
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36747 Біологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 091 Біологія

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 36747

Назва ОП Біологія

Галузь знань 09 Біологія

Cпеціальність 091 Біологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Калінін Ігор Васильович, Письменна Юлія Миколаївна, Копійка Віра
Вікторівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 07.07.2021 р. – 09.07.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates

Програма візиту експертної групи https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/2020-25574-program.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Акредитація освітньо-наукової програми підготовки фахівців ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за
спеціальністю 091 – «Біологія», яка реалізується на базі Львівського національного університету імені Івана Франка,
є первинною. Університет має чітку освітню політику підготовки здобувачів за даною ОНП, усталені наукові школи,
фаховий кадровий склад та достатні матеріально-технічні ресурси для її реалізації. Зміст ОНП має чітку структуру і
відповідає предметній області спеціальності. Освітні компоненти у навчальному плані підготовки здобувачів
дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. У здобувачів є можливість формувати
індивідуальну освітню траєкторію. Недоліки освітньо-наукової програми, які наведені у звіті, не є критичними і
можуть бути усунуті за короткий термін. Програма має перспективи розвитку за рахунок подальшого удосконалення
освітнього середовища, поповнення сучасного матеріального обладнання, розширення міжнародних зав’язків,
отримання грантів та виконання держбюджетних тематик. За результатами роботи експертна група дійшла
висновку, що у Львівському національному університеті імені Івана Франка створено необхідні умови для успішної
реалізації освітньо-наукової програми підготовки фахівців ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за
спеціальністю 091 – «Біологія».

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Освітньо-наукова програма є актуальною, має чітко сформовані цілі та завдання. Зміст ОНП має чітку структуру,
сформований перелік вибіркових дисциплін, освітні компоненти складають взаємопов’язану систему. Індивідуальна
освітня траєкторія формується з урахуванням тематик наукових досліджень здобувачів. Добре розвинена наукова
інфраструктура ЗВО та гарна матеріально-технічна база створюють умови для проведення досліджень здобувачів на
високому рівні. Аспіранти проводять власні наукові дослідження на базі сучасних лабораторій, більшість з них − у
рамках діючих держбюджетних тем та грантових проектів, в умовах достатнього матеріального забезпечення
матеріалами та реактивами, технічної та консультативної підтримки. Університет для реалізації даної ОНП має
гарний кадровий склад та значний досвід міжнародної діяльності.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Експертна група має деякі зауваження та рекомендації щодо реалізації ОНП освітньо-наукової програми підготовки
фахівців ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 – «Біологія». Однак виявлені недоліки не є
суттєвими та можуть бути усунуті у короткий термін. Зокрема, процедура залучення зацікавлених сторін до
перегляду та удосконалення ОНП недостатньо впроваджена у практику. Можливість здобувачів вищої освіти
здійснювати академічну мобільність на базі інших ЗВО та наукових установ України й інших країн реалізована не у
повній мірі. Для подальшого розвитку та удосконалення ОНП експертна група рекомендує: активізувати
міжнародну мобільність здобувачів; участь аспірантів у грантових проектах з метою більш повного матеріального
забезпечення їх власних наукових досліджень; посилити роботу у напрямку практичного впровадження академічної
доброчесності при реалізації контрольних заходів; звернути увагу на застосування новітніх інтерактивних
технологій для отримання пропозицій стейкхолдерів щодо удосконалення даної ОНП та процесу її реалізації.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Освітньо-наукова програма (ОНП) має зрозумілі та чітко сформульовані цілі, які розроблені відповідно до
Стратегічного плану розвитку ЛНУ імені Івана Франка на період з 2021-2025 р. https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf та полягають у підготовці висококваліфікованих кадрів для освітніх,
наукових та виробничих установ, сприяння інтеграції України у світовий освітній простір, що відображені у
Положенні про організацію освітнього процесу у ЛНУ https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf та Положенні про науково-дослідну діяльність в Університеті
https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/research-documents/, а також у відомостях про
освітні програми https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-programs/.
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2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.

За доказами звіту самооцінювання та в результаті бесід із здобувачами та стейкхолдерами встановлено, що цілі ОНП
враховують інтереси здобувачів завдяки проведенню опитувань аспірантів https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/Zvit-opytuvannia-aspirantiv-3_4.pdf, зустрічей представників різних кафедр біологічного
факультету з стейкхолдерами https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/3.pdf,
https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/4.pdf, https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/PROTOKOL_monitorynh-ONP_13.05.2021.pdf та відповідають Положенню про організацію
опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу в ЛНУ
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf. Слід зауважити, що на сайті представлено звіт
та витяги з протоколів лише за 2020 та 2021 рік. У результаті бесід із роботодавцями та академічною спільнотою
розширено спектр компетентностей та ПРН. З метою врахування думок роботодавців щодо ОНП, їх потреб,
внесення рекомендацій або змін є Центр маркетингу та розвитку (https://marketingcenter.lnu.edu.ua/) та асоціація
випускників ЛНУ імені Івана Франка (http://hnpu.edu.ua/uk/monitoryng). Доцільно було б більш активно проводити
роботу з опитувань з аспірантами та усіма категоріями стейкхолдерів.

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.

Цілі ОНП та ПРН базуються на аналізі ринку праці та враховують регіональні особливості й тенденції розвитку
спеціальності. Освітня складова програми містить навчальні дисципліни «Генетична регуляція метаболізму»,
«Молекулярна фізіологія», «Молекулярна біологія вірусів», «Молекулярна філогенетика», «Метаболізм прокаріот
та його регуляція», «Біофізика клітинних мембран». Програма має чіткий галузевий контекст, відображений у
фахових компетентностях. Під час спілкування з НПП встановлено, що при створенні ОНП використано і враховано
досвід співпраці з вітчизняними (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут біології
клітини НАН України, Інститут біології НААН України) та іноземними закладами (Пенсильванським та Індіанським
університетом, США; Поморська академія в Слупську та Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні,
Польща). Наприклад, гарант ОНП, професор Бабський А.М. 16 років працював в Пенсильванському та Індіанському
університетах (США), протокол зустрічі представників кафедр біологічного факультету та Інституту біології клітини
НАН України (https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/3.pdf) та протоколи спільних засідань кафедр
біологічного факультету (https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/PROTOKOL_monitorynh-
ONP_13.05.2021.pdf; https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/4.pdf).

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 091 – Біологія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
відсутній. ПРН ОНП орієнтовані на дескриптори восьмого рівня НРК. Освітні та наукові компоненти програми
дозволяють досягти ПРН у повній мірі. Детальний аналіз та співставлення вимог НРК та програмних результатів
навчання за ОНП у відомостях самоаналізу свідчить про розуміння менеджментом програми їх важливості для
правильного формування та реалізації ОНП. На нашу думку, доцільно при перегляді ОНП орієнтуватись на
рекомендації МОН щодо стандарту ВО на третьому освітньому рівні, зменшити та узагальнити кількість ПРН.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі та ПРН за ОНП враховують сучасні тенденції розвитку спеціальності, результати аналізу ринку праці та
регіональні особливості, галузевий контекст програми, відповідають місії та стратегії закладу. Робота ЛНУ імені
Івана Франка у галузі міжнародного співробітництва та науково-практичної діяльності дозволила сформувати цілі та
ПРН з урахуванням досвіду вітчизняних та іноземних закладів освіти. ПРН сформовані у відповідності до вимог 8
рівня НРК. Освітня та наукова складові ОНП дозволяють повністю досягнути ПРН.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.
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До слабких сторін можна віднести недостатню частоту опитувань аспірантів та сейкхолдерів. Рекомендовано:
активізувати роботу з опитування аспірантів та усіх категорій стейкхолдерів, при перегляді ОНП, орієнтуючись на
рекомендації МОН щодо стандарту ВО на третьому освітньому рівні, зменшити та узагальнити кількість ПРН.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП має певні слабкі сторони, наприклад, частота опитувань аспірантів та інших стейкхолдерів, які не є суттєвими.
Наведені процедури щодо проектування та формулювання цілей ОНП є стандартними і суттєво не відрізняються від
таких інших закладів вищої освіти. Тому експертна група дійшла висновку, що ОНП відповідає рівню В за Критерієм
1.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОНП у кредитах ЄКТС складає 40 кредитів (за навчальним планом 2016 р.) та 43 кредити (за навчальним
планом 2020 р.). З них обсяг нормативних навчальних дисциплін – 22 кредити або 51,16% (навчальний план 2016 р.
https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/091-ochna.pdf) та 25 кредитів або 58,14% (за навчальним
планом 2020 р. https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Navchalnyy-plan-2020.pdf). На дисципліни за
вибором здобувачів відводиться 18 кредитів (45% за навчальним планом 2016 р або 41,86% за навчальним планом
2020 р.). Обсяг кожного вибіркового ОК – по 3 кредити. Збільшення кредитів нормативних навчальних дисциплін у
2020 р. порівняно з навчальним планом 2016 р. пов’язане з переведенням ОК «Інформаційні технології та
програмування» (3 кредити) з вибіркових дисциплін (2016 р.) до нормативних (2020 р.). Така зміна навчального
плану обумовлена побажанням здобувачів даної ОНП щодо необхідності отримання навичок із сучасних підходів у
статистичній обробці отриманих експериментальних даних для виконання наукової складової індивідуального
плану аспіранта, що було підтверджено під час їх інтерв’ювання.

