
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 23314 Інформаційні системи та технології

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 23314

Назва ОП Інформаційні системи та технології

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 126 Інформаційні системи та технології

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Хорошевська Ірина Олександрівна, Стукало Богдан Юрійович,
Петрова Лариса Григорівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 21.04.2021 р. – 23.04.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://public.naqa.gov.ua/v1/form-se/3702/view

Програма візиту експертної групи https://public.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3702

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітня програма «Інформаційні системи та технології» та освітня діяльність Університету за цією програмою
загалом відповідають критеріям оцінювання якості, що є додатком до Положення про акредитацію освітніх
програм. Освітній процес відбувається у повному обсязі відповідно до вимог чинного законодавства. Матеріально-
технічне забезпечення і кадровий склад у цілому відповідає сучасним вимогам. Роботодавці були активно залучені
до формування та удосконалення освітньої програми. Факультет електроніки та комп'ютерних технологій має
достатній потенціал та постійно працює над удосконаленням ОП «Інформаційні системи та технології» та освітньою
діяльністю за цією програмою. Зокрема, оновлення ОП відбувалося у 2018, 2019, 2020 роках, а також відбувається
обговорення ОП у 2021 р. У 2019 році було введено в дію нову редакцію ОП із урахуванням прийнятого стандарту
освіти за 126 спеціальністю “Інформаційні системи та технології” та рекомендацій стейкхолдерів.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ЕГ відмічає наступні сильні сторони та позитивні практики, виявлені при проведенні акредитаційної експертизи: у
ЛНУ ім. Івана Франка розроблено та затверджено чіткі і зрозумілі правила для вступу на навчання за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти, які враховують особливості ОП “Інформаційні системи та технології”, що
повною мірою відповідає нормативним вимогам; - цілі програми узгоджуються з місією та стратегією ЗВО та
відповідають потребам ринку праці, галузевому спрямуванню та ІТ кластеру м. Львів; - ОП регулярно
переглядається з урахуванням потреб та інтересів стейкхолдерів, відкрито для обговорення на сайті кафедри проект
ОП -2021; - академічна кваліфікація підтверджується відповідною освітою та веденням активної наукової діяльності
в розрізі IT; - в ЗВО існує курс професійного розвитку НПП “Вдосконалення викладацької майстерності”; - здобувачі
мають можливість сформувати власну траєкторію навчання на основі здійснення вільного вибору дисциплін, тем
КР, баз практик тощо, а також професійно розвиватися за рахунок участі в науково-технічних гуртках, міжнародних
конференціях, форумах та ін.; - роботодавці активно залучені до процесу формування, моніторингу та оновлення
ОП, приймають участь як ментори при проведенні навчальних занять та оцінюванні результатів командних проєктів
здобувачів; - органи студентського самоврядування, здобувачі освіти, роботодавці та академічна спільнота у повній
мірі залучаються до процедур моніторингу якості освітнього процесу, що забезпечує ефективний зворотній зв’язок
між учасниками освітнього процесу та покращує його якість; - учасники освітнього процесу за ОП дотримуються
політики та правил академічної доброчесності; - матеріально-технічна база знаходиться на високому рівні і
дозволяє повністю задовольнити інтереси здобувачів, створені умови для навчання, в тому числі і дистанційного в
умовах пандемії та для осіб з особливими освітніми потребами, наявні спеціалізовані лабораторії, де здобувачі
мають можливість брати участь у наукових дослідженнях.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

ЕГ відмічає ряд логічних неузгодженостей в умовних позначках ОК у ОП, НП та у таблиці 1, також таблиця 1 не
містить відомостей про вибіркові ОК. У робочих програмах (силабусах) не вказані ПР, ЗК та СК, окрім ОК-28, ОК-29.
Силабуси НД містять загальний опис критеріїв системи оцінювання. Оприлюднені навчальні програми та силабуси
не завжди містять номер протоколу, дату затвердження та печатку. При описі деяких ОК на сторінках сайту наявна
застаріла рекомендована література або застаріле науково-методичне забезпечення за дисциплінами ОП.
Спостерігається недостатня поінформованість студентів з питаннями академічної доброчесності. У підсумку слабких
сторін та рекомендацій щодо удосконалення даної ОП на перспективу ЗВО група експертів рекомендує: - оновити
робочі програми дисциплін за єдиним шаблоном із зазначенням ПР, ЗК, СК; - доопрацювати в силабусах критерії
оцінювання навчальної діяльності здобувачів, а також здійснювати оприлюднення силабусів та навчальних програм
на сайті після їх затвердження з номером протоколу, датою затвердження та печаткою; - поглиблювати міжнародні
зв'язки та наукову співпрацю, продовжувати налагоджувати програми стажувань та академічної мобільності
здобувачів освіти та НПП; - активізувати проведення заходи для здобувачів освіти щодо популяризації академічної
доброчесності; - підсилити поінформованість здобувачів про доступність до міжнародних БД; - популяризувати на
сайті університету, факультету досягнення НПП та здобувачів ЗВО за різними сферами під час навчання,
використовувати як інфоцентр з доступом до актуальних публічних даних; - якісно формулювати та оприлюднювати
цілі, правила, процедури всіх учасників освітнього процесу; - активізувати видання навчально-методичної
літератури за дисциплінами ОП; - посилити діяльність з написання і публікації наукових статей за профілем
навчальних дисциплін, що викладають на ОП; - активізувати залучення фахівців практиків з ІТ компаній до
проведення аудиторних занять; - активніше залучати студентів, що навчаються на даній ОП до наукової діяльності; -
сприяти набуттю соціальних навичок через різноманітність форм та методів навчання; - пришвидшити інтеграцію
двох використовуваних систем Moodle та Teams в єдину систему для підтримки онлайн навчання здобувачів.

III. Аналіз
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У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Під час онлайн-зустрічей ЕГ встановила, що ОП створювалася за тісної підтримки із роботодавцями та урахуванням
соціального та економічного розвитку суспільства, генеруванням змін, які потребує місто, регіон, що також
зазначено у меті ОП та відповідає місії та стратегії ЗВО. Аналіз змісту ОП
(https://electronics.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-it-technologies), відомостей про самооцінювання, а
також результати онлай-зустрічей дозволяють зробити висновок, що освітня програма має чіткі цілі, які
відповідають місії та стратегії розвитку Університету. У Стратегії 2020 року (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) чітко визначені місія, стратегічні цілі, що відповідають цілям ОП, що
сфокусована на підготовку фахівців в галузі “Інформаційні системи та технології” (окремий акцент на підготовці
здобувачів вищої освіти за двома траєкторіями “Data science & Intelligent system). В свою чергу цілі, місія, цінності та
пріоритети стратегічного розвитку Університету Стратегії 2021-2025 рр. (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf) враховують можливості становлення освітньої програми.

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

Стейкхолдери у різний спосіб залучені до формулювання цілей та програмних результатів навчання, їх позиції та
потреби належним чином враховані. Представниками ЗВО надано документальне підтвердження наявності
опитування здобувачів освіти, НПП та роботодавців. Під час онлайн-зустрічей встановлено, що представники
здобувачів освіти теж приймають участь в обговоренні ОП та впливають на її покращення, так як ОП схвалюється на
Вчених радах факультету та Університету, у складі яких є представники здобувачів. Також був наведений приклад
пропозиції, що була врахована, а саме: на першому курсі здійснитли зміни щодо збільшення дисциплін за
напрямом ІТ. Результати онлайн опитування здобувачів щодо якості ОП «Інформаційні системи та технології»
факультету електроніки та комп’ютерних технологій (https://electronics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/Zvit-pro-
opytuvannia-OP.pdf). ЕГ під час онлайн-зустрічі встановила, що роботодавці давно співпрацюють з факультетом та
приймали участь у розробці ОП. Роботодавці брали активну участь в обговоренні ОП як на етапі її розроблення, так і
при наповненні ОК: Верес З. надав пропозиції щодо формування змісту навчального плану, зокрема, завдання, які
вирішуються напрямом “Штучний інтелект” (Протокол від 11.05. 2017 зустріч з роботодавцями робочої групи щодо
розроблення ОП); Шупарський А. висловив свої міркування щодо наповнення робочих програм дисциплін
"Комп'ютерна електроніка та цифрова схемотехніка" та "Операційні системи та системне програмування". Зокрема,
він зазначив, що в практичній частині курсу "Операційні системи та системне програмування" більший наголос слід
зробити на використання програмних інтерфейсів POSIX-систем; Бігдай В. оприлюднив свої зауваження щодо
списків обладнання для навчальних лабораторій, які підготували кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій і
радіоелектронних і комп’ютерних систем. Пункти, які стосуються мікроконтролерної техніки, забезпечить компанія
Cypress, надавши необхідну кількість наборів PSoC 4 Pioneer Kit і PSoC 6 Pioneer Kit (Протокол від 17.04. 2018
зустрічі з роботодавцями робочої групи щодо якості ОП). Львівський ІТ Кластер, як спільнота ІТ компаній, влади та
освіти, також долучився до формування цілей та програмних результатів освітньої програми (http://itlnu.lviv.ua).
Вивчення досвіду академічної спільноти, вітчизняних та закордонних ЗВО, практичний досвід, отриманий НПП під
час стажування було враховано при оновленні компонент ОП, зокрема актуалізовано зміст дисциплін: «Основи
штучного інтелекту» та «Комп’ютерна електроніка і цифрова схемотехніка». НПП з інших ЗВО та установ НАН
України залучаються до освітнього процесу та вдосконалення освітніх компонентів як сумісники. В цілому ж, ЕГ
вважає, при формуванні цілей та ПРН за ОП «Інформаційні системи та технології» повністю враховують позиції,
потреби й інтереси роботодавців, академічної спільноти та інтереси студентів і робить висновок про загальну
відповідність ОП у контексті підкритерію.

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

Сформульовані в програмі цілі та програмні результати навчання цілком відображають сучасні тенденції розвитку
спеціальності у напрямі підготовки фахівців в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій з
інноваційною діяльністю, що здатні застосовувати сучасні знаннях з математичних та фізичних дисциплін, які є
основою для реалізації інформаційних систем і технологій. У матриці відповідності заявлені ПР1-ПР13
забезпечуються відповідними ОК але в силабусах цих дисциплін програмні результати не зазначені, окрім робочих
програм ОК-28, ОК-29. Враховуючи галузеву підпорядкованість ЗВО, за рекомендаціями професійної спільноти в
ОП 2019 року додатково введено програмні результати ПР14-ПР15. Цілі освітньої програми визначаються значним
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науково-технологічним та освітнім потенціалом Львова, на якому базується розвиток ІТ сфери і смарт-спеціалізації
як одного з пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку регіону, закладених у стратегії
розвитку Львівської області на період 2021-2027 років
(https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf). Реалізований з ініціативи Lviv IT Cluster проект
ІТ Research (https://itcluster.lviv.ua/projects/it-research) дозволяє відслідковувати зміни та розвиток ІТ-бізнесу у
Львові. Також учасники освітнього процесу мають можливість відстежувати тенденції розвитку ІТ галузі та потреби
ринку праці на щорічній конференції ІТ Арена (https://itarena.ua/ua), яка проводиться з 2014 р. у м. Львів, і
враховувати їх у програмних результатах навчальних дисциплін. Слід відмітити, що факультет багато років готує ІТ-
фахівців і сьогодні її випускники працевлаштовані у в ІТ-компаніях різного напряму. Під час формулювання цілей і
програмних результатів навчання було враховано досвід розробки ОП за спеціальністю 126 провідних вітчизняних і
закордонних університетів таких як, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського», Національний університет «Львівська політехніка», Вюрцбурзький університеті (Німеччина).

