупало Г.-В.С., 
Лопушанська Г.П. 
Елементарна теорія 
узагальнених функцій 
та деякі її 
застосування. -- К.: 
ІСЛО, 1994. -- 80 с. 
3) Лопушанська Г.П. 
Диференціальні 
рівняння та рівняння 
математичної фізики: 
Текст лекцій. - Львів: 
Вид. центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2001.-
150 c.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член Львівського 
математичного 
товариства імені Т.Г. 
Шевченка
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
З 1971 р.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
 
Інформація про 
науково-дослідну 
роботу за останні 5 
років (публікації, 
теми, дослідження, 
патенти, робота з 
аспірантами/докторан
тами)  
25 наукових статей, 11 
тез міжнародних і 
вітчизняних 
математичних 
конференцій, участь у 
науково-дослідній 
держбюджетній темі: 
МД-51Ф «Розробка 
методів дослідження 
коректності прямих та 
обернених задач для 
диференціальних 
операторів», 
керівництво 
аспіранткою, 
захищена 
кандидатська 
дисертація - Шумська 
В.Р. ("Обернені 
коефіцієнтні задачі 
для рівнянь дифузії з 
дробовими 
похідними" – 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
фізико-математичних 
наук, спеціальність 
01.01.02 – 
диференціальні 
рівняння, захист – 
2017, рік закінчення 
аспірантури – 2017)
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 



виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection; 
10 наукових статей
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України; 
11 статей
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
Лопушанська Г.П., 
Бугрій О.М., 
Лопушанський А.О. 
Диференціальні 
рівняння та рівняння 
математичної фізики. 
– Підручник. – Львів: 
видавець І. Е. 
Чижиков. (1-е 
видання: 2012. – 362 
с.) 2-е видання: 2017. 
– 372 с.

3) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Шумська В.Р. 
("Обернені 
коефіцієнтні задачі 
для рівнянь дифузії з 
дробовими 
похідними" – 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
фізико-математичних 
наук, спеціальність 
01.01.02 – 
диференціальні 
рівняння, захист – 
2017, рік закінчення 
аспірантури – 2017)
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої ради по захисту 
докторських 
дисертацій Д 35.051.07 
у Львiвському 
нацiональному 
унiверситетi iменi 
Iвана Франка
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 



дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1) Гупало Г.-В.С., 
Лопушанська Г.П. 
Еліптичні й 
параболічні 
узагальнені крайові 
задачі.-Київ: НМК ВО 
Мінвузу України, 
1992.-123 с.
2) Гупало Г.-В.С., 
Лопушанська Г.П. 
Елементарна теорія 
узагальнених функцій 
та деякі її 
застосування. -- К.: 
ІСЛО, 1994. -- 80 с. 
3) Лопушанська Г.П. 
Диференціальні 
рівняння та рівняння 
математичної фізики: 
Текст лекцій. - Львів: 
Вид. центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2001.-
150 c.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член Львівського 
математичного 
товариства імені Т.Г. 
Шевченка
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
З 1971 р.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
 
Інформація про 
науково-дослідну 
роботу за останні 5 
років (публікації, 
теми, дослідження, 
патенти, робота з 
аспірантами/докторан
тами)  
25 наукових статей, 11 
тез міжнародних і 
вітчизняних 
математичних 
конференцій, участь у 
науково-дослідній 
держбюджетній темі: 
МД-51Ф «Розробка 
методів дослідження 
коректності прямих та 
обернених задач для 
диференціальних 
операторів», 
керівництво 
аспіранткою, 
захищена 
кандидатська 
дисертація - Шумська 
В.Р. ("Обернені 
коефіцієнтні задачі 
для рівнянь дифузії з 
дробовими 
похідними" – 
дисертація на 



здобуття наукового 
ступеня кандидата 
фізико-математичних 
наук, спеціальність 
01.01.02 – 
диференціальні 
рівняння, захист – 
2017, рік закінчення 
аспірантури – 2017)

1. Лопушанська Г.П., 
Бугрій О.М., 
Лопушанський А.О. 
Диференціальні 
рівняння та рівняння 
математичної фізики. 
– Підручник. – Львів: 
видавець І. Е. 
Чижиков. (1-е 
видання: 2012. – 362 
с.) 2-е видання: 2017. 
– 372 с.
2. Лопушанська Г.П. 
Диференціальні 
рівняння та рівняння 
математичної фізики: 
Текст лекцій. - Львів: 
Вид. центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2001.-
150 c.
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection; 
10 наукових статей
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України; 
11 статей
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
Лопушанська Г.П., 
Бугрій О.М., 
Лопушанський А.О. 
Диференціальні 
рівняння та рівняння 
математичної фізики. 
– Підручник. – Львів: 
видавець І. Е. 
Чижиков. (1-е 
видання: 2012. – 362 
с.) 2-е видання: 2017. 
– 372 с.

3) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Шумська В.Р. 
("Обернені 
коефіцієнтні задачі 
для рівнянь дифузії з 
дробовими 
похідними" – 



дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
фізико-математичних 
наук, спеціальність 
01.01.02 – 
диференціальні 
рівняння, захист – 
2017, рік закінчення 
аспірантури – 2017)
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої ради по захисту 
докторських 
дисертацій Д 35.051.07 
у Львiвському 
нацiональному 
унiверситетi iменi 
Iвана Франка
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1) Гупало Г.-В.С., 
Лопушанська Г.П. 
Еліптичні й 
параболічні 
узагальнені крайові 
задачі.-Київ: НМК ВО 
Мінвузу України, 
1992.-123 с.
2) Гупало Г.-В.С., 
Лопушанська Г.П. 
Елементарна теорія 
узагальнених функцій 
та деякі її 
застосування. -- К.: 
ІСЛО, 1994. -- 80 с. 
3) Лопушанська Г.П. 
Диференціальні 
рівняння та рівняння 
математичної фізики: 
Текст лекцій. - Львів: 
Вид. центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2001.-
150 c.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член Львівського 
математичного 
товариства імені Т.Г. 
Шевченка
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
З 1971 р.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 



не менше двох років.
1. Лопушанська Г.П., 
Бугрій О.М., 
Лопушанський А.О. 
Диференціальні 
рівняння та рівняння 
математичної фізики. 
– Підручник. – Львів: 
видавець І. Е. 
Чижиков. (1-е 
видання: 2012. – 362 
с.) 2-е видання: 2017. 
– 372 с.
2. Лопушанська Г.П. 
Диференціальні 
рівняння та рівняння 
математичної фізики: 
Текст лекцій. - Львів: 
Вид. центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2001.-
150 c.
 за останні 5 років 
(публікації, теми, 
дослідження, патенти, 
робота з 
аспірантами/докторан
тами)  
25 наукових статей, 11 
тез міжнародних і 
вітчизняних 
математичних 
конференцій, участь у 
науково-дослідній 
держбюджетній темі: 
МД-51Ф «Розробка 
методів дослідження 
коректності прямих та 
обернених задач для 
диференціальних 
операторів», 
керівництво 
аспіранткою, 
захищена 
кандидатська 
дисертація - Шумська 
В.Р. ("Обернені 
коефіцієнтні задачі 
для рівнянь дифузії з 
дробовими 
похідними" – 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
фізико-математичних 
наук, спеціальність 
01.01.02 – 
диференціальні 
рівняння, захист – 
2017, рік закінчення 
аспірантури – 2017).

207755 Скасків Олег 
Богданович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Механіко-
математичний 

факультет

Диплом 
доктора наук 
ДH 002659, 

виданий 
18.04.1996, 

Диплом 
кандидата наук 

ФM 024968, 
виданий 

04.12.1985, 
Атестат 

доцента ДЦ 
018334, 
виданий 

28.12.1989, 
Атестат 

професора ПP 
000022, 
виданий 

23.03.2000

34 Асимптотичні і 
ймовірносні 
методи в 
сучасній теорії 
функцій

Bandura A., Skaskiv O. 
Entire functions of 
several variables of 
bounded index.  Lviv: 
Chyslo, Publ. I.E. 
Chyzhykov,  2016,  
128p.Bandura A., 
,Skaskiv O. Analytic 
functions in the unit 
Ball. Bounded L-index 
in joint variables and 
solutions of systems of 
PDE’s. – Beau-Bassin: 
LAP LambertAcademic 
Pub-lishing, 2017, 100 
p.