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

Зміст ОНП складається з освітньої та наукової складових. Навчальний план ОНП 2016 р. та 2020 р. сформований
відповідно до опису ОНП і оприлюднений на сайті Університету (https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/091-ochna.pdf, 2016 р.; https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Navchalnyy-
plan-2020.pdf, 2020 р.). Освітня складова (професійна теоретична підготовка) містить нормативні дисципліни та
дисципліни вільного вибору здобувача. Обсяг нормативних навчальних дисциплін поділяється на 4 складові: 1) 2
освітні компоненти (ОК), спрямовані на формування глибинних знань зі спеціальності (7 кредитів); 2) 1 ОК,
спрямована на формування загальнонаукових компетентностей (4 кредити); 3) 2 ОК, спрямовані на формування
універсальних навичок (4 кредити за навчальним планом 2016 р. або 7 кредитів за навчальним планом 2020 р.); 4) 1
ОК, спрямована на формування мовних компетентностей (7 кредитів). Блок дисциплін вільного вибору аспіранта, як
і блок нормативних навчальних дисциплін, також складається з 2-х складових: 1) ОК, спрямовані на формування
глибинних знань зі спеціальності (24 навчальні дисципліни, з яких здобувачі обирають 3 ОК, що складає 9
кредитів); 2) ОК, спрямовані на формування універсальних навичок (6 навчальних дисциплін, з яких здобувачі
обирають 3 ОК, що складає 9 кредитів). Обов’язкові та вибіркові (відповідно до спеціалізації) ОК дозволяють досягти
усіх заявлених у ОНП ПРН. Освітні компоненти ОНП формують логічну покрокову взаємопов’язану систему для
підготовки здобувачів вищої освіти до подальшої професійної діяльності. Протягом 1-го року навчання вивчаються
дисципліни циклу загальної підготовки (обов’язкові), спрямовані на оволодіння загальнонауковими
(філософськими) компетентностями (ОК 3 «Філософія»; формує ПРН 1) та забезпечують набуття мовних
компетентностей, достатніх для представлення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (ОК 6 «Іноземна
мова за фаховим спрямуванням», ПРН 7, 8). На другому курсі вивчаються ОК (обов’язкові та вибіркові), що
забезпечують універсальні навички: обов’язкова ОК 5 (ПРН 9) та вибіркові ВК 4 (ПРН 11), ВК 5 (ПРН 9) та ВК 6 (ПРН
7,8). Крім того, на 2-му курсі, крім універсальних навичок, здобувачі отримують додаткові вибіркові дисципліни, що
формують глибинні знання із спеціальності (ВК 1, ВК 2, ВК 3; ПРН 2, ПРН 3). На 3-му курсі здобувачі мають
обов’язкові ОК 4 Педагогічна практика (формує універсальні навички, ПРН 11) та ОК 1 Проблеми сучасної біології
(надає глибинні знання зі спеціальності, ПРН 1, ПРН 3-6). Формування глибинних знань зі спеціальності також
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планомірно відбувається протягом 4-х курсів навчання в межах ОК 2 (Науковий семінар, ПРН 1-4, ПРН 10, ПРН 12).
Здійснений експертною групою аналіз дозволяє стверджувати, що кожний ПРН охоплений змістом ОНП. Освітні
компоненти, включені до ОНП «Біологія», в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних
результатів навчання.

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

Зміст ОНП цілком відповідає предметній області спеціальності «Біологія». Обов’язкові освітні компоненти ОНП
містять дисципліни, що формують глибинні знання (Сучасні проблеми біології, Науковий семінар); дисципліни, що
формують загальнонаукові компетентності (Філософія); дисципліни, що формують універсальні навички дослідника
(Педагогічна практика, Інформаційні технології та програмування) та дисципліни, що формують мовні
компетентності (Іноземна мова за фаховим спрямуванням). Серед першої складової вільного вибору здобувачі
обирають ті, які посилюють, на їхню думку, глибинні знання зі спеціальності (Біофізика клітинних мембран,
Лабораторна діагностика у клініці та експерименті, Фіторізноманіття, Генетична регуляція метаболізму,
Порівняльна анатомія тварин, Молекулярна фізіологія, Biochemistry and Molecular Biology of plants, Філогенія
прокаріот, Транспорт речовин та біоелектрогенез, Функціональна біохімія, Фітогеографія, Молекулярна
філогенетика, Біоценологія, Біоенергетичне забезпечення клітинних процесів, Системна біологія рослин,
Метаболізм прокаріот та його регуляція, Механізми модифікуючого впливу фізико-хімічних чинників, Біохімія
оксидативно-нітративного стресу, Адвентизація природних екосистем, Системна біологія, Міжекосистемні зв’язки,
Електрофізіологія і сигнальні системи клітин, Рослинні сигнальні системи, Молекулярна біологія вірусів).
Завданням вибіркових компонентів другої складової ОНП є розширення загальнонаукових знань (Педагогіка вищої
школи, Підготовка науково-інноваційного проєкту, Психологія вищої школи, Інтелектуальна власність і трансфер
технології). Опанування фахових навчальних дисциплін передбачає практичні заняття, які відбуваються у діючих
науково-дослідних лабораторіях Університету. Здобувачі засвоюють та удосконалюють навички виконання
спеціалізованих методик лабораторного дослідження на науково-технічному обладнанні Університету, яке
відповідає досить високому рівню оснащення (перелік обладнання наданий у відеозапису).

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

Структура ОНП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів через
індивідуальний вибір навчальних дисциплін та формування плану наукової частини його підготовки. На
дисципліни за вибором відводиться 18 кредитів ЄКТС. З першої складової вільного вибору (формування
універсальних навичок) аспірантом обирається з 6 навчальних дисциплін 3 ОК (по 3 кредити кожна) – ВК 4, ВК5,
ВК6: Педагогіка вищої школи, Методологія підготовки наукової публікації, Підготовка науково-інноваційного
проєкту, Психологія вищої школи, Інтелектуальна власність і трансфер технології, Інновації та підприємництво. З
другої складової вільного вибору (глибинні знання зі спеціальності) з 24 можливих дисциплін здобувачами також
обираються 3 ОК (по 3 кредити ЄКТС кожна) – ВК 1, ВК2, ВК3. Із запропонованих 3-х блоків (по 8 навчальних
дисциплін у кожному згідно заявлених у ОНП спеціалізацій) здобувач може обрати такі ОК, які найбільш повно
відповідають його науковим потребам. Під час зустрічі експертної групи зі здобувачами вищої освіти було отримано
підтвердження можливості формування аспірантами індивідуального навчального плану шляхом щорічного вибору
дисциплін з відповідного блоку до 25 березня поточного року навчання. Інформування здобувачів щодо змісту
вибіркових дисциплін відбувається через оприлюднення силабусів відповідних ОК на сайті біологічного факультету
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Вибіркові дисципліни за начальним планом заплановані на 2-й
курс навчання. Також здобувачі можуть обирати теми рефератів при виконанні самостійної роботи з ОК.
Документом, який підтверджує можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії аспірантів є Тимчасове
положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському
національному університеті імені Івана Франка, затвердженого у 2018 р. (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf, п. 2.6-2.8).