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

ЕГ проаналізувавши ОП, затверджену 2017 роком засвідчує, що в матриці відповідності зазначені досягнення ПРН і
забезпечується відповідними обов’язковими освітніми компонентами, їх змістовим наповненням, відповідними
методами і формами навчання (наведено у таблиці 3). ОП містить 11 загальних та 16 фахових компетентностей, а
також 13 програмних результатів навчання, поданих в термінах вимог до знань, умінь, комунікацій, автономії та
відповідальності. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України № 1380 від
12.12.2018р. Досліджуючи ОП, затверджену саме 2019 року «Інформаційні системи та технології» встановлено, що
проектною групою включено всі ПРН, визначені стандартом вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні
системи та технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. ОП містить 10 загальних та 17 фахових
компетентностей, а також 15 програмних результатів навчання, поданих в термінах вимог до знань, умінь,
комунікацій, автономії та відповідальності. ЕГ відмічає, що таблиця 3 описує ОП 2017 року
(https://electronics.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-it-technologies).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильними сторонами програми є: відповідність місії та стратегії Університету, формування з урахуванням
міжнародних рекомендацій і у партнерстві з вітчизняними та закордонними закладами; при розробці ОП враховані
потреби ринку праці регіону, галузі, і країни в цілому та всіх стейкхолдерів; орієнтація на співпрацю з провідними ІТ
компаніями; тісна співпраця університету та факультету із роботодавцями регіону при обговоренні ОП.

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

Слабких сторін по 1 критерію не виявлено. Група експертів рекомендує переглянути і та оновити контент силабусів
(окрім робочих програм ОК-28, ОК-29) відповідно до заявлених в освітній програмі ПРН.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Аналізуючи вищезазначені сильні сторони ОП, та беручи до уваги, що в силабусах ОК не зазначені ПРН, що не
впливає на загальну оцінку за першим критерієм. Експертна група вважає, що ОП «Інформаційні системи і
технології» забезпечує набуття компетентностей та всіх програмних результатів навчання у відповідності до
Стандарту вищої освіти за даною спеціальністю, проектування і цілі освітньої програми вважаємо обґрунтованим та
вмотивованим, освітня діяльність за цією програмою повністю відповідає критерію 1 та його підкритеріям і
відповідає рівню В.
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Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

У ОП (2017 р. https://electronics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/OPP-126_IST-2017.pdf) і навчальному плані (2017 р.
https://electronics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/NP_126_IST-2017.pdf) підготовки бакалаврів за спеціальністю 126
«Інформаційні системи та технології» обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування
загальних компетентностей становить 60 кредитів ЄКТС та спеціальних (фахових) компетентностей становить 180
кредитів ЄКТС . Співставлення обсягу окремих освітніх компонентів освітньої програми (у кредитах ЄКТС) із
фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою) регламентується
Положенням про організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) у Львівському національному університеті імені Івана Франка. ЕГ встановила, що компоненти
ОП повною мірою відповідають вимогам статті 5 Закону України «Про вищу освіту» і Стандарту вищої освіти за
даною спеціальністю.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Експертна група проаналізувавши ОП, НП, силабуси (робочі програми) навчальних дисциплін
(https://electronics.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-it-technologies), матрицю відповідності програмних
результатів навчання освітніх компонентів методів навчання та оцінювання відмітила, що зміст ОП має чітку
структуру, яка представлена в структурно-логічній схемі ОП. Усі освітні компоненти логічно пов'язані в єдину
систему, що дозволяє досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. ЕГ відмічає ряд логічних
неузгодженостей в умовних позначки ОК у ОП, НП та у таблиці 1, також таблиця 1 не містить відомостей про
вибіркові ОК. У робочих програмах (силабусах) не вказані ПР, ЗК та СК, окрім ОК-28, ОК-29. Однак, ОП
«Інформаційні системи та технології» і всі робочі програми навчальних дисциплін постійно переглядаються та
оновлюються (https://electronics.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-it-technologies). Досягнення програмних
результатів навчання, які корелюють із загальними компетентностями взаємопов'язані та висвітлюються в ОК у
вигляді структурно-логічної схеми навчання і викладання, а також забезпечуються за рахунок обов'язкових
дисциплін та вільного вибору здобувача. Механізм вибірковості не тільки ретельно прописаний у документах, а є
дієвим, що підтвердили здобувачі освіти ЗВО під час онлайн-зустрічей. Вибір навчальних дисциплін здобувачів
освіти здійснюють індивідуально через електронний кабінет студента згідно з детальною інструкцією
(https://lnu.edu.ua/vybir-zahalnouniversytetskykh-dystsyplin/).

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

Аналіз змісту цієї програми свідчить про загальну відповідність предметній області та спеціальності. Зміст ОП в
повній мірі відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності. Освітня програма сформована таким
чином, що здобувач вищої освіти за ОП «Інформаційні системи та технології» має оволодіти вміннями, необхідними
для професійної діяльності, зокрема для розроблення, впровадження й дослідження інформаційних систем та
технологій у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва. Інструменти та
обладнання, що використовується для провадження ОП в рамках спеціальності 126 «Інформаційні системи та
технології» складає спеціалізоване програмне забезпечення, яке експертна група мала можливість переглянути під
час онлайн-зустрічі. ОП не є міждисциплінарною.

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

Вибіркові компоненти – 60 кредитів ЄКТС, що становить 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС. Право та
процедура формувати індивідуальну освітню траєкторію здобувачів освіти прописана у внутрішніх документах ЗВО:
Положенням про організацію освітнього процесу уЛьвівському національному університеті імені Івана Франка
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); Положенням про порядок
забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf) Вибір
навчальних дисциплін здобувачі освіти здійснюють індивідуально через електронний кабінет студента згідно з
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детальною інструкцією (https://lnu.edu.ua/vybir-zahalnouniversytetskykh-dystsyplin/). Процедура вільного вибору
дисципліни передбачає 2 етапи. Під час першої хвилі реєстрації студент може зайти в систему для перегляду стану
комплектації груп та зміни/редагування свого вибору дисципліни. Після завершення першої хвилі фіксуються
дисципліни, для яких групи складають не менше 25-ти осіб. Студенти, що зареєструвалися на дисципліни, для яких
не вдалося укомплектувати групи, у другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни зі
сформованих після першої хвилі. Заяву на вивчення дисципліни вільного вибору студенти заповнюють та
залишають в деканаті згідно зі списками електронної реєстрації. Заява зберігається в деканаті в особовій справі
студента протягом усього терміну його навчання. ЕГ були продемонстровані заяви здобувачів про вибір дисциплін
при формуванні 2020-2021 навчального плану, що засвідчують формування індивідуальної освітньої траєкторії для
здобуття освіти за даною ОП. Механізм вибірковості є дієвим, що підтвердили здобувачі освіти ЗВО під час онлайн-
зустрічей. Так, Сенько А. розповіла, що вибір здійснювала на підставі ознайомлення з силабусами вибіркових
дисциплін, розміщених на офіційному сайті факультету
(https://electronics.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-it-technologies). В свою чергу здобувачі освіти про
ситуації примусового вибору під час навчання не повідомили. Отже, політики вибірковості є прозорими та
зрозумілими учасникам освітнього процесу та не обмежують їх прагнення до формування індивідуальної траєкторії
навчання.

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

Практична підготовка студентів в Університеті є обов'язковим компонентом ОП відповідно до пункту 4.7 Положення
про організацію освітнього процесу уЛьвівському національному університеті імені Івана Франка
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) Практична підготовка визначена в
ОП, НП (https://electronics.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-it-technologies). У навчальному плані ОП
передбачено проходження проектно-технологічної та переддипломної практик в загальному обсязі 9 кредитів. В
результаті проходження проектно-технологічної практики запроектовано формування у студентів певних
компетентностей, необхідних для забезпечення ефективної роботи в проектуванні та використанні інформаційних
систем, а також програмного забезпечення, а також навичок як самостійної роботи в напрямку своєї майбутньої
професії так і навичок роботи в команді. На запит ЕГ надали щоденники та звіти проходження практики, що
дозволило пересвідчитись в можливості реалізації заявлених програмних результатів і набуття відповідних
компетентностей. Під час онлан-зустрічей з різними стейкхолдерами, не однаразово відмічалося про участь
здобувачів у навчальних проєктах за менторської підтримки фахівців ІТ компаній, що сприяє формуванню навичок
командної роботи. Під час онлайн-зустрічі експертна група пересвідчилась у наявності договорів про співпрацю
ТОВ “ЕПАМ СИСТЕМЗ, ТОВ “Н-іКС””, ТОВ “Вакомс Солюшенс”, ТОВ “Глобал Лоджик Україна”, ТОВ “Українські
інформаційні технології”, ТОВ “ІОТ СОЛЮШНЗ”, Компанією АВТО SOFTWARE, Асоціацією “Львівський кластер
інформаційних технологій та бізнес-послуг” та що дані організації виступають базами практик для здобувачів освіти.
Під час онлайн-зустрічі зі здобувачами вищої освіти дізналася, що є можливість вибрати місце практики у ІТ-
компанії. Студенти повідомили, що задоволені здобутими компетентностями під час практичної підготовки за ОП,
що підтверджується працевлаштуванням паралельно під час навчання. За результатами опитування щодо якості
освітньої програми «Інформаційні системи та технології» факультету електроніки та комп’ютерних технологій
(https://electronics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/Zvit-pro-opytuvannia-OP.pdf), а саме показники питання блоку 5
підтверджують рівень задоволеності здобувачив освіти практичною підготовкою, яка організовується за цією ОП.

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

Під час онлайн-зустрічі з НПП встановлено, що під час дисциплін забезпечується формування навичок soft skills при
залученні здобувачів до проєктної роботи, а також до участі у наукових заходах. НПП працівники сприяють участі
здобувачів у заходах міжнародного рівня та спонукають до доповідей англійською мовою. Під час онлайн-зустрічі зі
здобувачами освіти з'ясовано, що в Університеті є практика викладання дисциплін англійською мовою за умови,
якщо більшість студентів виявили бажання але є й індивідуальний підхід засобами опрацювання додаткової
літератури англійською мовою. Також роботодавці сприяють залученню студентів до виконання проєктів, що
сприяє командній роботі. Зокрема, за участі фахівців ІТ компаній Global Logic здобувачі працюють над проєктами
(http://itlnu.lviv.ua/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%bd%d0%b0-
%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b0-
%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba/). В ОП 2017 року (https://electronics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/OPP-
126_IST-2017.pdf) набуттю soft skills сприяють навчальні дисципліни ОК1 – ОК7, ОК14, ОК18, ОК21, ОК27, ОК50, В
свою чергу в оновленій ОП 2019 року (https://electronics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/OPP-126_IST-2019.pdf)
запроваджено ОК40 «М'які навички», покликану вдосконалити соціальні навички здобувачів вищої освіти.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).
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Професійний стандарт за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» відсутній на момент
затвердження ОП 2017 року (https://electronics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/OPP-126_IST-2017.pdf). В свою чергу
зміст ОП 2019 року спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» (https://electronics.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/OPP-126_IST-2019.pdf) відповідає вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю 126
«Інформаційні системи та технології». Аналіз ОП та отримані відомості від гаранта та НПП під час онлайн-зустрічей
вказують на відповідність визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК та відповідність визначених
Стандартом результатів навчання та компетентностей, що дозволяють присвоїти випускнику професійну
кваліфікацію «бакалавр з інформаційних систем та технологій».