346571 Зарічний 
Михайло 
Михайлович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Механіко-
математичний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1979, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 

ДT 016454, 
виданий 

09.10.1992, 
Диплом 

кандидата наук 
ФM 017137, 

виданий 
22.04.1983, 

Атестат 
професора ПP 

001733, 
виданий 

22.06.1994

36 Оптимальне 
керування 
динамічними 
системами

Не відбувається 
синхронізація з 
ЄДЕБО, тому за 
вказаною 
дисципліною занесено 
гаранта ОНП – 
Зарічного М.М. - 
дисципліну викладає 
проф. Бокало М.М.
Професор кафедри 
математичної 
статистики та 
диференціальних 
рівнянь механіко-
математичного 
факультету; 
1) Диплом кандидата 
наук: ФМ №030744, 2 
березня 1988 року,  
виданий Радою при 
Московському 
університеті ім. М.В. 
Ломоносова
2) Диплом доктора 
наук: ДД №000942, 17 
травня 2012 року, 
виданий 
Атестаційною 
колегією   
Міністерства освіти і 
науки України 
3) Атестат доцента: 
ДЦ АР №000770, 22 
червня 1994 року,  
виданий Вченою 
Радою Львівського 
університету
4) Атестат професора: 
12ПР №010071, 22 
грудня 2014 року, 
виданий 
Атестаційною 
колегією Міністерства 
освіти і науки України
Досвідчений вчений-
математик та 
викладач з
досвідом роботи 35 
років, 
професор, фахівець з 
диференціальних 
рівнянь,
автор близько 100 
наукових публікацій 
та навчальних 
посібників, багато з 
яких в рейтингових 
іноземних журналах, 
зокрема,
по тематиці 
навчальних 
дисциплін, 
що їх викладаю  на 
ОП, маю такі наукові 
статті:
1. M. M. Bokalo, A. M. 
Tsebenko, Optimal 
control problem for 
systems governed by 
nonlinear parabolic 
equations without 
initial conditions // 
Carpathian Math. Publ. 
-- 2016. -- Vol. 8,  No. 1. 
-- P. 21--37. --  DOI: 
10.15330/cmp.8.1.21-
37.\\ 
(http://journals.pu.if.u
a/index.php/cmp/articl
e/view/656).
2. М. М. Бокало, А. М. 



Цебенко,Оптимальне 
керування в задачах 
без початкових умов 
для еволюцiйних 
варiацiйних 
нерiвностей// 
Математичні студії. -- 
2016. -- Т.~46, № 1. -- 
С. 51--66.
3. Bokalo M.M., 
Il’nyts’ka O.V., 
Boundary-Value 
Problems for Nonlinear 
Parabolic Equations 
with Delay and 
Degeneration at the 
Initial Time // 
Ukrainian 
Mathematical Journal. -
-2017. -- Vol. 68, No. 9. 
-- P. 1323–1339. 
Doi:10.1007/s11253-
017-1298-6.
4. Bokalo M. M., 
Ilnytska O. V., Initial-
boundary value 
problems for coupled 
systems with variable 
time delay  // 
International Journal of 
Evolution Equations. -- 
2016. -- Vol. 10, No. 1. -
- P. 1-19.
 5. M. M. Bokalo, O. V. 
Ilnytska, Problems for 
parabolic equations 
with variable exponents 
of nonlinearity and 
time delay // 
Applicable analysis. -- 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
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визначено
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охоплює 
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Обов’язкові освітні 
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дискусії, рольві ігри, робота 
з тестовими та іншими 
діагностичними 
методиками тощо)

Залік

Педагогіка вищої 
школи

Інтерактивна лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз педагогічних 
ситуацій, кейс-метод, 
мозкова атака, ділові та 
сюжетно-рольові вправи, 
ігри, практичні завдання, 
ілюстрування лекційного 
матеріалу таблицями, 
схемами 

Залік

Педагогічна практика Лекції, практичні, 
семінарські та лабораторні 
заняття, бесіди, розповіді, 
дискусії, колаборативне 

Залік



навчання (спільні розробки 
і проекти),інтерактивні 
методи навчання, кейс-
технології, прес-
конференції,проектні 
технології, тестування, 
моделювання різних форм 
занять, аналіз ситуацій з 
урахуванням традиційних та 
сучасних інноваційних 
технологій навчання та 
впровадженням авторських 
методик.Підготовка 
презентацій, пошук наукової 
інформації з використанням 
науково-методичної 
літератури та інтернет-
ресурсів.