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

ОНП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дає можливість здобути
компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності. Практична підготовка за даною ОНП формує як
загальні компетентності (формування системного наукового світогляду, здатність до аналізу та синтезу інформації,
використання інформаційних технологій, комунікаційні навички, навики групової роботи, здатність вільно
спілкуватися та презентувати результати досліджень державною та англійською мовами), так і фахові
компетентності (набуття глибинних знань зі спеціальності 091 – Біологія (ОК Проблеми сучасної біології, Науковий
семінар, вибіркові дисципліни за науковим напрямом, за яким аспірант проводить дослідження). ОНП передбачає
такі види практичної підготовки: семінарські заняття, практика у науково-дослідних лабораторіях, педагогічна
практика. Плани фахових навчальних дисциплін передбачають достатню кількість практичних занять, що
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відбуваються у діючих науково-дослідних лабораторіях Університету (перелік обладнання наданий у відеозапису;
використання аспірантами обладнання підтверджується записами у лабораторних журналах та описами методів
дослідження у наукових публікаціях). За даною ОНП передбачена педагогічна практика (другий-третій курс
навчання), яка входить до нормативних дисциплін та формує універсальні навички здобувача. Педагогічна
практика обсягом 4 кредити складає 9,30% від загального обсягу ОНП (43 кредити). Педагогічна асистентська
практика здобувачів проводиться на базі Університету і передбачає проведення лекційних, практичних і
лабораторних занять, оцінювання знань. На сайті ЗВО представлений силабус педагогічної практики
(https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Pedahohichna-praktyka_2019.pdf). Під час педагогічної
практики здобувачі мають провести 50 годин навчальних занять (лекція, практичне, семінарське заняття з
нормативних або дисциплін спеціалізації кафедри з відповідною підготовкою їх планів-конспектів та методичного
забезпечення), відвідувати навчальні заняття викладчів кафедри, відвідувати та аналізувати проведені навчальні
колегами-практикантами. Практично орієнтовані також вибіркові ОК (Педагогіка вищої школи, Психологія вищої
школи, Інновації та підприємництво – кожна по 3 кредита) також дають можливість здобувачам набути додаткових
знань та вмінь з практичної підготовки та фахові компетентності, заявлені у даній ОНП. Роботодавці, які брали
участь у зустрічі протягом візиту ЕГ, високо оцінюють теоретичну і практичну здобувачів даної ОНП (відеозапис).

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

Дисципліни нормативної частини сприяють набуттю здобувачами соціальних навичок (soft skills) − ОК Науковий
семінар, Філософія, Іноземна мова за фаховим спрямуванням (розвиток комунікативних і соціальних навичок,
втілення стандартів академічної доброчесності та професійної етики, здатність вільно спілкуватися державною та
іноземними мовами, презентувати результати досліджень). Всі дисципліни фахової спрямованості також сприяють
розвитку комунікативних і соціальних навичок (використання державної мови, використання англомовних джерел
інформації на практичних заняттях, групова робота на практичних заняттях, підготовка презентацій і доповідей).
Педагогічна практика на профільних кафедрах біологічного факультету Університету також сприяє розвитку
комунікативних і соціальних навичок здобувачів вищої освіти.

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

ОНП зорієнтована на формування у здобувачів компетентностей, необхідних для проведення фундаментальних
наукових досліджень шляхом розв’язання актуальних сучасних проблем у сфері наукових досліджень та
викладацької діяльності. Стандарту вищої освіти України для третього (освітньо-наукового) рівня у галузі 91 –
«Біологія» за спеціальністю 091 – «Біологія» немає.

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.

Обсяг ОНП у кредитах ЄКТС складає 40 кредитів (за навчальним планом 2016 р.) та 43 кредити (за навчальним
планом 2020 р.). З них обсяг нормативних навчальних дисциплін – 22 кредити або 51,16% (навчальний план 2016 р.
https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/091-ochna.pdf) та 25 кредитів або 58,14% (за навчальним
планом 2020 р. https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Navchalnyy-plan-2020.pdf). На дисципліни за
вибором здобувачів відводиться 18 кредитів (45% за навчальним планом 2016 р або 41,86% за навчальним планом
2020 р.). Обсяг кожного вибіркового ОК – по 3 кредити. Слід зазначити, що у мікрогрупах здобувачів (навіть якщо
це 1 здобувач при вивченні вибіркових дисциплін) реалізується повне аудиторне навантаження ОК. Від загального
обʼєму навчального часу у 43 кредити ЄКТС (1290 годин) обсяг аудиторних занять складає 572 годин (44%), а обсяг
самостійної роботи здобувачів становить 718 годин (56%). Співвідношення аудиторного навантаження та
самостійної роботи здобувачів становить близько 50 : 50.

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

У Львівському національному університеті імені Івана Франка підготовка здобувачів за дуальною формою освіти не
здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОНП характеризується загальнобіологічним набором взаємопов’язаних ОК, включаючи дисципліни за вільним
вибором аспірантів. Навчальні дисципліни формують чітку і логічну структуру, що забезпечує якісну підготовку
здобувачів вищої освіти. Плани фахових навчальних дисциплін передбачають достатню кількість практичних занять
у добре оснащених спеціалізованих лабораторіях Університету.

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

Доцільним є розглянути можливість впровадження практики підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою освіти для більш успішного працевлаштування випускників у промисловій сфері.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Сильними сторонами ОНП є високий рівень дослідницької частини ОНП підготовки здобувачів, який
забезпечується потужними науковими школами, а також розвиненою міжнародною співпрацею. ОНП
характеризується загальнобіологічним набором взаємопов’язаних ОК, які сформовані у чітку і логічну структуру, що
забезпечує якісну підготовку здобувачів вищої освіти Експертна група дійшла висновку, що заявлена на
акредитацію ОНП відповідає рівню В за Критерієм 2.

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

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

Правила прийому на навчання в ЛНУ ім.І.Франка за ОНП 091 Біологія (доктор філософії) є чіткими, зрозумілими та
розміщені на стартовій сторінці сайту ЗВО у вкладці Правила прийому-2021 https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/img814.pdf, а також на сайті Відділу аспірантури та докторантури (починаючи з 2016 року)
https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/. На сайті біологічного факультету ЛНУ у розділі «Доктор філософії, доктор
наук» розміщено Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах
вищої освіти (наукових установах) https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates, де додатково зазначено
Порядок та умови вступу до аспірантури (ад’юнктури). Правила прийому не містять дискримінаційних положень,
адже на навчання до аспірантури на конкурсній основі приймаються усі громадяни України, які здобули ступінь
магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. У ході зустрічей зі здобувачами було підтверджено, що
алгоритм прийому до аспірантури повністю відповідає встановленим Правилам прийому. Окрім подання
визначеного пакету документів, вступники проходять співбесіду на факультеті та складають вступні іспити (зі
спеціальності, філософії та іноземної мови (на вибір - англійська, французька, німецька або іспанська)). Програма
фахового вступного випробування розміщена на сайті біологічного факультету https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/Prohrama-vstupnoho-ispytu_091-Biolohiia_doktor-filosofii.pdf, а програми вступних
випробувань з філософії для нефілософських спеціальностей https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/Prohr_vstup_nefilos_asp.pdf, з англійської https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/Prohrama-vstupnoho-ispytu-z-inozemnoi-movy-anhliyskoi.pdf, іспанської
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Prohrama-vstupnoho-ispytu-z-inozemnoi-movy-
ispanskoi.pdf та німецької https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Prohrama-vstupnoho-ispytu-z-
inozemnoi-movy-nimetskoi.pdf мов розміщено на сайті Відділу аспірантури та докторантури. Разом з цим, на сайті не
розміщено програму вступного випробування з французької мови (яка заявлена в Правилах прийому). Варто
зазначити, що хоча на зустрічі зі здобувачами не було аспірантів, які вступили до аспірантури ЛНУ з інших
спеціальностей, але на інтерв’ю з адміністративним персоналом було відзначено, що немає обмежень на вступ
потенційних аспірантів з інших спеціальностей чи інших ЗВО, адже процедура регламентується виключно
Правилами прийому.