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Навчальний час відведений для самостійної роботи студента має становити від 1/3 до 2/3 часу від загального обсягу,
відведеного для вивчення конкретної дисципліни (у відповідності до п 4.6 Положення про організацію освітнього
процесу уЛьвівському національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Вивчення ОП, НП та робочих програм навчальних дисциплін
(https://electronics.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-it-technologies) дозволило відмітити, що кількість
кредитів за дисциплінами є достатньою, обсяг завдань для самостійної роботи не завищений. Обсяг ОП та окремих
ОК достатній для досягнення цілей та програмних результатів. Навантаження одного навчального року за денною
формою навчання становить 60 кредитів ЄКТС. Кількість годин тижневого аудиторного навантаження не
перевищує 28 год. Як правило, 50% – це години самостійної роботи при вивченні фахових навчальних дисциплін.
Під час онлайн-зустрічі зі здобувачів не з’ясовано факту щодо ймовірного перевантаження студентів.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

За ОП дуальна форма здобуття вищої освіти не передбачена.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОП “Інформаційні системи та технології” відповідає критерію 2 за усіма підкритеріями. НП має регламентовану
кількість кредитів як фахових так і вибіркових освітніх компонент, програма логічно структурована, аудиторні,
позааудиторні години збалансовані для студентів, перевантаження не спостерігається, що підтверджено зустріччю зі
студентами. Зміст освітніх компонент актуальний, що також підтверджено і здобувачами, і роботодавцями.
Представлені форми та методи навчання також сприяють набуттю соціальних навичок (soft skills) на ОП. Студенти є
вільними у своєму виборі дисциплін, що підтверджується відповідними положеннями і самими здобувачами під час
онлайн-зустрічей. Експертна група відмічає партнерську взаємодію між ЗВО та роботодавцями на ОП.

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

Експертна група рекомендує: оновити робочі програми дисциплін за єдиним шаблоном із зазначенням ПР, ЗК, СК.
Розглянути можливість впровадження дуальної освіти на даній ОП.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти. Структура освітньої
програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Освітня програма та
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навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти і набуття соціальних навичок. Обсяг
освітньої програми та окремих освітніх компонентів відповідає фактичному навантаженню здобувачів, досягненню
цілей та програмних результатів навчання. Вказані недоліки не є принциповими, бо всі робочі програми
навчальних дисциплін постійно переглядаються та оновлюються, тому ОП за Критерієм 2 і його підкритеріями
відповідає рівню В.

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

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

Експертна група встановила, що Правила прийому на навчання до ЛНУ за даною ОП розроблені та викладені на
веб-сайті університету (https://admission.lnu.edu.ua). Інформацію для абітурієнтів щодо вступу викладено
послідовно, системно та зрозуміло. Правила не містять ознак дискримінації для потенційних вступників на
навчання за даною освітньою програмою. Правила вступу на веб-сайті оприлюднюються та оновлюються вчасно, а
також є можливість перегляду зазначеної інформації на сайті Факультет електроніки та комп’ютерних технологій у
вкладці “Вступнику” (https://electronics.lnu.edu.ua/admission/your-prospects). Терміни та порядок подачі документів
для вступу в ЗВО є зрозумілими для студентів, що було підтверджено здобувачами першого курсу навчання на
зустрічі зі здобувачами. Гарант ОП продемонстрував ЕГ накази щодо залученості НПП до складу комісії для
проведення фахових вступних випробувань (наприклад, Наказ № 668 від 1 березня 2021 року, Паночко Г.І.).

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

Згідно до діючих Правил прийому до ЛНУ ім. Івана Франка для вступу на перший курс навчання на дану ОП для
здобуття бакалаврського ступеня на конкурсній основі приймаються абітурієнти, на базі повної загальної середньої
освіти та на базі. Вступні іспити для абітурієнтів на базі повної загальної середньої освіти проводяться виключно за
програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Вступник має скласти обов’язкові іспити ЗНО з навчальних
дисциплін «Українська мова» та «Математики» та один на вибір з таких дисциплін як «Історія України» або
«Іноземна мова», або «Біологія», або «Географія», або «Фізика», або «Хімія». Для вступників на базі молодшого
спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра – на основі ЗНО з 2 предметів: «Українська
мова» та будь-якого іншого на вибір, а також фахового випробування. Також вступники на основі базової або повної
вищої освіти інших спеціальностей можуть вступити на ОП для здобуття ступеня бакалавру зі скороченим терміном
навчання, пройшовши фахове випробування. Фахові випробування регламентуються згідно до «Положення про
приймальну комісію ЛНУ ім. І. Франка» ( https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/reg-admission-
board-2021.pdf). Фахове випробування націлене на перевірку знань студентів в області алгоритмів та основних
концепцій ОП, базових знань в області фронтенду та схемотехніки, що відповідає тематиці даної ОП. Перелік тем
фахового випробування є чітким і зрозумілим та є у відкритому доступі (https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/bach-el-it.pdf). Також у відкритому доступі є зразок тестового завдання для фахового
випробовування (https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/bach-el-it-test.pdf). В цілому ж, правила
прийому на навчання за ОП враховують особливості самої ОП.

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

При аналізі даної ОП експертна група встановила, що питання визнання результатів навчання в інших закладах
вищої освіти в ЛНУ ім. Івана Франка визначаються наступними положеннями: «Тимчасовe положення про порядок
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), «Положення про
визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf),
«Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших закладів вищої освіти у
Львівський національний університет імені Івана Франка» (https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/renewal-and-transfer-process.pdf) і Правилами прийому до Львівського національного
університету імені Івана Франка (https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/). Фактично на даній
ОП були прецеденти зарахування результатів проходження курсів від іноземних ЗВО. Студенти завіряли свої
сертифікати та додавали необхідні документи, що підтверджували проходження їм навчального курсу іншого ЗВО. В
рамках академічної мобільності за здобувачами вищої освіти на період навчання в іншому ЗВО зберігається,
відповідно до укладеного договору про академічну мобільність, місце навчання та виплата стипендії, також
здобувачеві надається індивідуальний навчальний план академічної мобільності, який встановлює порядок
навчання здобувача з урахуванням особливостей програми підготовки здобувачів вищої освіти в університеті.
Визнання результатів навчання здійснюється згідно до Європейської кредитної трансферно-накопичувальної
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системи, а саме на основі надання здобувачем виписки з оцінками та кредитами, що засвідчують результати
навчання, отримані в іншому закладі ЗВО. Також на зустрічі з представниками академічного персоналу, ЕГ виявила,
що лише 1 студент з даної ОП за останні 4 роки брав участь у програмі академічної мобільності при наявності
широкої практики на загальноуніверситетському рівні.

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

При аналізі документації, ЕГ ознайомилася з документом, що регулює питання визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті - «Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана
Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). Здобувач може написати заяву з проханням зарахувати
результати навчання, отримані в неформальній освіті, які університет може визнати (не більше 6 кредитів в межах
одного року) в рамках даної ОП. В цілому правила викладені систематизовано, послідовно та зрозуміло.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

До сильних сторін даної освітньої програми можна віднести чіткі та зрозумілі правила для вступу на навчання, які
враховують особливості ОП та наявність публічного доступу до документів ЗВО, що регулюють доступ до освітньої
програми та визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО.

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

При наявності практики академічної мобільності в ЛНУ ім. І. Франка на загальноуніверситетському рівні, здобувачі
даної ОП фактично не мають практики академічної мобільності (лише 1 здобувач з ОП брав участь в програмі
академічної мобільності за останні 4 роки). ЕГ рекомендує активніше сприяти практиці академічної мобільності
здобувачів вищої освіти в контексті даної ОП.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма загалом відповідає визначеному критерію за всіма підкритеріями. Інформація про вступну
компанію наявна на сайтах ЗВО та Факультету електроніки та комп’ютерних технологій, є повною та включає в себе
чіткі та зрозумілі правила прийому на навчання, не містять дискримінаційних положень. Процедури визнання
результатів навчання отриманих під час академічної мобільності та визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті є зрозумілими. Враховуючи всі ці фактори, експертна група вважає, що ОП та освітня
діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 3.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Навчання за ОП здійснюється в очній (денній) формі. На даний час (в умовах карантину) навчальний процес в ЗВО
відбувається в дистанційній формі на базі застосування двох платформ Moodle, Microsoft Teams та Zoom. ЕГ
відмічає, що одночасне використання двох платформ Moodle, в яких частина ОК в Moodle ЗВО, а інша частина-в
Moodle факультета не сприяє підтримки цілісності організації процесу навчання. Як зазначили НПП, здобувачі та
роботодавці, перевагу на ОП віддають методам навчання в малих групах для виконання спільних проєктів, активно
використовується робота з менторами. Так, викладач Ненчук Т.М. зазначив, що здобувачі на 1 курсі в 2 семестрі в
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рамках дисц. “Управління IT проєктами (інженерія програмного забезпечення)” поділяються на команди (4,5,6
осіб), Львівський IT Кластер пропонує менторів з IT-компаній (GlobalLogic, ЕПАМ СИСТЕМЗ та ін.), а здобувачі в
рамках спільних IT проектів (таких, як Plart, SmartCar - https://cutt.ly/dvKN0Gx) набувають навиків командної
роботи. Здобувач 4 курсу Сенько А. зазначила, що на 2 курсі також був поділ на команди з конкурсом на ментора.
Загалом, застосовується широке коло і традиційних методів навчання, що сприяють досягненню ПРН. Здобувачі
мають можливість формувати власну траєкторію навчання на основі здійснення вільного вибору дисциплін (із
загальноуніверситетських, професійних для всієї ОП, вибору блоку та вибору в межах блоку між декількома ОК -
https://electronics.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-it-technologies). Реальність такого вибору
підтверджується показаними Гарантом ОП заповненими формами від здобувачів групи ФеС-32 та поясненнями
фокус-груп менеджменту ЗВО та здобувачів в процесі зустріч щодо вибору ОК на ОП. За рахунок анкетування щодо
якості ОП (https://electronics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/Zvit-pro-opytuvannia-OP.pdf) здобувачі можуть
впливати на формування змісту та доцільності оновлення певних ОК. Так, наприклад, за результатами анкетування
щодо організації ОП, за пунктом «Забезпечення можливості добровільного/незалежного вибору вибіркових
дисциплін з наявного переліку в межах освітньої програми» складає 55,2% (цілком задоволені) та 41,4% (радше
задоволені). Також, здобувачі вільні обирати індивідуальні теми для КР (Гарант продемонстрував підтвердження
різноманіття обраних здобувачами тем за ОК “Основи комп’ютерної електроніки та архітектура комп’ютерів” НП
2017,2018 рр., за ОК “Бази даних та знань” НП 2019 р.); обирати бази для проходження навчальної (технологічної) та
виробничої (переддипломної) практик з таких GlobalLogic, H-iKC, АВТО SOFTWARE Inc., ЕПАМ СИСТЕМЗ та ін. (зі
всіма є договори про співпрацю). Також, свій творчій потенціал здобувачі можуть розвивати, приймаючи участь в
науково-технічних гуртках, (з “Робототехніки” - https://electronics.lnu.edu.ua/news/startuvav-cherhovyy-etap-roboty-
hurtka-z-robototekhniky), міжнародних конференціях (“Еврика-2020”), форумах (“Franko IT-Day”) та ін. Це є
сприятливим підґрунтям для реалізації академічної свободи здобувачів.