Філософія Дебати (оксфордські, 
панельні, «за» і  «проти»),  
Проблемно-пошукові, 
Ситуативне моделювання , 
Техніки опрацювання 
дискусійних питань , Метод 
проектів і їх презентацій , 
Метод усного опитування

Іспит

ПРА1. Оцінювати 
ризики у 
професійній 
діяльності, брати 
на себе 
відповідальність за 
планування і 
проведення як 
автономних так і 
спільних 
досліджень з 
математики. 

Педагогіка вищої 
школи

Інтерактивна лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз педагогічних 
ситуацій, кейс-метод, 
мозкова атака, ділові та 
сюжетно-рольові вправи, 
ігри, практичні завдання, 
ілюстрування лекційного 
матеріалу таблицями, 
схемами 

Залік

Педагогічна практика Лекції, практичні, 
семінарські та лабораторні 
заняття, бесіди, розповіді, 
дискусії, колаборативне 
навчання (спільні розробки 
і проекти),інтерактивні 
методи навчання, кейс-
технології, прес-
конференції,проектні 
технології, тестування, 
моделювання різних форм 
занять, аналіз ситуацій з 
урахуванням традиційних та 
сучасних інноваційних 
технологій навчання та 
впровадженням авторських 
методик.Підготовка 
презентацій, пошук наукової 
інформації з використанням 
науково-методичної 
літератури та інтернет-
ресурсів.

Залік

Філософія Дебати (оксфордські, 
панельні, «за» і  «проти»),  
Проблемно-пошукові, 
Ситуативне моделювання , 
Техніки опрацювання 
дискусійних питань , Метод 
проектів і їх презентацій , 
Метод усного опитування

Іспит

Психологія вищої 
школи

Лекції  ,презентації, 
інтерактивні методи 
(демонстраційні вправи, 
ситуаційні вправи, задачі, 
мозковий штурм, синектика, 
дискусії, рольві ігри, робота 
з тестовими та іншими 
діагностичними 
методиками тощо)

Залік



ПРК. Уміти 
спілкуватися в 
діалоговому 
режимі з широкою 
науковою 
спільнотою та 
громадськістю в 
галузі 
математики. 

Інформаційні 
технології та 
програмування

Проведення лекцій, 
лабораторних робіт і 
консультацій для ліпшого 
розуміння тем 

Залік

Педагогічна практика Лекції, практичні, 
семінарські та лабораторні 
заняття, бесіди, розповіді, 
дискусії, колаборативне 
навчання (спільні розробки 
і проекти),інтерактивні 
методи навчання, кейс-
технології, прес-
конференції,проектні 
технології, тестування, 
моделювання різних форм 
занять, аналіз ситуацій з 
урахуванням традиційних та 
сучасних інноваційних 
технологій навчання та 
впровадженням авторських 
методик.Підготовка 
презентацій, пошук наукової 
інформації з використанням 
науково-методичної 
літератури та інтернет-
ресурсів.

Залік

Філософія Дебати (оксфордські, 
панельні, «за» і  «проти»),  
Проблемно-пошукові, 
Ситуативне моделювання , 
Техніки опрацювання 
дискусійних питань , Метод 
проектів і їх презентацій , 
Метод усного опитування

Іспит

Науковий семінар Презентація, обговорення, 
дискусія, постановка 
відкритих проблем, методи 
мозкового штурму

Залік

Сучасні тенденції в 
математиці та 
статистиці

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

Комунікативні методи 
мовного навчання, жанрово-
базований підхід до 
оволодіння провідними 
форматами науково-
академічного спілкування, 
колаборативне навчання у 
вигляді групових дискусій та 
виконання спільних 
проектів, підготовка 
мультимедійних 
презентацій.

Іспит

Педагогіка вищої 
школи

Інтерактивна лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз педагогічних 
ситуацій, кейс-метод, 
мозкова атака, ділові та 
сюжетно-рольові вправи, 
ігри, практичні завдання, 
ілюстрування лекційного 
матеріалу таблицями, 
схемами 

Залік

Психологія вищої 
школи

Лекції  ,презентації, 
інтерактивні методи 
(демонстраційні вправи, 
ситуаційні вправи, задачі, 
мозковий штурм, синектика, 
дискусії, рольві ігри, робота 
з тестовими та іншими 
діагностичними 
методиками тощо)

Залік

Методологія Презентація, лекції, Залік



підготовки наукової 
публікації

практичні, дискусія

Інновації та 
підприємництво

Лекції з використанням 
мультимедійного проектора, 
методи генерування 
інноваційних ідей,  робота в 
проектних групах, дискусії, 
обговорення проблемних 
ситуацій.