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.
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Правила прийому на навчання за ОНП 091 Біологія (доктор філософії) в ЛНУ ім.І.Франка повністю враховують
особливості самої освітньої програми та передбачають багаторівневий відбір мотивованих майбутніх науковців-
біологів. Серед документів, які подаються при вступі до аспірантури, наявні наукові публікації або (у разі їх
відсутності) реферат зі спеціальності (приклад якого долучено в кабінеті справи на NAQA). Майбутній науковий
керівник обов’язково має надати відгук на наукові праці/рецензію на реферат вступника. Далі Правилами прийому
передбачена співбесіда на факультеті зі вступником до аспірантури. Здобувачі ВО, у ході інтерв'ювання, зазначили,
що цю співбесіду проводять завідувач кафедри та майбутній науковий керівник, що дозволяє виявити не тільки суто
біологічні знання потенційного аспіранта, а й обговорити наукові інтереси, спільні цікаві напрямки досліджень,
тощо. Після співбесіди потенційні здобувачі ВО складають вступні іспити із спеціальності, філософії та іноземної
мови (на вибір - англійської, французької, німецької чи іспанської, але усі здобувачі, що були присутні на інтерв’ю,
підтвердили, що при вступі, за їх вибором, вони здавали англійську мову). Варто відзначити, що іспит із
спеціальності містить повний перелік тем та список рекомендованих джерел, який відповідає тому рівню знань, що
обов’язково має бути у аспірантів-біологів. Вступний іспит з іноземної мови спрямований на виявлення
функціональної, мовної та мовленнєвої компетенцій, зокрема, функціональна компетентність полягає у впевненому
і правильному користуванні іноземною мовою у професійних, наукових та інших цілях, зокрема у вмінні читати та
анотувати наукові тексти і т.д.. Разом з цим, у Програмі вступного іспиту з іноземної мови не наведено прикладів
завдань з біологічної наукової тематики. Ще одним важливим аспектом ґрунтового врахування особливостей ОНП є
підготовка фахівців-біологів задовго до їх потенційного вступу до аспірантури. На зустрічі з академічним
персоналом було зазначено, що зачасту формування тематики дослідження майбутнього аспіранта та її реалізація
може відбуватися ще під час навчання в бакалавраті/магістратурі, тому особливості ОНП, у цьому аспекті, враховані
повністю.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності, є чіткими, доступними та викладені у «Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії» https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf (п.6., п.п.6.4. Перезарахування дисциплін (кредитів, результатів навчання)
після стажування в рамках академічної мобільності відбувається у порядку встановленому Постановою Кабінету
Міністрів України від 12.08.2015 р. № 579 та Вченими радами факультетів), «Тимчасовому положенні про порядок
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім.І.Франка» https://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/02/ifnul_academic_mobility.pdf (п.3.,п.п.3.11. Результати навчання визнають на основі ЄКТС.
Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття ВО в межах програми академічної мобільності
повинне ґрунтуватися на зіставленні результатів навчання, яких здобувач ВО досяг у ЗВО-партнері, та результатів
навчання, запланованих ОП Університету) та «Положенні про визнання та перезарахування результатів навчання
учасників академічної мобільності у ЛНУ ім.І.Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-
academic-mobility.pdf (п.3. Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін). Виходячи з результатів
ряду проведених зустрічей, зокрема, зустрічі з гарантом, менеджментом ЗВО, адміністративним персоналом, тощо,
було встановлено, що у ЗВО є здобувачі третього рівня ВО, які беруть або брали участь у програмах академічної
мобільності. На відкритій зустрічі були присутні дві такі аспірантки кафедри фізіології та екології рослин - Фецюх
Анастасія, яка отримала стипендію Шведського університету сільськогосподарських наук, м. Упсала, Швеція та
Макар Орися, яка отримала стипендію Вишеградського фонду та 10 місяців стажувалася у Люблінському
Католицькому Університеті, м.Люблін, Польща.

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.

Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регламентується «Порядком визнання
у ЛНУ ім.І.Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf. Порядок містить не лише
алгоритм процедури, а й шаблон заяви про визнання таких результатів та шаблон атестаційного листа. На резервній
зустрічі зі здобувачами було з’ясовано, що вони ознайомлені з можливістю визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті, а одній із аспіранток 1-го року навчання було зараховано частину курсу з
Іноземної мови (англійська) на основі наданого нею сертифікату IELTS.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.
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ОНП 091 Біологія (доктор філософії) в ЛНУ ім. І.Франка має сильні сторони у контексті даного критерію. ОНП
характеризується наявністю чітких та зрозумілих Правил прийому на навчання без дискримінаційних ознак. Умови
вступу включають ті елементи (наукові публікації/реферат, співбесіда, вступні випробування), які дозволяють
повністю врахувати особливості ОНП. Варто відмітити наявність успішних прикладів визнання результатів
навчання, отриманих під час академічної мобільності та визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що було підтверджено не лише документами, а й у ході відповідних зустрічей.

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

Слабкі сторони та недоліки ОНП у контексті даного критерію полягають у певних прогалинах, які не впливають на
якість провадження ОНП та можуть бути усунені за короткий проміжок часу. Наприклад, на сайті ЗВО не розміщено
програму вступного випробування з французької мови (яка заявлена у Правилах прийому). І хоча на ОНП наразі
відсутні здобувачі, які при вступі здавали французьку мову, ЕГ рекомендує розмістити цю Програму вступного
іспиту, оскільки Правила прийому дозволяють здавати французьку при вступі до аспірантури. Також, як зазначено у
програмі Вступного іспиту з іноземної мови, екзамен спрямований на виявлення функціональної, мовної та
мовленнєвої компетенцій, зокрема, функціональна компетентність полягає у впевненому і правильному
користуванні іноземною мовою у професійних, наукових та інших цілях, зокрема у вмінні читати та анотувати
наукові тексти і т.д.. Разом з цим, у Програмі вступного іспиту з іноземної мови не наведено прикладів
завдань/текстів з біологічної наукової тематики. ЕГ рекомендує, при наступному перегляді Програми, додати, для
прикладу, завдання саме біологічної тематики.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Сильними сторонами ОНП є прозора процедура вступу на ОНП; вона орієнтована на вступників, які мають
ґрунтовні базові знання; розроблена і оприлюднена процедура визнання результатів навчання в інших ЗВО та під
час академічної мобільності. Слабкі сторони та недоліки у контексті даного критерію не є суттєвими, не впливають
на якість провадження ОНП та стосуються переважно документальної складової, а саме: на сайті ЗВО не розміщено
програму вступного випробування з французької мови, яка заявлена у Правилах прийому та у Програмі вступного
іспиту з іноземної мови не наведено прикладів завдань/текстів з біологічної наукової тематики. ЗВО готовий
рухатися у напрямку удосконалення та оперативно усунути наявні незначні недоліки. Зважаючи на вищевказані
сильні сторони та недоліки ОНП, експертна група дійшла висновку, що ОНП відповідає рівню В за Критерієм 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.

Форми та методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам
академічної свободи, мають індивідуальний характер у відповідності до наукових тематик досліджень аспірантів і
представлені у Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). У ході зустрічей з НПП
встановлено, що під час викладання дисциплін створюється навчально-дослідницьке середовище, орієнтоване на
творчий діалог, ініціативу й активність здобувача, розвиток критичного мислення та спрямоване на набуття
здобувачами загальних і фахових компетентностей, на оволодіння методологією наукової роботи та навичками
презентації її результатів. Форми і методи навчання сприяють досягненню цілей та ПРН. Результати рівня
задоволеності аспірантів навчанням за ОНП представлені на сайті ЗВО (https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/Zvit-opytuvannia-aspirantiv-3_4.pdf). У бесідах з стейкхолдерами встановлено, що НПП
надається можливість творчо наповнювати і змінювати зміст дисциплін і програм, обирати методи навчання задля
ефективного засвоєння знань, проводити заняття із застосуванням сучасних технологій, самостійно обирати форму
вивчення окремих тем. Академічна свобода здобувачів досягається шляхом надання їм права вільно обирати форму
навчання і теми дисертаційних робіт, права на академічну мобільність і вибір потрібних компонентів освітньої
програми, право брати участь в удосконаленні ОНП. Для аспірантів з особливими освітніми проблемами є
інформаційна сторінка на сайті Університету (https://lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-
invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/), а також мобільний сходовий підйомник
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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).

Під час бесід з аспірантами і НПП підтверджено, що інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів
навчання, порядку критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів надається здобувачеві одразу після
вступу до аспірантури і на початку викладання дисциплін. Ця інформація міститься у робочих програмах
навчальних дисциплін https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates, https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/091-ochna.pdf, https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/091-zaochna.pdf.

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

У процесі реалізації ОНП навчання тісно поєднане із дослідженнями, які проводяться на базі науково-дослідних
інститутів з якими співпрацює ЛНУ імені Івана Франка. На сайті ЛНУ імені Івана Франка є Положення про науково-
дослідну діяльність (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/research-documents/). У
розмові з аспірантами та НПП з’ясовано, що під час проведення практичних занять, вони спрямовані на оволодіння
методами, необхідними здобувачам при виконанні дисертаційних досліджень. Аспіранти та НПП співпрацюють з
різними освітніми та науковими установами Львова (Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького, Інститут біології клітини НАН України, Інститут фізіології імені О.О Богомольця НАН України, Інститут
біології тварин НААН України (https://bioweb.lnu.edu.ua/research/research-areas). На базі зазначених установ
здобувачі можуть виконувати частину власних дисертаційних досліджень та проходити науково-викладацьку
практику.