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

На сайті факультету електроніки та комп`ютерних технологій у вільному доступі розміщено навчальні програми
та/або силабуси вибіркових ОК професійної підготовки
(https://electronics.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-it-technologies), інформація щодо вибіркових
загальноуніверситетських ОК наведена на сайті ЗВО (https://lnu.edu.ua/prezentatsiia-platformy-dlia-obrannia-
studentamy-vybirkovykh-dystsyplin/). ЕГ вважає, що на сторінці сайту факультету з ОП доцільно оприлюднювати
програми та силабуси із зазначеним протоколом, датою та наявною печаткою на титульному аркуші. Та ретельніше
перевіряти, щоб на сторінках з описом дисциплін наводилась актуальна рекомендована література, а не застаріла, як
по “Користувацькі інтерфейси” (https://electronics.lnu.edu.ua/course/korystuvats-ki-interfeysy-ist) та “Сучасні
парадигми програмування” (https://electronics.lnu.edu.ua/course/suchasni-paradyhmy-prohramuvannia-ist). На
зустрічі з НПП та здобувачами зазначалось, що вся інформація стосовно змісту освітнього процесу за кожним з ОК
надається викладачем на першому занятті та міститься у силабусах, що розміщені по кожній дисципліні в системах
Moodle та доступні здобувачам, після входження до систем. ЕГ отримала підтвердження наявності силабусів та
навчально-методичних матеріалів в системах Moodle за дисциплінами ОП на основі здійснених відео-показів на
зустрічі з адміністративним персоналом (представник центру електронного навчання Гуменна Г.Р. в Moodle ЗВО
показала дисципліну “Безперервне розгортання обчислювальних систем”, яка читається саме зараз), та на резервній
зустрічі (викладач Продивус А.М. в Moodle факультету показав дисципліну “Комп'ютерні інформаційні мережі”, яка
читається саме зараз; студентка групи Фес 42 Анастасія показала вміст дисципліни “Теорія прийняття рішень” в
середовищі Microsoft Teams). Хоч ЕГ було відмовлено в наданні гостьового доступу до даних систем, зазначаємо, що
в продемонстрованих дисциплінах все було в наявності (силабуси, відвідування, презентації до лекцій, завдання до
лабораторних, тести, посилання на дистанційні заняття, журнал оцінок, завантажені та оцінені на даний момент
роботи здобувачів та ін.). ЕГ відмітила, що за структурою силабусів доцільніше (з позицій більш прозорої системи
оцінювання видів діяльності) надавати критерії оцінювання не у вигляді % семестрової оцінки за даний вид
діяльності та загального максимального балу, а чітко наводити скільки балів отримує здобувач за виконання та
захист кожної з лабораторних і практичних робіт, нерівноважних за складністю виконання, за кожен з контрольних
заходів (замірів) та ін.

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

Інформація, наведена у відомостях СО та отримана під час інтерв'ювання НПП і здобувачів надає можливість
зробити висновок, що на ОП відбувається поєднання навчання та досліджень. Так, наукові здобутки викладачів,
власні проєкти здобувачів та лекції від провідних фахівців з IT компаній GlobalLogic, SoftServe, Epam, та ін.
відбулись в рамках наукових заходів “Franko IT day Spring-2019”
(https://www.facebook.com/events/675903619532780/?active_tab=discussion), “Franko IT-Day Spring-2020”
(https://lnu.edu.ua/vidbuvsia-naukovo-populiarnyy-forum-franko-it-day-spring-2020/) та “Franko IT-Day Spring-2021”
(https://electronics.lnu.edu.ua/research/franko-it-day). Такі заходи є потужною базою для інтеграції досліджень,
навчання та бізнес-середовища з метою формування актуальних тем для командних проектів під керівництвом
менторів, курсових проектів, завдань для лабораторних робіт тощо. Здобувачі на зустрічі підтвердили ЕГ, що фахівці
IT компаній, залучені до діяльності наукових гуртків та надають змогу використовувати створені проєкти як основу
для майбутньої бакалаврської роботи. Здобувач Данило Остріков з 3 курсу групи Фес 21 з цікавістю розповів про
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свою участь у такому гуртку. Здобувачі зазначили, що викладачі готують їх до участі у міжнародних заходах
(наприклад, Віктор Давиченко та Лучко Тарас з групи Фес 42 були в Києві на міжнародній конференції з
факультетським проєктом та заняли 1 місце). Також, під час реалізації ОП у здобувачів є можливість відвідування
щорічної зимової IT-школи Data Engineering and Security з отриманням сертифікатів (за 2020 р. -
http://elct.lnu.edu.ua/des-2020.html, за 2021 р. - http://des.lnu.edu.ua/#c2867), участі в трьох міжнародних
конференціях, що проводяться на факультеті, а саме: FOSS Lviv-2021 (https://conference.linux.lviv.ua/uk/main),
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (http://elit.ieee.org.ua/), ЕВРИКА-2020
(http://old.physics.lnu.edu.ua/confer/heureka2020/ua_index.php?).

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

Інтерв’ю з фокус-групою роботодавців, опрацювання змісту ОК надало змогу ЕГ прийти до висновку, що
представники IT компаній активно залучені до перегляду змісту ОП, надають свої пропозиції щодо її оновлення,
переглядають наповнення ОК дотично актуальності та доцільності певних тем лекцій, лабораторних робіт, а також
беруть участь в освітньому процесі. Так, Володимир Шевчик (компанія CEO Indeema Software) засвідчив надання
рекомендацій та пропозицій щодо змін деяких занять в розрізі “Інтернет речей” для того, щоб ліпше інтегрувати
освіту в те, що ринок зараз потребує. Як реальний член журі з оцінювання студентських командних проектів,
Володимир Шевчик мав змогу пересвідчитися в тому, що пропозиції враховані, це видно з реалізованих проєктів
(приклад проєкту, “Розумний нашийник для собак і котів, що загубились”). Анатолій Шупарський (компанія
GlobalLogic) продемонстрував скрін концептуального плану спеціальних навчальних дисциплін напряму “Інтернет
речей”, що визначив початкову (за ініціативи від партнерів-роботодавців) взаємозалежність знань, причино-
наслідковість надання ОК в ОП. Далі, зазначив, що предметно обговорювались на зустрічах пропозиції викладачів
щодо наповнення певних тем лекцій, лабораторних робіт та ін. (наприклад, за ОК “Мікроконтролери”); роботодавці
пропонували свої зміни, що стосувались як переструктурування логічної схеми подання ОК, так і нових тем, більш
доцільного для виконання певних робіт спеціалізованого обладнання. Христина Горбась від Львівського IT Кластеру
зазначила, що подана ними пропозиція щодо командної роботи була включена до ОП та досить успішно працює (в
дисципліні “Управління IT проєктами (інженерія програмного забезпечення)”). Наприклад, при оновленні змісту
дисципліни “Операційні системи та системне програмування” (викладач Бойко Я.В.) було враховано пропозицію від
Анатолія Шупарського (компанія GlobalLogic) щодо більшого використання в практичній складовій програмних
інтерфейсів POSIX-систем. Періодичність оновлення змісту ОК на ОП складає 1 раз на рік. До оновлення активно
залучені, також, здобувачі ВО, які на зустрічі з ЕГ підтвердили, що їх пропозиції враховуються щодо актуального ПЗ
(так, був випадок, коли здобувачі повідомили викладачеві, що вже не на всіх платформах підтримується ПЗ і воно
було замінено); була дисципліна “Мобільна розробка” (НП 2017 р.) на якій повинна була бути Java, а викладач дав
вибір Java або Kotlin і за обома напрямами приймав лабораторні з урахуванням побажань здобувачів до обраної
мови.

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

ЗВО має “Положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів ВО у Львівському національному
університеті імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf)
т а “Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у
Львівському національному університеті імені Івана Франка” (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf). Однак, ЕГ вважає, що здобувачі слабо поінформовані щодо
переваг, які надає академічна мобільність. Із зустрічі зі здобувачами зрозуміло, що вони знають що це таке, однак
відносно того, які програми з академічної мобільності є в ЗВО, не досить поінформовані. Також, вважаємо за
доцільним, залучати здобувачів ОП до міжнарожних проєктів та грантів (відповідне положення наявне в ЗВО -
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf). З наданих експертній групі відомостей СО,
результатів інтерв’ювання НПП встановлено, що викладачі активно реалізують свій потенціал в рамках наукових і
практичних стажувань (ЕГ отримала підтвердження про наявність стажувань у вигляді файлу з скан-копіями
виданих довідок про проходження стажування за такими викладачами: Бугрій О.М., Максимум О.В., Рабик В.Г.,
Фургала Ю.М.). Деякі з викладачів пройшли сертифікацію в провідних IT компаніях, таких як GlobalLogic (викладач
Шувар Р.Я.), компанії ЕПАМ СИСТЕМЗ (викладачі Ненчук Т.М., Шувар Р.Я., Демків Л.С.). Здобувачі приймають
участь у міжнародних конференціях, так здобувач 4 курсу Олег Сало виступив на Міжнародній науковій конференції
“ЕВРИКА-2020” з доповіддю за темою “Deep neural network for mobile computer vision application” (Гарантом надано
підтвердження у вигляді посилання - blob:https://office.naqa.gov.ua/ae51f53c-9ddf-405f-b060-ae22e0fa6501). Також,
ЕГ зазначає, що викладачі мають наукові публікацій у Scopus за напрямом ОК (наприклад, викладач Соколовський
Б.С. за дисципліною “Проектування розумних об'єктів”) та беруть активну участь у профільних конференціях
(https://electronics.lnu.edu.ua/research/conferences).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.
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Показана періодичність ОП з 2017 р по 2021 р. (проєкт), що говорить про динаміку оновлень ОП. В навчальному
процесі активно використовуються методи навчання здобувачів на основі роботи в малих групах над реальними
проектами із залученням менторів від IT компаній. Таким чином, до керування та оцінювання проектів здобувачів
залучені не тільки викладачі, а й активні діючі фахівці сфери IT. Наявне активне залучення роботодавців до
процесів формування, оновлення структури та змісту ОК, забезпечення навчальних лабораторій спеціалізованим
обладнанням та здійснення практик. Здобувачі мають можливість сформувати власну траєкторію навчання на
основі здійснення вільного вибору дисциплін, тем КР, баз практик тощо, а також професійно розвиватися за рахунок
участі в науково-технічних гуртках, міжнародних конференціях, форумах та ін.

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

Наявне занадто велике різноманіття використовуваних платформ для проведення занять в дистанційній формі.
Одночасно використовуються дві системи Moodle, в яких частина дисциплін в Moodle ЗВО, інша частина - в Moodle
факультета. Експертна група рекомендує пришвидшити інтеграцію використовуваних систем для підтримки онлайн
навчання здобувачів в єдиній системі. Силабуси НД містять загальний опис критеріїв системи оцінювання. Для
забезпечення збільшення ступеня прозорості системи оцінювання для здобувачів, ЕГ рекомендує в силабусах чітко
прописати конкретні бали за кожен вид навчальної діяльності (тобто, за кожну лабораторну, контрольну роботу
тощо). Оприлюднений вигляд навчальних програм та силабусів повинен бути після їх затвердження з номером
протоколу, датою затвердження та печаткою. При описі деяких ОК на сторінках сайту наявна застаріла
рекомендована література (як по дисциплінам “Користувацькі інтерфейси” та “Сучасні парадигми програмування”).
ЕГ зазначає, що доцільно було б більш розгорнуто в відомостях самооцінювання та на відповідних сторінках сайту
навести інформацію щодо функціонування, учасників та результатів діяльності наукових гуртків з “Програмування”
(на базі Львівської Linux-групи) та “Інтелектуальних автономних систем”. ЕГ рекомендує запровадити ланку заходів
спрямованих на збільшення поінформованості здобувачів відносно переваг, які надає академічна мобільність, та
активізувати діяльність на ОП в напрямі практичної реалізації її інтернаціональної складової.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Наявна періодичність оновлень ОП. Партнери у вигляді IT компаній активно залучені до ОП з моменту її
формування по поточний час. Реалізація навчання на основі залучення менторів з IT компаній сприяє підвищенню
якості навчального процесу та дотичності його змісту і потребам бізнес-середовища. Силабуси знаходяться у
вільному доступі, однак, оприлюднений вигляд всіх навчальних програм та силабусів повинен бути після їх
офіційного затвердження з наявними протоколом, актуальною датою та печаткою. Також, елементи щодо критеріїв
оцінювання за видами навчальної діяльності вимагають доопрацювання. Здобувачі мають можливість формувати
власну траєкторію навчання та професійно і особисто розвиватися, активно залучаючись до роботи гуртків,
приймаючи участь у міжнародних конференціях та форумах. Хоч ЕГ було відмовлено в наданні гостьового доступу
до двох систем Moodle, зазначаємо, що в продемонстрованих на основі відео-показів ОК всі силабуси та навчально-
методичні матеріали були в наявності. Враховуючи різну вагомість окремих підкритеріїв Критерія 4, експертна
група вважає, що освітня діяльність за ОП відповідає даному критерію з недоліками, що не є суттєвими.