Залік

Інтелектуальна 
власність і трансфер 
технологій

Лекції, практичні заняття 
презентації, інтерактивні 
методи З метою 
самоконтролю особам, які 
здобувають ступінь доктора 
філософії, доцільно 
розв'язувати задачі з 
програми курсу, складати 
проекти відповідних 
документів (договори, 
позовнізаяви тощо).

Залік

Підготовка науково-
інноваційного проекту

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти, 
спільні розробки), творче 
індивідуальне завдання, 
дискусія

Залік

ПРУ2. Уміти 
розробляти та 
реалізовувати 
проекти, 
включаючи власні 
дослідження, які 
дають можливість 
переосмислити 
наявне та 
створити нове 
цілісне знання в 
галузі 
математики та її 
застосувань.

Підготовка науково-
інноваційного проекту

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти, 
спільні розробки), творче 
індивідуальне завдання, 
дискусія

Залік

Методологія 
підготовки наукової 
публікації

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік

Оптимальне 
керування 
динамічними 
системами

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит

Основи теорії 
операторів

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит

Категорні методи в 
математиці

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит

Додаткові розділи 
геометричної 
топології

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит

Додаткові розділи 
рівнянь математичної 
фізики

Презентації, лекції, задачі 
підвищеної складності. 
Індивідуальні завдання.

Залік, Іспит

Асимптотичні і 
ймовірносні методи в 
сучасній теорії 
функцій

Презентації, лекції, задачі 
підвищеної складності. 
Індивідуальні завдання.

Залік, Іспит

Основи теорії функцій 
багатьох комплексних 
змінних

Презентації, лекції, задачі 
підвищеної складності. 
Індивідуальні завдання.

Залік, Іспит

Основи теорії 
просторів аналітичних 
функцій

Презентації, лекції, задачі 
підвищеної складності. 
Індивідуальні завдання.

Залік, Іспит

Додаткові розділи 
диференціальних 
рівнянь

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит

Прикладна і 
теоретична алгебра

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит



Вибрані розділи 
загальної топології

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит

Філософія Дебати (оксфордські, 
панельні, «за» і  «проти»),  
Проблемно-пошукові, 
Ситуативне моделювання , 
Техніки опрацювання 
дискусійних питань , Метод 
проектів і їх презентацій , 
Метод усного опитування

Іспит

Науковий семінар Презентація, обговорення, 
дискусія, постановка 
відкритих проблем, методи 
мозкового штурму

Залік

Сучасні тенденції в 
математиці та 
статистиці

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік

Додаткові розділи 
теорії ймовірностей

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит

ПРА3. Знаходити 
постійну 
мотивацію для 
самонавчання, 
саморозвитку та 
самовдосконалення 
як в професійному, 
так 
загальнолюдському 
плані. 

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

Комунікативні методи 
мовного навчання, жанрово-
базований підхід до 
оволодіння провідними 
форматами науково-
академічного спілкування, 
колаборативне навчання у 
вигляді групових дискусій та 
виконання спільних 
проектів, підготовка 
мультимедійних 
презентацій.

Іспит

Філософія Дебати (оксфордські, 
панельні, «за» і  «проти»),  
Проблемно-пошукові, 
Ситуативне моделювання , 
Техніки опрацювання 
дискусійних питань , Метод 
проектів і їх презентацій , 
Метод усного опитування

Іспит

Науковий семінар Презентація, обговорення, 
дискусія, постановка 
відкритих проблем, методи 
мозкового штурму

Залік

Педагогіка вищої 
школи

Інтерактивна лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз педагогічних 
ситуацій, кейс-метод, 
мозкова атака, ділові та 
сюжетно-рольові вправи, 
ігри, практичні завдання, 
ілюстрування лекційного 
матеріалу таблицями, 
схемами 

Залік

Психологія вищої 
школи

Лекції  ,презентації, 
інтерактивні методи 
(демонстраційні вправи, 
ситуаційні вправи, задачі, 
мозковий штурм, синектика, 
дискусії, рольві ігри, робота 
з тестовими та іншими 
діагностичними 
методиками тощо)

Залік

ПРЗ. Володіти 
найбільш 
передовими 
концептуальними 
та 
методологічними 
знаннями в галузі 
математики та її 
застосувань. 