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

Аналіз робочих програм дисциплін дозволив виявити, що зміст освітніх компонентів ОНП регулярно оновлюється,
вносяться зміни і корективи, враховуючи тенденції розвитку спеціальності, результати передових наукових
досліджень галузі, сучасних наукових тенденцій у біології, згідно наукових інтересів здобувачів. Оновлення змісту
освітніх компонентів здійснюється шляхом внесення змін у робочу програму навчальної дисципліни перед
початком навчального року і вони є у вільному доступі. Для всіх дисциплін підготовлені робочі і навчальні
програми (з 2020 р. – силабуси), де чітко визначено цілі, зміст, критерії оцінювання відповідно до Положення про
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Ці матеріали є доступні на сторінці
факультету (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) для усіх стейкхолдерів. Більшість курсів, які читають
викладачі кафедр біологічного факультету, розміщені в системі Moodle (http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?
id=2098), однак, члени ЕГ виявили, що деякі курси для аспірантів не мають наповнення в цій системі, що знижує
можливості здобувачів для якісної практичної підготовки, зважаючи, що співвідношення аудиторних занять та
самостійної роботи за навчальним планом більшої частини ОК складає 1 : 1.

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

У ЛНУ ім. Івана Франка є відділ міжнародних зв’язків (https://international.lnu.edu.ua/), завданнями якого у тому
числі є інтеграція університету до світової освітньої та наукової спільноти. Для забезпечення академічної
мобільності Університетом укладено низку міжнародних договорів: Королівські ботанічні сади (Великобританія);
Інститут біофізичної хімії товариства Макса Планка (Німеччина); Інститут біомедичних досліджень Новартіс
(США); Кафедра біології Університету Тор Верґата, «Знання та інновації (K&I) – школа соціології та
міждисциплінарних досліджень», факультет сільського господарства Загребського університету, кафедра
Молекулярної біології та генетики Університету Фракії ім. Демокріта, Іспанська Національна Наукова Рада,
Європейська асоціація наукових подій, факультет біології та хімії Бременського Університету, Міжуніверситетський
факультет біотехнології Гданського університету, «Агробіоінситут», кафедра біорізноманіття Університету
Приморська, Датський центр досліджень і дослідницької політики Орхуського Університету (Італія, Хорватія,
Греція, Іспанія, Австрія, Німеччина, Польща, Болгарія, Словенія, Данія). На сайті університету розміщено
інформацію щодо отримання стипендій для стажування аспірантів, грантів для молодих вчених
https://international.lnu.edu.ua/erasmus-university-of-vienna/; https://international.lnu.edu.ua/erasmus-tuscia-
university/; https://international.lnu.edu.ua/leopolis-for-future-program-2021-for-ifnul-students/;
https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/. Гарант ОНП професор
Бабський А.М. шістнадцять років працював у Пенсильванському та Індіанському університетах (США). Під час
спілкування здобувачі освіти підтвердили свою обізнаність щодо можливостей проходження стажування, навчання
за програмами академічної мобільності, а НПП повідомили що здобувачі беруть участь у семінарах кафедр за
участю іноземних фахівців та представляють свої результати на міжнародних конференціях. Наприклад, здобувачі:
Фецюх Анастасія Богданівна отримала стипендію Swedish Institute 1.09.2019 – 31.12.2019 р. (Шведський університет
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сільськогосподарських наук, м. Упсала, Швеція), Макар Орися Орестівна отримала стипендію Вишеградського
фонду 1.09.2020 – 30.06.2021 р. (Люблінський Католицький університет ім. Івана Павла ІІ, Інститут біотехнології,
Польща). Стажування у Польщі зараз проходить доцент кафедри біохімії Сабадашка М.В.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Якісний зміст робочих програм, поєднання навчання та досліджень. Високий рівень активності щодо
інтернаціоналізації ОНП.

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

Наповнити методичними матеріалами дисципліни для аспірантів, що розміщені в системі Moodle. Враховуючи, що в
університеті створені умови для інтернаціоналізації здобуття освіти та дослідницької роботи, рекомендується
посилити інформування та мотивування аспірантів до участі у програмах академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Сильними сторонами при реалізації ОНП є те, що під час реалізації освітнього процесу поєднуються різні форми та
методи навчання з урахуванням свободи слова і творчості всіх учасників освітнього процесу, реалізуються
студентоцентрований підхід і принципи академічної свободи. Цілі, програмні результати навчання, критерії їх
оцінювання зрозумілі та доступні для всіх учасників освітнього процесу. Університет забезпечує поєднання
навчання та дослідження. У ЛНУ імені Івана Франка створено умови для інтернаціоналізації та реалізації прав
учасників освітнього процесу щодо участі у програмах міжнародної академічної мобільності. Проте окремі позиції в
межах критерію мають потенціал для покращення. Зокрема, доцільним є оптимальне наповнення методичними
матеріалами навчальних дисциплін, а також, зважаючи на можливості ЗВО до міжнародного співробітництва,
приділити увагу більш активній участі здобувачів у програмах академічної мобільності. Однак слабкі сторони та
недоліки у контексті даного критерію не є суттєвими та можуть бути усунені протягом короткого часу. Зважаючи на
вищевказані сильні сторони та рекомендації до покращення ОНП, експертна група дійшла висновку, що ОНП
відповідає рівню В за Критерієм 4.

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

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

За результатами аналізу звіту СО, силабусів навчальних дисциплін та інтерв’ювання здобувачів, можна
констатувати, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими та
зрозумілими, оприлюднюються завчасно на сайті ЗВО, а також озвучуються усно на початку вивчення дисципліни,
що дає можливість здобувачам максимально детально ознайомитися з процедурою оцінювання їх знань. Під час
інтерв’ювання здобувачі ВО зазначили, що вони регулярно отримують інформацію щодо форм контрольних заходів
та критеріїв оцінювання, протягом вивчення того чи іншого курсу (усно та на пошту) та, у разі необхідності, можуть
скористатися силабусами. Загальна інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів
третього рівня ВО міститься у «Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії у ЛНУ ім.І.Франка» https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf (зокрема, п.4. Форми організації освітнього процесу, де вказано, що
освітній процес здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, наукового семінару; контрольних
заходів, педагогічної практики та п.5. Організація планування та проведення контрольних заходів). На сайті
біологічного факультету ЛНУ https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates у розділі «Навчання» на сторінці
«Доктор філософії, доктор наук» розміщені силабуси обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін. Аналіз
викладених силабусів показав, що майже усі вони приведені до уніфікованого формату, з певними незначними
відмінностями, з урахуванням специфіки курсів. Але усі вони містять інформацію про навчальні методи та техніки,
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які будуть використовуватися під час викладання курсу, критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної
діяльності) та форму підсумкового контролю. Побудова та наповнення навчальних курсів, включаючи контрольні
заходи, безумовно, дозволяють встановити досягнення здобувачами вищої освіти результатів навчання для кожного
ОК. Варто відмітити, що особливо схвальними відгуками було відзначено наявність силабусів на сайті аспіранткою
заочної форми навчання, адже для неї - це найзручніший спосіб отримання інформації.

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

Стандарт вищої освіти за даною спеціальністю відсутній, тому ОНП 091 «Біологія» розроблена згідно з вимогами
Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. В ОНП 091 Біологія (доктор філософії) у блоці
«Оцінювання» та у розділі ІІІ міститься інформація про те, шо атестація здобувачів ступеня доктора філософії
спеціальності 091 Біологія проводиться у формі захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Згідно
«Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у
ЛНУ ім.І.Франка» https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf (п.7 Атестація
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії), атестація здобувачів ВО ступеня доктора філософії здійснюється
кафедрою, за якою закріплений аспірант, та Вченою радою факультету. Стан готовності дисертації аспіранта до
захисту визначається науковим керівником. Як відмічено у СО, при проведенні атестації аспірантів, ЗВО керується
Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 Київ «Про проведення експерименту з
присудження ступеня доктора філософії» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text . Як було
зазначено здобувачами ВО, науковими керівниками та представниками відділу аспірантури та докторантури,
атестація здобувачів щодо виконання індивідуального плану відбувається щороку та включає усне звітування на
відповідній кафедрі (надання аспірантом інформації щодо виконання наукової та освітньої складової, проходження
асистентської педагогічної практики, підготовлених публікацій та стану написання дисертаційної роботи),
підготовку презентації, заповнення відповідної звітності. Приклади заповнених індивідуальних планів здобувачів
різних років навчання долучено до кабінету справи на NAQA. В умовах карантинних обмежень щорічна атестація
здобувачів третього рівня ВО успішно відбувалася, згідно плану, у дистанційному форматі, що було підтверджено
самими аспірантами. Приклади захисту дисертаційних робіт докторів філософії за спеціальністю 091 Біологія поки
що відсутні.