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

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

Підготовка здобувачів вищої освіти на даній ОП регламентуються наступними документами: Положенням про
організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); Положенням про контроль та оцінювання навчальних
досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf); Тимчасовим порядком організації та проведення заліково-
екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у ЛНУ імені Івана
Франка (https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf), Критерії оцінювання
навчальних досягнень знаходяться у відкритому доступі в силабусах та доводяться до здобувачів освіти викладачем
на початку викладання дисципліни. Проте в силабусах відсутні точні критерії оцінювання – наприклад в пункті про
оцінювання лабораторних робіт визначено, що на всі лабораторні роботи загалом виділяється певна кількість балів,
але немає конкретного розподілу балів за кожну з лабораторних робіт. Також в силабусах немає точної інформації
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яким чином оцінюється лабораторне заняття (наприклад 3 бали за усні відповіді та 2 бали за письмові відповіді на
контрольні питання). Викладацький склад на зустрічах з ЕГ зазначив, що умови оцінювання студентам доводяться в
усній формі безпосередньо на занятті. В цілому ж здобувачі освіти під час інтерв’ювання повідомили, що критерії
оцінювання є для них зрозумілими та конфліктних ситуацій на рахунок некоректного оцінювання загалом не
виникало. На даний момент навчання проходить в дистанційній формі за допомогою засобів MS Teams та 2 версії
Moodle. Екзамени проходять в вигляді складання тестових завдань в системі Moodle, де варіанти завдань
розподіляються автоматизованою псевдогенерацією чисел, що виключає варіант недоброчесності здобувача чи
упередженого ставлення викладача. Недоліком є те, що здобувачі під час навчання мають використовувати 3 різних
акаунти на різних платформах для різних предметів під час свого навчання – відсутня єдина централізована
платформа для забезпечення дистанційного навчання. Підводячи підсумки, форми контрольних заходів та критерії
оцінювання здобувачів вищої освіти загалом дозволяють встановити досягнення результатів навчання за ОП.

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

Експертна група встановила, що поточний контроль на практичних заняттях на даній ОП проводиться з метою
виявлення готовності студентів до занять у формах опитування, перевірки виконання домашніх завдань та
контрольних робіт. Курсові роботи студентів є комплексними та включають в себе елемент дослідження. Наприклад
з предмету «Бази даних» в 3 семестрі здобувачі писали курсові роботи поєднуючи в своїх проєктах основи предмету
«Бази даних» та різні напрямки, дотичні до напрямку самої ОП (напр. «Data Science»). Також студенти були вільні в
методі реалізації своєї курсової роботи – це міг бути, як мобільний додаток, так і веб-сайт з використанням баз
даних, що є позитивною практикою. Бакалаврські кваліфікаційні роботи також мають дотичність з науковими
цілями та містять елемент дослідження. Як приклад, один з здобувачів на даній ОП пише дипломну роботу з
створення мобільного додатку, що розпізнає дорожні знаки. Також викладачі відзначили якісну підтримку наукових
керівників під час написання дипломної роботи. Іспити здобувачів проводить лектор в тестовій автоматизованій
формі. Загалом форми атестації здобувачів на даній ОП відповідають вимогам стандарту вищої освіти.

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

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується наявністю «Положення про екзаменаційну комісію у ЛНУ імені Івана
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf), в якому чітко прописаний
порядок проведення контрольних заходів. Також загальні критерії оцінювання, тривалість іспиту та кількість питань
прописані в силабусах навчальних дисциплін. Можливий конфлікт інтересів врегульовується «Положенням про
контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf) . Існує чіткий механізм за яким
врегульовується конфліктне питання спочатку на локальному рівні (на кафедрі), у випадку якщо це не вдається –
питання виноситься на вищий рівень деканату або ректорату. На зустрічі з здобувачами було з’ясовано, що лише
одного разу виникав конфлікт з викладачем. Викладач не проводив пари належним чином та не об’єктивно
оцінював студентів, що в результаті закінчилося звільненням викладача. В цілому ж ситуацій конфлікту інтересів
практично не виникає у навчальному процесі. Для врахування думки студентів щодо якості та об’єктивності системи
оцінювання проводяться опитування здобувачів, проте результати оцінювання не оприлюднюються і
використовуються лише для внутрішнього аналізу.

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

Експертна група встановила, що в ЗВО політика академічної доброчесності регулюється «Положенням про
забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. І. Франка». На зустрічі з викладацьким персоналом було
з’ясовано, що всі дипломні роботи перевіряються системою UniCheck на антиплагіат. Інші види робіт перевірці не
підлягають. Також було з’ясовано, що фактично не проводяться заходи (у виді конференцій/лекцій) для
ознайомлення здобувачів з поняттям академічної доброчесності та її популяризації. Здобувачі на зустрічі показали
слабке розуміння цих понять і підтвердили, що поширення інформації та популяризації теми академічної
доброчесності на даній ОП не відбувалося. Будь-яких порушень академічної доброчесності здобувачами не
зафіксовано, скарг щодо порушень академічної доброчесності у викладацькому середовищі не було, тому складно
встановити факт прийняття заходів у випадку не дотримання академічної доброчесності здобувачами.
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Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

До сильних сторін в рамках критерію 5 можна віднести те, що форми атестації здобувачів відповідають стандарту
вищої освіти. Теми атестаційних робіт є актуальними, науковими та дотичними до даної ОП. Керівники
кваліфікаційних робіт надають якісну підтримку здобувачам, протягом написання здобувачами дипломної роботи.

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

До рекомендацій в рамках критерію 5 можна віднести централізацію дистанційної форми навчання – на даний
момент у студентів немає єдиної платформи, на якій вони могли б мати всі доступні для навчання ресурси. ЕГ
рекомендує замінити 3 платформи для навчання на одну єдину для всіх дисциплін. Також ЕГ радить проводити
роботи з популяризації академічної доброчесності серед студентів, оскільки рівень обізнаності студентів з політикою
академічної доброчесності не є зразковим. Окрім цього, експертна група рекомендує ввести чіткі визначення
оцінювання лабораторних робіт та кількість балів за кожну з робіт до силабусів, щоб здобувачі мали змогу
повноцінно розуміти критерії оцінювання робіт.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Доступні форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів дозволяють встановити досягнення
результатів навчання за ОП. Хоча в самій ОП і є недолік за підкритерієм 5.1 (не прописаний чіткий розподіл балів за
кожне завдання) , на зустрічі з академічним персоналом, гарант запевнив, що в майбутньому будуть надані більш
точні критерії оцінювання в силабусах. Загалом же в рамках цього підпункту, як викладачі, так і студенти
запевнили, що безпосередньо на заняттях викладачі доносять до здобувачів скільки балів виділяється на кожне
завдання (зазвичай рівна кількість балів за кожну лабораторну роботу). Отже, враховуючи певну неузгодженість за
підкритерієм 5.1, експертна група вважає, що ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають
Критерію 5 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Гарантом ОП було подано Витяг з Наказу №2956 від 07.08.2019 р. про затвердження групи забезпечення у
Львівському національному університеті імені Івана Франка. Гарант (Оленич І.Б.) та члені групи забезпечення
(Бойко Я.В., Катеринчук І.М., Рабик В.Г.) викладають на даній ОП. Склад членів групи забезпечення та членів
робочої групи для оновлення ОПП 2020 р. (Протокол №2/11 від 24.02.2020 р.) співпадають. За даними відомостей
СО з табл. 2 “Зведена інформація про викладачів”, частина викладачів має застаріле (та/або не за профілем ОК)
навчально-методичне забезпечення та наукові публікації недотичні профілю ОК, що викладають на ОП. Так,
Грабовський В.А. (викладає “Основи штучного інтелекту”) має застарілі навчальні посібники за 2000 - 2008 р.р. та
вони не за профілем дисципліни, яка є нормативною за НП, з наведених методичних вказівок тільки одна (за 2018
р.) дотична дисципліни; у Свелеба С.А. (викладає “Мова програмування Python”) подано наукові публікації не за
профілем дисципліни, що викладає. На запитання від ЕГ до викладача Соколовського Б.С. в розрізі того, чого не
подано в табл.2 за ОК “Проектування розумних об'єктів” жодного навчально-методичного видання, викладач
зазначив, що дисципліна нова, однак, в розрізі наукових публікацій є декілька в Scopus (за даними в табл. 2, ЕГ
пересвідчилась що наукові статті наявні), а в Teams виставлені завдання і короткі вказівки до лабораторних робіт.
На питання до викладача Балицького О.О. (викладає “Аналітика даних”) щодо застарих навчально-методичних
видань за 2005-2006 р.р , останнє - за 2016 р., він пояснив, що дисциплина нова і фактично читається 2-й раз в
поточному семестрі, її треба успішно прочитати хоч 2-3 семестри, щоб видавати методичні матеріали, однак,
матеріали до лекцій та лабораторних внесені в систему Moodle. ЕГ, також, проаналізувала план видання науково-
методичних праць факультету електроніки та комп’ютерних технологій на 2020 рік (наданий Гарантом) та вважає,
що треба активізувати видання навчально-методичної літератури за дисциплінами ОП у розрізі видання
навчальних посібників, методичних рекомендацій до лабораторних робіт, до самостійної роботи та ін. Однак, ЕГ
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зазначає, що, в цілому, інші викладачі ОП мають актуальні публікації у вигляді наукових статей, тез доповідей,
навчально-методичних праць за дисциплінами (Гарант Оленич І.Б., НПП: Рабик В.Г., Катеринчук І.М., Бугрій О.М..,
Свелеба С.А., Фірман В.М., та ін.), що засвідчує наявність активної науково-методичної діяльність. Академічна
кваліфікація підтверджується відповідною освітою та веденням активної наукової діяльності в розрізі IT.
Засвідченням професійної відповідності викладачів з позицій IT компаній є підтверджуючі документи у вигляді
рекомендацій на ім'я Ректора (Гарант показав приклад: лист №212 від 01.09.2020 р. від директора підприємства ДП
НТЦ “УАРНет” щодо рекомендації провідного інженера з інформаційних та телекомунікаційних технологій
Продивуса А.М. для викладання дисципліни “Комп'ютерні інформаційні мережі”).

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

Порядок конкурсного добору викладачів регулюється докумнетом “Порядок проведення конкурсного відбору на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНУ імені Івана Франка”
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf, введено в дію Наказом Ректора №0-126
від 16.11.2018 р.). При інтерв'юванні НПП ЕГ отримала пояснення від Шувар Р.Я. (завідувач кафедри системного
проектування) відносно процесу конкурсного добору, який зазначив: досвідчені викладачі проходять вибори по
конкурсу раз на 5 років або раз на 4 роки в залежності від того, який за тривалістю підписаний контракт та яка
рекомендація, а молоді викладачі, як правило, зараховуються на умовах річного контракту (раз на рік з ними
продовжуються контракти в залежності від умов, які ставить керівництво, наприклад, успішність роботи над
кандидатською дисертацією чи активність у розвитку нових курсів); процедура є такою, що у квітні місяці
оголошується конкурс на заміщення вакантних посад викладачів, дається місяць часу на подання необхідних
документів, після того відбувається публічне обговорення кандидатів, що подали документи (як правило,
проводяться відкриті заняття, наукові семінари, де претенденти представляють свій рівень кваліфікації); після того
відбувається засідання кафедри, де фактично НПП висловлюють чи підтримують / не підтримують вони дані
кандидатури; далі, в залежності від того, яка це посада (якщо посада завідувача кафедри або професора - вони йдуть
через Вчену раду університету, якщо - посада доцента, це вирішується на рівні факультету) таємним голусуванням
відбувається відбір з можливих кандидатів в залезності від їх здобутків, знань, вмінь та відповідності запитам і
потребам факультету та ОП.