Основи теорії функцій 
багатьох комплексних 
змінних

Презентації, лекції, задачі 
підвищеної складності
Індивідуальні завдання.

Залік, Іспит

Основи теорії 
операторів

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит

Категорні методи в 
математиці

Презентації, лекції, дискусії, 
консультації

Залік, Іспит



Додаткові розділи 
рівнянь математичної 
фізики

Презентації, лекції, 
практичні заняття,
індивідуальні завдання

Залік, Іспит

Асимптотичні і 
ймовірносні методи в 
сучасній теорії 
функцій

Презентації, лекції, задачі 
підвищеної складності
Індивідуальні завдання.

Залік, Іспит

Додаткові розділи 
геометричної 
топології

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит

Оптимальне 
керування 
динамічними 
системами

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит

Основи теорії 
просторів аналітичних 
функцій

Презентації, лекції, задачі 
підвищеної складності
Індивідуальні завдання.

Залік, Іспит

Додаткові розділи 
теорії ймовірностей

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит

Вибрані розділи 
загальної топології

Презентації, лекції, дискусії, 
консультації.

Залік, Іспит

Прикладна і 
теоретична алгебра

Презентації, лекції, дискусії, 
консультації.

Залік, Іспит

Педагогічна практика Лекції, практичні, 
семінарські та лабораторні 
заняття, бесіди, розповіді,
дискусії, колаборативне 
навчання (спільні розробки 
і проекти),
інтерактивні методи 
навчання, кейс-технології, 
прес-конференції,
проектні технології, 
тестування, моделювання 
різних форм занять, аналіз
ситуацій з урахуванням 
традиційних та сучасних 
інноваційних
технологій навчання та 
впровадженням авторських 
методик.
Підготовка презентацій, 
пошук наукової інформації з 
використанням
науково-методичної 
літератури та інтернет-
ресурсів.

Залік

Науковий семінар Презентація, обговорення, 
дискусія, постановка 
відкритих
проблем, методи мозкового 
штурму

Залік

Сучасні тенденції в 
математиці та 
статистиці

Лекція, практичне заняття, 
самостійна робота

Усні опитування, , 
підсумковий залік.

Додаткові розділи 
диференціальних 
рівнянь

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит

ПРУ1. Вміти 
критично 
аналізувати, 
оцінювати та 
синтезувати нові 
ідеї в галузі 
математики 

Сучасні тенденції в 
математиці та 
статистиці

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік

Науковий семінар Презентація, обговорення, 
дискусія, постановка 
відкритих
проблем, методи мозкового 
штурму

Залік



Прикладна і 
теоретична алгебра

Презентації, лекції, дискусії, 
консультації.

Залік, іспит

Основи теорії функцій 
багатьох комплексних 
змінних

Презентації, лекції, задачі 
підвищеної складності. 
Індивідуальні завдання.

Залік, Іспит

Оптимальне 
керування 
динамічними 
системами

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит

Основи теорії 
операторів

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит

Категорні методи в 
математиці

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит

Додаткові розділи 
геометричної 
топології

Презентація, лекції, 
практичні, дискусія

Залік, Іспит

Додаткові розділи 
рівнянь математичної 
фізики

Презентації, лекції, задачі 
підвищеної складності 
.Індивідуальні завдання.

Залік, Іспит

Асимптотичні і 
ймовірносні методи в 
сучасній теорії 
функцій

Презентації, лекції, задачі 
підвищеної складності 
.Індивідуальні завдання.

Залік, Іспит

Основи теорії 
просторів аналітичних 
функцій

Презентації, лекції, задачі 
підвищеної складності . 
Індивідуальні завдання.

Залік, Іспит

Додаткові розділи 
диференціальних 
рівнянь

Презентації, лекції, дискусії, 
консультації.

Залік, Іспит

Додаткові розділи 
теорії ймовірностей

Презентації, лекції, дискусії, 
консультації.

Залік, Іспит

Вибрані розділи 
загальної топології

Презентації, лекції, дискусії, 
консультації.

Залік, Іспит

 