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.

Інформація про планування, організацію та проведення контрольних заходів наведена у «Положенні про
організацію освітнього процесу в ЛНУ ім.І.Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf (п.7) та у «Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії у ЛНУ ім.І.Франка» https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf (п.5). За результатами зустрічі з академічним персоналом та науковими
керівниками було встановлено, що здобувачі мають можливість для ліквідації академічних заборгованостей. За
першої перездачі, деканат видає талон №2, за другої - талон №К. Здобувачі ВО підтвердили надану інформацію,
але зазначили, що у них не було випадків перескладання контрольних заходів. Також допускається перенесення
деяких форми контролю на наступний семестр (наприклад, асистентської педагогічної практики), але важливо, щоб
до завершення терміну аспірантури такі форми контролю були обов’язково складені у відповідному обсязі. Хоча за
час реалізації ОНП випадків оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів не було, ЗВО
має відповідні документи, які забезпечують такі права здобувачів, у разі наявності прецеденту. Порядок оскарження
результатів контрольних заходів регламентується «Положенням про апеляцію результатів контрольних заходів
здобувачів вищої освіти ЛНУ ім.І.Франка» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf та
передбачає, що для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти процедура апеляції результатів контрольних
заходів відбувається на загальноуніверситетському рівні. Даний Порядок вичерпно описує процедуру апеляції. За
врегулювання конфлікту інтересів відповідає Комісія з питань етики та професійної діяльності ЛНУ ім.І.Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf.

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.

ЛНУ ім.І.Франка веде активну роботу у напрямку інформування здобувачів ВО щодо важливості дотримання
академічної доброчесності ще на етапі вступу до аспірантури. Одразу після вступу, здобувачі ВО заповнюють
Декларацію про дотримання академічної доброчесності, приклад якої було надано ЕГ для ознайомлення. У ході
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інтерв’ювання аспірантами додатково було підтверджено, що вони дійсно заповнювали такий документ при вступі.
Також було зазначено, що на початку навчання в аспірантурі для них завжди проводяться настановчі семінари з
питань академічної доброчесності. На зустрічі з менеджментом ЗВО було відмічено, що цьогоріч ЛНУ ім.І.Франка
став учасником проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»
https://americancouncils.org.ua/programs/academiq/, що дає можливість пройти навчання, прослухати тренінги та
вебінари та застосувати отримані знання для провадження у ЗВО. На сайті біологічного факультету ЛНУ
https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates у розділі «Навчання» на сторінці «Доктор філософії, доктор наук»
розміщені «Кодекс академічної доброчесності» та «Положення про академічну доброчесність»
https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/polozhennia-pro-ak.dobrochesnist.pdf (де міститься інформація
про культуру академічної доброчесності, порядок перевірки на наявність порушень академічної доброчесності,
порядок апеляції та академічну відповідальність). ЗВО користується відповідними технологічними рішеннями для
перевірки наукових робіт здобувачів та НПП на факт дотримання академічної доброчесності (ЗВО надає
безкоштовну перевірку робіт). На зустрічі із адміністративним персоналом біологічного факультету було зазначено,
що з 2018 року для перевірки використовувався сервіс UNICHECK https://unicheck.com/uk-ua, а з 2020 - сервіс
StrikePlagiarism https://strikeplagiarism.com/uk/. У кабінеті справи на NAQA долучено протокол аналізу звіту
подібності з підписом наукового керівника та поміткою біля відповідного висновку щодо перевіреної наукової
роботи здобувача. Разом з цим, якщо видання, до яких подаються публікації до друку, надають можливість
перевірки роботи, то автори також можуть користуватися такою опцією без попередньої перевірки у ЗВО. За
результатами зустрічей з адміністративним персоналом, НПП, науковими керівниками та здобувачами ВО можна
констатувати, що усі учасники освітнього процесу дотримуються основних засад академічної доброчесності. Разом з
цим, на зустрічі з керівництвом ЗВО було відмічено, що у разі виникнення прецеденту порушення академічної
доброчесності будь-ким із учасників освітнього процесу, справа буде передана на розгляд Комісії з питань етики та
професійної діяльності ЛНУ ім.І.Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
comission.pdf), де буде розглянуто конкретний випадок і прийнято відповідне рішення.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими та зрозумілими,
оприлюднюються завчасно на сайті ЗВО, а також озвучуються усно на початку вивчення дисципліни. ОНП
забезпечена силабусами обов’язкових та вибіркових ОК, які містять інформацію про навчальні методи та техніки,
які будуть використовуватися під час викладання курсу, критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної
діяльності) та форму підсумкового контролю. Атестація здобувачів щодо виконання індивідуального плану
відбувається щороку та включає усне звітування на відповідній кафедрі (щодо виконання наукової та освітньої
складової, підготовлених публікацій та стану написання дисертаційної роботи), підготовку презентації, заповнення
відповідної звітності. ЗВО має відповідні документи, які регламентують правила проведення контрольних заходів та
визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. В ЛНУ ім.І.Франка
існує практика підписання Декларації про дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього
процесу. ЗВО бере участь у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти».

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

Слабкі сторони у контексті даного критерію відсутні, але разом з цим, ЕГ рекомендує більше активізувати діяльність
у напрямку популяризації академічної доброчесності саме серед здобувачів ВО. За можливості, долучати саме
аспірантів до прослуховування інформації, вебінарів тих програм, які стосуються академічної доброчесності, у яких
бере участь ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Враховуючи сильні сторони та наявність позитивних практик у контексті переходу до уніфікованих деталізованих
силабусів, наявність Декларації про дотримання академічної доброчесності, що посилює відповідальність усіх
учасників освітнього процесу щодо дотримання засад академічної доброчесності, а також участь ЗВО у сучасних
міжнародних проєктах щодо популяризації академічної доброчесності, ЕГ дійшла висновку, що ОНП відповідає
рівню А за Критерієм 5.
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Критерій 6. Людські ресурси:

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

Професійну кваліфікацію НПП, які задіяні в освітньому процесі за ОНП, підтверджено документом про базову вищу
освіту, науковий ступінь і наукове звання, результатами наукової і навчально-педагогічної діяльності (відомості
самооцінювання). Варто зазначити, що не лише керівники дисертаційних досліджень аспірантів, а і викладачі, які
задіяні до реалізації освітньої складової ОНП, мають значний досвід проведення наукових досліджень, чималий
стаж роботи у закладах вищої освіти, активно публікуються, у тому числі у виданнях включених до наукометричних
баз, зокрема Scopus, Web of Scіence, беруть участь у наукових конференціях, своєчасно підвищують свою
кваліфікацію. Так ОК «Іноземна мова за фаховим спрямуванням» забезпечує Морська Л.І. д-р пед. наук, проф.
кафедри іноземних мов для природничих факультетів, «Філософія» забезпечує д-р філос. наук, проф. каф. історії
філософії Синиця А.С. (див. відомості самооцінювання Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОНП).
Профілі викладачів, задіяних до реалізації ОНП, розміщено на сайті університету на сторінках відповідних
структурних підрозділів (наприклад, гарант ОНП, професор Бабський А.М.
https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/babskyj-a-m, Гнатуш С.О. https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/hnatush-s-o-2,
Манько В.В. https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/manko-v-v). Під час інтерв’ювання гаранта ОНП, наукових
керівників, НПП, менеджменту факультету було підтверджено інформацію наведену у відомостях самооцінювання
та з’ясовано, що під час формування групи забезпечення перевага надається докторам наук, професорам, які мають
відповідну спеціалізацію і є активними науковцями. Професійна кваліфікація НПП свідчить про спроможність
створення у ЛНУ імені Івана Франка разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертаційних робіт здобувачів
вищої освіти за ОНП, що акредитується, відповідно до вимог Порядок проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії (затвердженого постановою КабМіну України № 167 від 6 березня 2019 р.). Таким чином,
професіоналізм та високий науковий рівень НПП, які залучені до освітнього процесу за ОНП, повною мірою
забезпечують успішну реалізацію програми і досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання.