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

На зустрічі з роботодавцями були присутні п`ятеро представників від IT компаній, що є партнерами кафедри, які
залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП “Інформаційні системи та технології” у ЛНУ
ім. Івана Франка. Вони всі зазначили, що стояли як у істоках формування ОП, її змісту, доцільної структури подання
ОК в рамках ОП, генерували пропозиції щодо наповнення лекційних тем та практичної складової ОК, так і активно
були залучені в процеси оновлення та перегляду змістовного наповнення дисциплін, щоб забезпечити їх дотичність
потребам бізнес-середовища та сучасним тенденціям розвитку IT-галузі. Так, Христина Горбась (Львівський ІТ
Кластер, як асоціяція ІТ компаній Львова) зазначила, що Володимир Бігдай (був куратором ОП до минулого року зі
сторони ІТ) і Анатолій Шупарський були учасниками робочої групи, яка працювала над розробкою даної ОП. Вона
зазначила, що крім того, що постійно переглядаються дисципліни ОП, співпраця з ІТ Кластером відбувається на
основі залучення менторів з ІТ компаній для роботи зі здобувачами при реалізації командних проектів вже з 1 року
їх навчання. Володимир Шевчик (компанія CEO Indeema Software) засвідчив свою особисту участь в такій співпраці,
як ментора та члена журі з прийняття та оцінювання студентських командних робіт в напрямі IoT, таких, як проект
“Розумний нашийник для собак і котів, що загубились”. Це є позитивною практикою на ОП, яка триває протягом 4
років. Володимир Шевчик відмітив, що надавав рекомендації щодо змін певних занять по напряму “Інтернет речей”
і ЗВО все врахувало в ОП. Львівський ІТ Кластер, також, підтримує ОП в розрізі фінансової підтримки (це створення
лабораторій - https://lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidkryly-novu-laboratoriiu-prohramnoi-inzhenerii/,
закупівля техніки, потрібної для навчання здобувачів тощо). Анатолій Шупарський (компанія GlobalLogic)
продемонстрував документ, що було покладено в основу реалізації IoT, як його концептуальну основу (наповнення,
зв'язок компонентів, приклади застосування тощо). Далі, як зазначив Володимир Бігдай (компанія Infineon
Technologies), відбувся ряд зустрічей з викладачами щодо доцільного теоретичного та практичного наповнення
певних ОК, тем лекцій, лабораторних, практичних занять, що викладачі планували давати, все це обговорювалось з
роботодавцями та вносились відповідні зміни. Зі всіма ІТ компаніями підписані договори про співпрацю (Гарантом
надані відповідні документи).

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

За результатами зустріч з роботодавцями, НПП та здобувачами, ЕГ було отримано підтвердження щодо залучення
до аудиторних занять професіоналів-практиків та провідних фахівців з IT галузі. Так, провідний інженер з
інформаційних та телекомунікаційних технологій Науково-телекомунікаційного центру “Українська академічна і
дослідницька мережа” Продивус А.М. залучений до викладання дисципліни “Комп'ютерні інформаційні мережі”
(НП 2017 р., 2018 р., 2019 р.); фахівець Рибак А.В. від ІТ-компанії Lemberg Solutions Ltd. залучений до викладання
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дисциплін “Основи машинного навчання” та “Глибинне навчання” (НП 2017 р. та 2018 р.); представники IT сфери
(наприклад, Володимир Шевчик з компанії CEO Indeema Software) виступають як ментори та члени журі при
оцінювання командних проєктів за дисципліною “Управління IT проєктами (інженерія програмного
забезпечення)”. Також, роботодавці залучені до організації практик, екскурсій, вступних лекцій (наприклад,
Володимир Бігдай від компанія Infineon Technologies повідомив про такі лекції для 1 курсу за 4 блоками дисциплін
ОП). Фахівці-практики з IT компаній “GlobalLogic”, “SoftServe”, “Vakom”, “Ralabs” “EPAM” та ін. проводили
профільні лекції в рамках заходу “Franko IT-Day” (https://lnu.edu.ua/vidbuvsia-naukovo-populiarnyy-forum-franko-it-
day-spring-2020/). Безумовно, наведене свідчить про тісну співпрацю ЗВО на ОП та провідних IT компаній.

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

Підвищення кваліфікації здійснюється на підставі відповідного плану (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/advanced-training/). З метою сприяння професійному розвитку викладачів ОП в ЗВО
розроблені та діють такі нормативні докумнети: “Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників у Львівському національному університеті імені Івана Франка”
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf), “Тимчасове положення
Львівського національного університету імені Івана Франка 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). Пройдені НПП стажування із зазначенням закладу, періоду, дати наказу та теми подані в табл. 2
відомостей СО. НПП мають змогу професійно розвиватися з отриманням підтверджуючих сертифікатів. За вимогою
ЕГ, Гарант надав підтвердження стажувань у вигляді довідок за такими викладачами: Бугрій О.М. (довідка №75-
12/338 від 04.12.2019 р.)., Максимук О.В. (довідка №75-12/382 від 14.12.2019 р.), Рабик В.Г. (довідка №842 від
20.12.2018 р.), Фургала Ю.М. (довідка №878 від 26.04.2019 р.) Викладачами здійснювались і закордонні стажування,
так професор Бугрій О.М пройшов наукове стажування в Жешувському університеті (Польща) у період 03.02.2020
р.-9.02.2020 р. за темою “Investigation of the nonlocal problem for nonlinear parabolic equations with variable exponents
of the nonlinearity”. Окремо відмітимо сертифікати, що були додатково отримані викладачами ОП. Так, викладач
Шувар Р.Я отримав сертифікат №1312-6 від компанії GlobalLogic за програмою “Проектний підхід у вищій освіті” та
сертифікат від компанії SoftServe за корпоративною навчальною програмою “Управління університетом. Школа
лідерства”; викладачі Ненчук Т.М., Демків Л.С. та Шувар Р.Я. отримали сертифікати від компанії ЕПАМ СИСТЕМЗ.
З метою моніторингу якості професіоналізму викладачів, визначення рівня їх професійної активності проводиться
анкетування здобувачів, з результатами якого ЕГ ознайомилась на сайті ЗВО та пересвідчилась у наявності даного
процесу на співбесідах зі здобувачами та керівником центру забезпечення якості освіти (Іваночкою І.Б.), Гарантом
ОП, НПП та представниками студентського самоврядування.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

На зустрічах з керівництвом та менеджментом та НПП встановлено, що в ЗВО наявна система заохочення НПП,
робота якої визначається рядом положень про нагороди, звання та преміювання (https://lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/awards/). Так, Гарант ОП надав інформацію щодо матеріального заохочення у
вигляді преміювання (відповідно до Наказу №4205 від 30.11.2020 р.) таких викладачів ОП: Балицького О.О., Бойко
Я.В., Бугрія О.М., Демків Л.С., Карбовника І.Д., Монастирського Л.С., Оленича І.Б., Рабика В.Г., Соколовського Б.С.
та ін. за публікації у виданнях, які індексуються у Scopus, WoS, та/або патентну діяльність. Гарант на зустрічі навів
приклад морального заохочення у вигляді грамоти, отриманої асистентом Сінькевичем О.О. у минулому році від
декана факультету Фургали Ю.М. за успішну роботу зі студентами та успішне проведення itWeek заходів. Також,
викладачі мають можливість отримати стипендію на стажування у рамках програми “Еразмус +”
(https://international.lnu.edu.ua/erasmus-university-of-vienna/). Теми стажувань викладачів формуються з
орієнтацією на підтримку розвитку їх викладацької майстерності (так, Демків Л.С. пройшла стажування за темою
“Поглиблення методики викладання комп'ютерних наук", довідка №925 від 01.07.2019 р.; Петришин Р. С. пройшов
стажування за темою “Вивчення досвіду використання сучасних методів та засобів освіти в процесі викладання
дисципліни «Безпека життєдіяльності», довідка № 856 від 17 грудня 2019 р.). В ЗВО існує курс професійного
розвитку НПП “Вдосконалення викладацької майстерності” (https://lnu.edu.ua/teaching-excellence/). Наприклад,
Лосик О.М. пройшла такий курс в період 6.11.2020-27.11.2020 р.р. за модулем 2 “Сучасні IT-компетентності” обсягом
3 кредити ECTS.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Механізм конкурсного добору є відкритим та чітко-врегульованим. Наявна активна співпраця з роботодавцями в
розрізі оновлення змісту ОП відповідно тенденціям розвитку ІТ галузі та потреб бізнес-середовища. Також
здійснюється залучення провідних фахівців від ІТ компаній до освітнього процесу, як менторів та членів журі для
оцінюванні студентських командних проектів.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

Деякі викладачі мають застаріле науково-методичне забезпечення за дисциплінами ОП та за деякими новими
дисциплінами (як “Проектування розумних об'єктів”, “Аналітика даних”) воно поки відсутнє. ЕГ рекомендує
активізувати видання навчально-методичної літератури за дисциплінами ОП у розрізі видання навчальних
посібників, методичних рекомендацій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій до самостійної роботи та ін.
Також, рекомендуємо посилити діяльність з написання і публікації наукових статей за профілем навчальних
дисциплін, що викладають на ОП. ЕГ вважає що слід посилити дотичність та відповідність тем підвищення
кваліфікації викладачів дисциплінам, які вони викладають.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Викладачі даної ОП мають наукові та навчально-методичні публікації, однак, за декількома дисциплінами доцільно
забезпечити більшу дотичність профілю наукових статей змісту дисциплін, що викладають НПП, та інтенсифікувати
процес написання та видання навчально-методичної літератури за дисциплінами. Роботодавці активно залучені до
процесу формування та оновлення ОП, приймають участь як ментори при проведенні навчальних занять та
оцінюванні результатів командних проектів здобувачів. В цілому підвищення кваліфікації здійснюється за
затвердженим планом, однак, ЕГ вважає що доцільно збільшити ступінь відповідності тем стажувань дисциплінам,
що викладаються НПП. Враховуючи різну вагомість окремих підкритеріїв Критерія 6, експертна група вважає, що
освітня діяльність за ОП відповідає даному критерію з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

ЕГ оглянула МТБ через відеозвіт: Студентське містечко (гуртожитки), спортивний комплекс(https://bit.ly/3e5w6I5);
-Наукова бібліотека ЛНУ ім. І.Франка(https://bit.ly/3nwjCfs, https://bit.ly/3nzA7aL, https://bit.ly/3u6chG7). А також
засобами відеотрансляції оглянула корпуси: вул. Драгоманова, 50 та вул. Тарнавського, 107, за якими відбувається
навчання за ОП. Під час огляду МТБ ЛНУ ім. І.Франка ЕГ пересвідчилась у наявності та відповідності спеціальних
матеріально-технічних ресурсів, які є необхідними для викладання ОК на ОП.У співпраці з ІТ компаніями сучасно
обладнано: 1. Комп.клас №9 ( GlobalLogic):комп’ютери Core i5, монітори 22" – 21 шт. GlobalLogic Embedded Starter
Kit – 21 шт. Локальна комп.мережа з доступом до Інтернет,проектор, звукопідсилювальна апаратура, екран. 2.
Комп.клас № 11(InfoPulse):комп’ютери Core i5, монітори 22" – 15 шт.Локальна комп. мережа з доступом до
Інтернет,проектор, звукопідсилювальна апаратура, екран. 3. Комп.клас №8 (EPAM Systems): комп’ютери Core i3,
монітори 22" – 15 шт. 4. Комп.клас №10 (EPAM Systems): комп’ютери HP CPU Core i3/i5 8Gb RAM, 0.5/1 TB HDD - 15
шт. 5. Лаб.робототехніки обладнано ПК та роботами-конструкторами (SoftServe). 6. Лабораторні стенди PSoC 3210,
PSoC 3214, PSoC 3271, PSoC 3, PSoC 4, PSoC 5, PSoC 6 (Cypress Semiconductor,з 2020 р. Infineon Technologies). 7.
Лабораторні стенди DE0 – CV, мікрокомп'ютери Raspberry Pi 3 B+ (10 шт), блоки живлення, набори сенсорів,
осцилографи, генератори сигналів, вимірювальні прилади (Lviv IT Cluster). 8. Обладнання GlobalLogic Embedded
Starter Kit (9 шт)(GlobalLogic). В освітньому процесі за даною ОП задіяно 15 ауд., 10 комп. кл., 6 навч. лабор., що в
повній мірі забезпечує потреби здобувачів.Є можливість для здобувачів працювати за власними девайсами,
використовуючи wi-fi. ПЗ на ОП: ОС – Linux (Ubuntu, OpenSUSE Leap 15.2, Debian 9.2.1),Windows 7 Professional
(OEM),Windows 10 PRO. ОП: LibreOffice, корпорат.доступ до MS Office365; МП:C/C++, Embedded C, Java, Python, R;
СПЗ:OpenMP,OpenMPI,Wireshark,Git,GitLab,CUDA C,CUDA Toolkit,NVIDIA Nsight
IDE,GitHub,Trello,StarUML,Draw.io,Labplot,Geany,Qt Creator,Eclipse,Visual Studio Code, Visual Studio 2012,MS Visual
Studio 2019,PyCharm Community Edition,Project Libre,Jupyter Notebook,Google Colab,TM32CubeIDE,Arduino
IDE,Android Studio 3.0,Minuteman GPSS, CPN Tools,SciLab, Octave,KiCAD,FreeCAD 0.16,Fritzing, Kleopatra,PSoC
Creator 4.2,PSoC Creator 4.3,PSoC Programmer 3.28,Modus Toolbox 2.3,Quartus II v.9.0 (Web Edition),CodeBlocks,
Lazarus 2.0,Autodesk Eagle 8.4.1,симулятор Gazebo. Кожен учасник освітнього процесу має змогу користуватися
послугами наукової бібліотеки: (https://bit.ly/3nwQ9Cd). В умовах карантину бібліотека сприяє доступу до
матеріалів дистанційно за словами дир. Наук.бібл. Кметь В.Ф. Фінансові ресурси також забезпечують оновлення
матеріально-технічної бази, дотримання сучасних вимог супроводу освітнього процесу, оновлення лабораторного
обладнання за словами начал.планово-фінансового відділу Сас С.П.
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2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

До послуг студентів є спорткомплекс (https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/), студентські їдальні і буфети
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/canteens/), психологічна служба
(https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu), центр культури та дозвілля, спортивно-
оздоровчий табір "Карпати", спортивний клуб (https://lnu.edu.ua/about/subdivisions/sector-of-leisuorganising-and-
medical-services/), гуртожитки (https://students.lnu.edu.ua/campus/), відділ кар’єрного розвитку та співпраці з
бізнесом (https://work.lnu.edu.ua/). Здобувачі освіти і викладачі мають змогу безперешкодно користуватись
Науковою бібліотекою (https://lnulibrary.lviv.ua/recommended-resources/electronic-libraries/), читальними залами.
Студенти і викладачі мають доступ до баз даних Web of Science та Scopus. Безкоштовний інтернет на території
університету. Для викладачів забезпечені комфортні умови викладання під час карантинних обмежень. На
факультеті проводяться зимові IT-школи Data Engineering and Security та дні інформаційних технологій Franko IT
day.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Під час зустрічей, було отримано ствердну відповідь щодо безпечності освітнього середовища. Університет створює
безпечні умови для навчання і праці. В університеті діють відділ охорони праці, служба пожежної безпеки, відділ з
питань надзвичайних ситуацій. Гарантування норм пожежної безпеки і цивільного захисту базується на
розроблених наказах та інструкціях (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-
bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/). Окрім цього, експертною групою було встановлено, що діє Психологічна служба
університету і працює телефон довіри (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu).
Представник психологічної служби університету Мочаліна Ю.І. розповіла про заходи, що організовуються для
здобувачів на НПП не тільки за планом але й за потреби (наприклад: 19.04.2021 р проведений майстер клас щодо
правильності обраної професії), також проводять індивідуальні консультації та психодіагностику. Заходи щодо
забезпечення безпечності життя і здоров’я здобувачів освіти: для студентів проводять заняття з дисциплін "Безпека
життєдіяльності", "Охорона праці"; здобувачі обов’язково проходять інструктажі з охорони праці при виконанні
лабораторних робіт у комп’ютерних класах та лабораторіях, під час проходження практик.

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

ЕГ під час онлайн-зустрічей з НПП та здобувачами освіти з’ясувала, що у ЗВО існує практика інформування через
деканат, старост, інформаційні стенди та соціальні мережі, студентський уряд (https://students.lnu.edu.ua/self-
government), наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, діяльність якого
регламентується Положенням (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf).
Студентський відділ (https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas) залучає студентів до створення єдиної корпоративної
культури та етики Університету, а також розповсюджує інформації та проводить студентські олімпіади, конференції,
форуми, круглі столи, лекції, дебати та вносить пропозиції до заохочення студентів за успіхи у навчанні, науково-
дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення. Психологічна підтримка здобувачам, у разі
необхідності, забезпечується Психологічна служба університету забезпечує захист психічного здоров’я учасників
освітнього процесу. Студентське самоврядування також долучається до вирішення таких проблем, а також його
представники приймають участь засіданнях Університету та мають можливість висувати свої пропозиції з різних
питань. Під час карантину, здобувачі вищої освіти взаємодіють із викладачами за допомогою платформ: Moodle та
Teams (на онлайн-зустрічі для ЕГ проведена демонстрація). Перший проректор Гукалюк А.Ф. розказав про
соціальну підтримку в умовах пандемії та матеріальну допомогу для здобувачів, також підкреслив, що Університет
звільняє від оплати за проживання в гуртожитках здобувачів, що належать до категорії діти-сироти і діти,
позбавлені батьківського піклування. Декан факультету електроніки та комп’ютерних технологій Фургала Ю.М.
розповів про можливість здобувачів вищої освіти контактувати з потенційними роботодавцями через Форум кар’єри
(https://lnu.edu.ua/forum-karjery). Експертною групою було з’ясовано, що ЛНУ імені Івана Франка забезпечує
підтримку освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки.

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

Документи у ЛНУ імені Івана Франка, що сприяють створенню комфортний умов навчання для осіб з особливими
освітніми потребами: - Статут університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf); -
Положенням про організацію освітнього процесу в Університеті
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); - Порядок супроводу (надання
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf) - Полодення про ресурсний центр з інклюзивної освіти
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(https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/wp-content/uploads/sites/4/2015/04/polozennia.pdf). Проректор з
науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Качмар В.М. розповів, що у ЗВО встановлений пандус
та мобільний сходовий підйомник PTR-130, є відповідний супровід осіб з особливими освітніми потребами під час
екзаменів та в умовах пандемії через студентське самоврядування були налаштовані домашні ПК для роботи у
дистанційному форматі. Під час реалізації освітньої програми, яка акредитується, серед здобувачів вищої освіти
студентів із особливими освітніми потребами не було. ЛНУ імені Івана Франка намагається створювати комфортні
умови навчання для осіб з особливими освітніми потребами.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Політика та процедура врегулювання конфліктних ситуацій, які пов’язані з порушення прав людини, несуть загрозу
для її здоров’я, дискримінаційними чи корупційними проявами, насильством регламентуються документами:
Правила внутрішнього розпорядку (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf);
Положенням про Комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf); Документи щодо боротьби з
корупцією (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption). Під час
інтерв'ювання здобувачів вищої освіти, студентського самоврядування, ЕГ встановила, що конфліктна ситуація на
освітній програмі була з викладачем Ровецьким І.М. але вирішена на користь здобувачів освіти та зазначений
викладач звільнений з посади. Дискримінаційних проявів та фактів сексуальних домагань, як з боку здобувачів так і
НПП на даній ОП не виявлено. Не зважаючи на відсутність документів регламентуючих процедури щодо розгляду
повідомлень про сексуальні домагання та дискримінацію, представник психологічної служби під час онлайн-зустрічі
повідомила, що ці питання, можуть бути вирішені за допомогою звернення безпосередньо у службу або за
Телефоном довіри (063) 038-37-38. Конфліктних ситуацій на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій,
пов’язаних з корупцією, не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Група експертів відзначає, що студенти задоволені рівнем соціальної, освітньої, психологічної, консультативної
підтримки. Сильними сторонами є матеріальна база університету: сучасні комп’ютери, лабораторії, до яких доступ
мають всі здобувачі ОП, Наукова бібліотека, вільний доступ до мережі інтернет науково-педагогічним працівникам і
студентам у навчальних корпусах.

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

ЕГ звертає увагу на відсутність в Університеті окремих документів регламентуючих процедури щодо розгляду
повідомлень про сексуальні домагання та дискримінацію.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Фінансові та матеріально-технічні ресурси гарантують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів
навчання. ЗВО забезпечує безоплатний доступ НПП і здобувачів вищої освіти до інформаційних ресурсів, потрібних
для навчання, наукової діяльності в межах ОП. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів
вищої освіти, що навчаються за ОП. Студенти задоволені рівнем соціальної, освітньої, психологічної,
консультативної підтримки. Потреби студентів ОП «Інформаційні системи та технології» задовольняються у повній
мірі, а недолік, виявлений під час акредитації, не є суттєвим і може бути виправлений в найкоротші терміни.
Враховуючи все вищезазначене, експертна група вважає, що Критерій 7 і всі його підкритерії відповідають рівню В.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Основними регулюючими докумнетами в ЗВО, що регламентують процедури розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичного перегляду ОП є відповідні “Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження,
моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка”
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf) та “Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка”
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Для забезпечення реалізації цих
рекомендацій та полождень в ЗВО створено відповідний Центр забезпечення якості освіти (https://education-
quality.lnu.edu.ua/), діяльність якого врегульована Положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf). Основною рушійною силою при перегляді ОП є результати
моніторингу якості освіти з позиції різних стейкхолдерів. Так, в п. II “Організація та проведення моніторингу якості
освіти” документа “Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо
якості освітнього процесу” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf) визначено,
що моніторинг серед здобувачів проводиться двічі на рік вкінці навчального семестру по кожній дисципліні (Гарант
надав ЕГ результати опитування здобувачів ОП 1 - 4 курсів за 2019-2020 н.р., 2020-2021 н.р. за такими складовими:
якість викладання, методичне забезпечення та об'єктивність оцінювання); моніторинг думки випускників
проводиться у рік закінчення та через три роки після закінчення навчання (ЕГ отримала підтвердження такого
опитування при інтерв'юванні випускників кафедри минулих років іншої спеціальності з 12-ої галузі); моніторинг
думки роботодавців проводиться один раз на рік в зручній для них формі (на зустрічі з фокус-групою IT компаній-
партнерів кафедри, ЕГ отримала підтвердження, що вони активно залучені до оновлення ОП, приймають участь в
обговореннях та вносять свої пропозиції щодо модифікації вмісту ОК).