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

Конкурсний відбір НПП у ЛНУ імені Івана Франка регламентується Порядком проведення конкурсного відбору на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
(https://council.lnu.edu.ua/information/positions_submission/). Проводиться врахування науково-методичного
доробку претендентів за останні 5 років, яку розробила Вчена рада Університету (протокол № 27/10 від 26.10.2016)
вчена рада факультету враховує за розгляду конкурсних справ рейтингові показники претендентів
(https://council.lnu.edu.ua/information/positions_submission/). Вчена рада факультету обирає таємним голосуванням
асистентів та доцентів, а професорів – Вчена рада Університету, зважаючи на їхній науково-методичний доробок.
Також викладачів оцінюють відповідно до Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових,
науково-педагогічних і педагогічних працівників (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). У цих документах визначені вимоги та процедури конкурсного добору
НПП. Усі документи, що регламентують зазначений процес, а також оголошення щодо наявності вакантної посади
та вимог до претендентів на посаду розміщено на сайті університету, отже інформація є доступною для всіх
зацікавлених осіб. До групи забезпечення ОНП, яка акредитується, залучаються викладачі, які мають досвід роботи
за фахом, наявні наукові та академічні здобутки. Під час інтерв’ювання гаранта та науково-педагогічних працівників
було підтверджено їх обізнаність з нормативними документами та процедурами конкурсного добору викладачів.
Отже, процедури конкурсного добору є прозорими і зрозумілими кандидатам і дозволяють забезпечити необхідний
рівень професіоналізму викладачів для успішної реалізації ОНП.

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

Аналіз освітніх програм, відомостей самооцінювання, матеріалів отриманих під час проведення акредитації, а також
інформації отриманої під час роботи з фокус-групами (гарант ОНП, менеджмент факультету, НПП, наукові
керівники, роботодавці) показав, що в університеті, зокрема на ОНП «Біологія», існує практика залучення
роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу. У рамках угод Про співпрацю між ЛНУ та
підприємствами і установами фахівці беруть активну участь в організації та реалізації освітнього процесу. Зокрема,
роботодавці залучені до аналізу навчального плану та реалізації ОНП (протокол №2 від 11.05.2021, листи-рецензії і
пропозиції, які обговорено на засіданнях робочої групи), науковці НПП «Яворівський національний парк», НПП
«Північне Поділля», НПП «Дністровський каньйон» – до консультацій зі збору здобувачами матеріалів у природі.
Представники професійного середовища часто беруть участь в організації та реалізації освітнього процесу, зокрема,
спільне проведення конференцій, семінарів (щорічна конференція разом із установами НАН України та ЗВО «Стан і
біорізноманіття екосистем Шацького НПП та інших природоохоронних територій», щорічна конференція з
міжнародною участю «Молодь і поступ біології» спільно з Пенсильванським університетом (Філадельфія, США),
Поморською академією в Слупську (Польща), Західним науковим центром НАН України та МОН України, літня
школа з клітинної біоенергетики. Залучення здобувачів до виконання наукових тем («Механізми подолання
резистентності та підвищення ефективності протипухлинної дії похідних тіазолу в комплексі з нанорозмірними
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полімерними носіями» (разом з Інститутом біології клітини НАНУ, 2019-2021 рр.). Вказані заходи й ініціативи
роботодавців позитивно сприймаються здобувачами.

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

У ЛНУ імені Івана Франка існує практика залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів
галузі, представників роботодавців. Наведену інформацію у відомостях самооцінювання було підтверджено
гарантом ОНП, здобувачами вищої освіти і роботодавцями. Наприклад, до викладання низки дисциплін залучена
зав. лабораторією біохімії адаптації та онтогенезу тварин, заст. директора з наукової роботи Інституту біології тварин
НААН України с. н. с., д. б. н. Іскра Р. Я., Царик І.Й. (Інститут екології Карпат, НАН України), к.б.н. Остапів Р.Д.
(Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів).

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

Професійний розвиток викладачів здійснюється шляхом підвищення кваліфікації раз на п’ять років, що є
обов’язковою вимогою до НПП згідно чинного законодавства. Підвищення кваліфікації та стажування НПП
університету регламентується колективним договором (розділ 7 https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/kol-
dogovir-2021.pdf) і Плану підвищення кваліфікації в Університеті https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/advanced-training/, https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/2021-plan-upgrade.pdf. НПП
самостійно обирають форми, види та напрями підвищення кваліфікації та/або стажування. Професійному
зростанню НПП також сприяє дієвий функціонал з академічної мобільності та грантово-проєктної діяльності,
процедури якого регламентуються Тимчасовим положенням про дистанційне стажування https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf. В Університеті працює відділ міжнародних зв’язків
https://international.lnu.edu.ua/, що також здійснює залучення НПП до академічної мобільності
https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/. Під час спілкування з
фокус-групами було підтверджено достовірність наведеної у відомостях самооцінювання інформації, а також дієвість
формалізованих процедур професійного розвитку НПП.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ЛНУ імені Івана Франка існують процедури морального та матеріального стимулювання відповідно до
Колективного договору (розділ 3 https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/kol-dogovir-2021.pdf) та додаток 6
Колективного договору Положення про порядок встановлення та надання працівникам Львівського національного
університету імені Івана Франка надбавок, доплат, матеріальних допомог, премій та інших грошових винагород і
Положеннями про нагороди, звання та преміювання (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/awards/), а також Положення про преміювання працівників, докторантів, здобувачів і
студентів університету за наукові здобутки (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf). В
Університеті діє мотиваційний фонд, кошти якого спрямовуються, згідно з п. 3.1.1 Положення про мотиваційний
фонд Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf), на преміювання працівників за високі досягнення у праці,
впровадження нових методів і форм навчання, англомовних навчальних курсів, наукових досягнень, за написання і
видання монографій, підручників, посібників тощо. Крім того, премійовані автори електронних курсів, які успішно
пройшли процедуру оцінки якості, а також автори статей у наукових журналах, що входять до переліку бази Scopus.
Під час інтерв’ювання науково-педагогічних працівників, гаранта ОНП, менеджменту факультету та університету
було підтверджено дієвість процедур стимулювання розвитку викладацької майстерності. Так, наприклад, за останні
п’ять років професори, які мають відношення до ОНП удостоєні звання Заслуженого професора Університету:
Федоренко Віктор Олександрович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри генетики та
біотехнології, Сибірна Наталія Олександрівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії,
Санагурський Дмитро Іванович – доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики та біоінформатики, Царик
Йосиф Володимирович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

НПП, які залучені до реалізації освітнього процесу за ОНП, мають високу професійну та академічну кваліфікацію,
яка повною мірою забезпечує досягнення поставлених цілей та програмних результатів навчання. Процедури
конкурсного добору викладачів чіткі та прозорі. Більшість викладачів мають високі індекси Хірша у Scopus:
Бабський А.М. – 16; Сибірна Н.О. – 9; Дикий І.В – 8. На ОНП існує дієва практика залучення роботодавців,
професіоналів-практиків та експертів галузі до реалізації освітнього процесу за ОНП (до керівництва
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дослідницькими роботами, читання проблемних лекцій, консультування аспірантів, розробки та перегляду ОНП). В
ЛНУ імені Івана Франка є всі умови для створення разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертаційних
робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Біологія».

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

Слабких сторони та недоліків не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на такі сильні сторони реалізації ОНП, як потужний кадровий потенціал, наявні умови створення разових
спеціалізованих вчених рад у ЛНУ імені Івана Франка, відкритість та прозорість процедур конкурсного відбору
НПП, дієва практика залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу за ОНП, дієва практика
стимулювання розвитку професійної і викладацької майстерності, експертна група дійшла висновку, що ОНП
відповідає рівню А за Критерієм 6.

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.