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

В ЗВО здійснюється моніторинг якості освіти у вигляді опитування здобувачів факультетів щодо рівня їх
задоволеності на ОП (результати за 2019 р., 2020 р. - https://education-quality.lnu.edu.ua/monitoring/results/).
Результати опитування здобувачів даної ОП, оприлюдненні у вигляді Звіту за 2021 р.
(https://electronics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/Zvit-pro-opytuvannia-OP.pdf). ЕГ під час зустрічей зі здобувачами
та представниками студентського самоврядування отримала не тільки підтвердження проведення таких опитувань
здобувачів (шляхом анкетування), а й врахування результатів опитувань для поліпшення якості певних ОК. При
спілкуванні зі здобувачами зазначалось, що позиція здобувача береться до уваги при оновлені змісту ОК. Так був
випадок, коли здобувачі 4 курсу звернулися безпосередньо до викладача з пропозицієї замінити ПЗ, що вже не
підтримується на деяких ноутбуках, сучаснішим і ця заміна була здійснена. Здобувач 2 курсу на зустрічі зазначила
факт того, що часто наприкінці семестру викладачі або на останньому занятті, або перед чи після екзамену можуть
запитати: “Чи сподобався курс? Що було більш актуальним, що менш? Що б хотілось більше поглиблено вивчити?
Що можна було б додати? та ін.”. У якості найкращого прикладу здобувач зазначила дисципліну “Цифрова обробка
інформації” (викладає декан факультету Фургала Ю.М.), що дало їй зрозуміти, що до здобувачів прислухаються і
дійсно хочуть зробити ОП на користь студента. На зустрічі з представниками студентського самоврядування було
зазначено, що на факультеті активно ведеться опитування здобувачів на всіх спеціальностях після кожного семестру
з метою оцінювання якості матеріалу викладання, визначення, чи він є на сьогодні актуальним, чи не забагато
лабораторних робіт тощо. Це опитування розсилається по старостах, вони по групах, а потім на засіданні Вченої
ради оцінюються результати. Далі, ведеться спілкування з викладачами відповідних кафедр, що викладають
дисципліни, і вони починають певним чином реагувати. Так, зазначалось, що були випадки на початку карантину,
що деякі викладачі не викладали матеріал в навчальні онлайн середовища, а після такого опитування всі викладачі
весь матеріал викладають в обидві системи Moodle в повному обсязі.

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

В ході інтерв'ювання фокус-групи роботодавців від провідних IT компаній (Христини Горбась - керівника освітнього
напряму Львівського ІТ Кластеру; Анатолія Шупарського - архітектора стратегічних рішень компанії GlobalLogic;
Володимира Бігдай - Senior Staff Systems Engineer Infineon Technologies; Юрія Хоми - Staff Data Scientists Grid
Dynamics; Володимира Шевчика - СЕО Indeema Software.) встановлено, що вони активно та постійно залучені до
оновлення ОП в розрізі відслідковування актуальності та затребуваності навчального матеріалу, що дається за ОК, та
внесення пропозицій для забезпечення його відповідності сучасним тенденціям та потребам IT галузі. Пропозиції
вносились, переважно, при особистому спілкування на зустрічах з роботодавцями робочої групи щодо розроблення
ОП. Деякі пропозиції вносились за допомогою анкети на сайті ЗВО (https://lnu.edu.ua/opytuvannia-robotodavtsiv-ta-
partneriv/). Для підвищення якості освітнього процесу на ОП, роботодавці залучаються як ментори до студентських
командних проєктів та приймають участь в їх оцінюванні, як члени журі; забезпечують проведення студентських
практик в IT компаниях; проводять екскурсії; виступають перед здобувачами з вступними лекціями (наприклад,
Володимир Бігдай від компанія Infineon Technologies проподив такі лекції для студентів 1 курсу); проводять лекції
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як запрошені спікери в рамках різних заходів, таких як “Franko IT-Day”
(https://electronics.lnu.edu.ua/research/franko-it-day).

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

Враховуючи, що акредитація ОП є первинною і випускників ще не було, ЕГ проводилась зустріч з фокус-групою
випускників кафедри минулих років іншої спеціальності з 12-ї галузі. Випускники зазначили, що з ними дійсно
здійснюється зв'язок (більше, через особисте спілкування, а в останні роки - через електронне опитування
https://lnu.edu.ua/home/employers-and-partner-survey/ від Відділу кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом -
https://work.lnu.edu.ua/). На зустрічі випускники відмітили, що вносили свої пропозиції при анкетуванні. Так, була
пропозиція щодо введення форми командної роботи в дисципліни (у них за навчання були, переважно,
індивідуальні завдання). ЕГ відмітила, що в ЗВО є Асоціація випускників Львівського університету
(https://alumni.lviv.university/). За посиланням https://work.lnu.edu.ua/yakist-osvity/zvit-za-rezul-tatamy-
anketuvannia-robotodavtsiv-ta-partneriv/ розміщено Звіт за результатами опитування роботодавців та випускників
ЛНУ ім. І. Франка у 2020 році.

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

Процедури із забезпечення якості ЗВО подані у докумнетах “Положення про систему внутрішнього забезпечення
якості освіти у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf)
та “Положення про опитування студентів, працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості
освітнього процесу” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Система
забезпечення якості освіти працює на основі здійснення та опрацювання результатів моніторингу якості освіти
очима здобувачів ОП та партнерів-роботодавців у вигляді провідних IT компаній (випускників на даній ОП ще
немає). Це забезпечує оперативне реагування на виявлені недоліки в освітній діяльності за даною програмою. На
факультеті електроніки та комп’ютерних технологій двічі на рік (за кожним семестром) проводиться опитування
здобувачів всіх курсів щодо якості викладання, методичного забезпечення та об'єктивності оцінювання за
конкретними ОК. Виявлені недоліки є основою для винесення питання до розгляду на засіданнях відповідних
кафедр та Вчених радах факультету. Для моніторингу динаміки надання освітніх послуг і формування пропозицій
для вдосконалення навчання за ОП, Центром забезпечення якості освіти у 2021 р. проведено опитування здобувачів
даної ОП (https://electronics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/Zvit-pro-opytuvannia-OP.pdf). На зустрічі здобувачі ОП
повідомили ЕГ, що анкетування є фактичною процедурою, а його результати відчутні в освітньому процесі.

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

Зважаючи на те, що акредитація проводиться вперше, попередніх зауважень по ОП немає.

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

На основі результатів спілкування з керівництвом та менеджментом ЗВО, НПП, здобувачами, представниками
студентського самоврядування, роботодавцями, адміністративним персоналом та представниками сервісних
структурних підрозділів ЗВО, ЕГ прийшла до висновку про високий рівень сформованої культури якості на ОП, який
сприяє забезпеченню розвитку ОП “Інформаційні системи та технології” та відповідності сучасним тенденціям та
потребам бізнес-середовища. Принципи побудови системи внутрішнього забезпечення якості освіти, структура
системи, розподіл повноважень і функцій підрозділів, колегіальних і дорадчих органів управління та
самоврядування, індикатори та ключові заходи подані у “Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти у ЛНУ імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf).
Основні завдання, взаємодія з іншими структурними підрозділами, ключові функції підпорядкованих підрозділів та
ін. Центру забезпечення якості освіти наведені у “Положенні про Центр забезпечення якості освіти ЛНУ імені Івана
Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf). Робота внутрішньої системи
забезпечення якості освіти базується на опитуваннях студентів працівників, викладачів, випускників та
роботодавців щодо якості освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf).

Сторінка 22



Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Партнери-роботодавці з провідних IT компаній беруть активну участь у забезпеченні якості ОП, підтримують її
розвиток у розрізі моніторингу відповідності змісту навчання актуальним потреба бізнес-середовища в IT галузі. Для
підвищення якості освітнього процесу, роботодавці залучаються як ментори до студентських командних проєктів,
приймають участь в їх оцінюванні; забезпечують проведення практик в IT компаніях; проводять екскурсії;
виступають перед здобувачами з лекціями, як запрошені спікери. Здобувачі ВО та органи студентського
самоврядування активно залучені до участі у контролі якості освітнього процесу на даній ОП на основі опитувань у
формі анкетувань.

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

Слабких сторін по 8 критерію не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Роботодавці активно залучені до процесу оновлення ОП. Вони формують пропозиції щодо забезпечення вірної
причино-наслідковості подання ОК та актуальності вмісту ОК потребам бізнес-середовища в IT галузі. Здобувачі ВО
безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до процесу контроля якості освітньої
діяльності на ОП. Експертна група вважає, що освітня діяльність за ОП відповідає критерію 8.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

Експертна група ознайомившись з документальною базою констатує, що права та обов’язки усіх учасників
освітнього процесу в академії регламентуються згідно зі «Статутом Львівського національного університету імені
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), «Положенням про організацію
освітнього процесу» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Правилами
внутрішнього розпорядку ЛНУ імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf). Усі правила та принципи, що регулюють права та обов‘язки всіх
учасників освітнього процесу, розміщено у вільному доступі на веб-сайті ЗВО, вони є доступними всім учасникам
освітнього процесу. Всі учасники є поінформованими та послідовно дотримуються цих правил та процедур під час
реалізації ОП.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

Проекти освітніх програм оприлюднюються не пізніше ніж за місяць до затвердження на веб-сайті академії на
сторінці (https://electronics.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-it-technologies). На зустрічі ЕГ з академічним
персоналом було з’ясовано, що зауваження та пропозиції активно обговорюються всередині педагогічного
колективу з урахуванням всіх пропозицій і лише після цього ОП затверджується. Будь-які пропозиції зі сторони
здобувачів, партнерів чи роботодавців можна надіслати на електронну пошту факультету, яка вказана на веб-сайті, і
вони будуть розглянуті. Проте, на жаль, в такому форматі здобувачі/роботодавці/абітурієнти не мають змоги
обговорювати дану ОП між собою публічно на сайті, вносячи свої рекомендації, та реагуючи на рекомендації інших
учасників обговорення.
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3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

ЕГ встановила, що ЗВО своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну інформацію про
ОП в повному обсязі, достатньому для інформування відповідних зацікавлених сторін та суспільства. ОП та всю
інформацію, що вона включає в себе, а саме: програмні компетентності, загальну характеристику та мету даної
програми, програмні результати, інформацію про академічну мобільність, таблиці з нормативними та варіативними
навчальними дисциплінами висвітлено у повному обсязі, достатньому для інформування стейкхолдерів та
суспільства. Ця інформація є у вільному доступі за посиланням
(https://electronics.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-it-technologies).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЕГ вважає, що сильною стороною даної ОП в рамках критерію 9 є те, що визначено чіткі і зрозумілі правила і
процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу та є доступними для них під час
реалізації ОП. На офіційному веб-сайті оприлюднено актуальну та достовірну інформацію про ОП і в цілому
забезпечено достатню прозорість та публічність основних документів і процедур, що регулюють освітній процес на
даній ОП.

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

Відсутнє публічне розміщення пропозицій та зауважень від роботодавців та здобувачів освіти щодо удосконалення
ОП. ЕГ рекомендує створити форум або поле з відкритими коментарями біля публікації ОП для того, щоб
зацікавлені сторони (здобувачі, роботодавці, абітурієнти) могли активно обговорювати між собою дану ОП та
залишати свої рекомендації/критику публічно.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП в цілому відповідає за всіма підкритеріями в рамках критерію 9. Інформація на веб-сторінці ЗВО подана
коректно та у повному обсязі. Надані в звіті про самооцінювання посилання на веб-ресурси є діючими. В рамках
даної ОП визначені чіткі правила та механізми, що регулюють права та обов’язки учасників навчального процесу.
Враховуючи загальну відповідність ОП вимогам всіх підкритеріїв в рамках даного критерію та наявність незначних
недоліків (відсутність можливості публічного обговорення на веб-сайті), експертна група дійшла висновку, що дана
ОП відповідає рівню В за критерієм 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.
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Під час проведення експертизи недостовірні відомості не виявлені. ЗВО не створював перешкод для роботи
експертної групи. Експертна група провела всі заплановані програмою онлайн-зустрічі з усіма фокус-групами, що
зазначені у програмі онлайн-візиту.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Петрова Лариса Григорівна
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Члени експертної групи

Хорошевська Ірина Олександрівна

Стукало Богдан Юрійович
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