Результати онлайн-огляду матеріально-технічної бази ЛНУ ім.І.Франка підтвердили, що ЗВО, зокрема, біологічний
факультет, який забезпечує провадження ОНП 091 Біологія (доктор філософії), має потужні фінансові та
матеріально-технічні ресурси https://www.youtube.com/channel/UCcLpR0GXV4Whxryu5a2a9pw. У ході онлайн-
екскурсії було продемонстровано приміщення та обладнання кафедр біофізики та біоінформатики, біохімії,
ботаніки, генетики та біотехнології, екології, зоології, мікробіології, фізіології людини і тварин, фізіології та екології
рослин, а також Міжуніверситетський центр колективного користування клітинної біології та біоенергетики
https://ccbb.lnu.edu.ua/. У продемонстрованих лабораторіях наявні центрифуги, термостати, ламінарні бокси,
мікроскопи, аналітичні ваги, витяжні шафи, прилади для електрофорезу, холодильники, шейкери, прилади для
проведення ПЛР, сучасні мікроскопи з можливістю фото- та відео- фіксації, термошейкери, спектрофотометри,
спектрофлуюриметр, планшетний рідер, флюорисцентний мікроскоп. У Міжуніверситетському центрі колективного
користування клітинної біології та біоенергетики розміщені інвертований мікроскоп Olympus IX73 з цифровою
камерою DP-74, спектрофотометр DeNovix DS-11+, система для проведення полімеразної ланцюгової реакції з
детекцією у режимі реального часу BIO-RAD CFX96, СО2 інкубатор Memmert ICO150, кабінет біологічної безпеки II
класу ESCO Airstream, система для горизонтального (runVIEV) та вертикального (OmniPAGE mini) електрофорезу. За
щорічну перевірку справності приладів відповідає Метрологічний відділ. Для проведення навчальних занять наявні
загальні та семінарські аудиторії. Варто відмітити, що для аспірантів наявні спеціально обладнані робочі місця, де
навіть облаштована кухня. У підвальному приміщенні біологічного факультету розташований віварій, де є
лабораторні тварини: щури, миші, жаби. ЗВО реалізує публікацію власних наукових видань
https://bioweb.lnu.edu.ua/research/edition - Вісник Львівського університету. Серія біологічна та Біологічні студії /
Studia Biologica.

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.

Згідно аналізу звіту СО та онлайн-огляду матеріально-технічної бази з одночасним спілкуванням з представниками
ЛНУ ім.І.Франка, можна констатувати, що ЗВО повністю забезпечує безоплатний доступ НПП та здобувачів вищої
освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладання та проведення наукових
досліджень. У ЗВО функціонує сучасна бібліотека https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en/, яка повністю покриває
потреби забезпечення необхідним науковим матеріалом. За словами директора бібліотеки ЛНУ ім.І.Франка, ЗВО
надає користувачам безкоштовний доступ до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science). Також для всіх
бажаючих наявний доступ до електронного репозитарію http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/. Бібліотека також має
мобільний додаток, через який можна працювати з електронними каталогами. Всі користувачі бібліотеки мають
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безкоштовний доступ до мережі Wi-Fi у всіх читальних залах (безкоштовний Wi-Fi-доступ є і поза межами
бібліотеки, у корпусах університету). ЗВО забезпечує безкоштовне користування сервісами перевірки наукових робіт
на дотримання академічної доброчесності. Під час ряду зустрічей та огляду матеріально-технічної бази, було
підтверджено, що здобувачі ВО можуть безперешкодно користуватися необхідним для їх досліджень обладнанням.
Доступ до Міжуніверситетського центру колективного користування клітинної біології та біоенергетики
https://ccbb.lnu.edu.ua/ можна отримати за попереднім узгодженням графіку проведення досліджень, що пов’язано
з високим попитом на сучасне та дороговартісне обладнання, яке там розташоване.

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.

У ході онлайн-огляду матеріально-технічної бази було встановлено, що освітнє середовище є абсолютно безпечним
для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. У приміщеннях ЗВО наявні плани евакуації, вогнегасники та пожежні
сигналізації. У лабораторіях функціонують витяжки, які унеможливлюють отруєння леткими токсичними
речовинами, у разі їх використання під час досліджень. Під час онлайн-екскурсії, за роботою було зафіксовано
кілька здобувачів ВО, які працювали у захисних халатах, відповідно до правил техніки безпеки. Додатково було
продемонстровано заповнений Журнал техніки безпеки. На сайті ЗВО викладені Інструкції щодо пожежної безпеки
https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-
zakhyst/instruktsii-shchodo-pb/?preview=true , Додатки до інструкцій https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/11/Dodatky-do-Instruktsiy-min.pdf , Наказ про інструктажі з ПБ https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/11/nakaz-pro-instruktazhi-z-PB-min.pdf , Наказ про типові інструкції https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/11/Nakaz-pro-typovi-instruktsii-min.pdf , Програма інструктажів https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/11/PROHRAMA-instruktazhiv-min.pdf та інформація Про заходи щодо переведення у режим
функціонування в умовах особливого періоду https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/propoz.-po-voen-stanu.-
ilovepdf-compressed.pdf .

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

ЛНУ ім.І.Франка забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку
здобувачів вищої освіти. У цих процесах беруть участь не тільки наукові керівники, а й академічний персонал,
адміністрація, представники структурних підрозділів та керівництво ЗВО (у межах своїх компетенцій).
Інформаційна підтримка забезпечується функціонуванням сторінок у соц.мережах, сторінки ЗВО на Facebook
https://www.facebook.com/franko.lviv.ua, Instagram https://cutt.ly/4mHf4Q7 та Linkedin
https://www.linkedin.com/school/national-university-%27ivan-franko%27%E2%80%8B-lviv/ , каналу ЗВО на YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCsh8vTqtjG4paV3kRHB8S2A, сторінки біологічного факультету на Facebook
http://surl.li/ztqo. Найбільш актуальні новини відображаються у Telegram-канал біологічного факультету
https://t.me/facultyofbiology. Також під час зустрічі з ЕГ, здобувачі зазначили, що отримують важливу інформацію у
месенджерах та на електронну пошту. На біологічному факультеті функціонує наукове товариство біологів
https://bioweb.lnu.edu.ua/naukove-tovarystvo-biolohiv. Консультаційну підтримку здобувачам третього рівня ВО
надає відділ аспірантури та докторантури https://aspirantura.lnu.edu.ua/oholoshennya/ (надання шаблонів та
допомога у заповненні документальної звітності щодо виконання індивідуальних планів). ЗВО підтримує здобувачів
ВО, надаючи їм можливість заробити додаткові кошти. Аспірантів зараховують до виконання держбюджетних тем,
госпдоговірних тем (такі аспіранти були присутні на зустрічі зі здобувачами ВО), грантів, є можливість зарахування
на вільні посади на 0,25-0,5 ставки. Також, в ЛНУ ім.І.Франка передбачено преміювання працівників, аспірантів та
студентів https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf. Аспіранти мають можливість
проживати у гуртожитках студентського містечка ЛНУ ім.І.Франка https://students.lnu.edu.ua/campus/hurtozhytky/.
Серед присутніх на зустрічі здобувачів були два аспіранти 4-го року навчання, що проживають у гуртожитку, решта,
за їх словами - гуртожитку не потребували. ЗВО проводить опитування щодо визначення рівня задоволеності
аспірантів якістю освітньо-наукових програм, які реалізовуються на факультетах https://education-
quality.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/2020-survey-report.pdf. Підсумовуючи надану інформацію та
результати ряду зустрічей, можна констатувати, що ЗВО надає аспірантам дійсно потужну та необхідну їм
підтримку.

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

У ЛНУ ім.І. Франка турбуються про те, щоб у разі вступу на ОНП здобувачів з особливими освітніми потребами, для
них було створені комфортні умови пересування, навчання та перебування у приміщенні ЗВО. На сайті Університету
викладена Інформація для людей з особливими потребами https://lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-
osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/. Для реалізації права на освіту
особами з особливими освітніми потребами в ЗВО розроблено «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ЛНУ ім.І. Франка» https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf . Також у своїй діяльності ЗВО керується Методичними
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рекомендаціями щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019-2020
н.р. https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/recommendations-2019-2020.r..pdf та Постановою Кабінету
Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 635 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у
закладах вищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-%D0%BF#Text. Під час онлайн-огляду
матеріально-технічної бази, було продемонстровано документи на наявний у ЗВО мобільний сходовий підйомник
PTR-130, який призначений для переміщення осіб з особливими потребами у необхідний корпус. Гуртожитки,
головний корпус ЗВО та навчальні корпуси (зокрема, корпус біологічного факультету) обладнані пандусами. Як
було відзначено на зустрічі із керівництвом ЗВО, у разі необхідності, є можливість організації навчання для осіб з
особливими освітніми потребами на першому поверсі.

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.

Результати інтерв’ювання здобувачів ВО, а також представників органів самоврядування засвідчили, що жодних
конфліктних ситуацій, за час провадження ОНП 091 Біологія (доктор філософії), не виникало. Разом з тим, у ЗВО
наявні ефективні механізми запобігання виникнення таких ситуацій. В ЛНУ ім.І.Франка функціонує психологічна
служба https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/general-university-units/psychological-service/,
https://www.facebook.com/groups/psysluzhba.lnu/ (у тому числі - телефон довіри (032) 239-41-70, (063) 038-37-38).
Варто відмітити, що здобувачі ВО обізнані про існування цієї служби. «Положенням про комісію з питань етики та
професійної діяльності ЛНУ ім.І.Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
comission.pdf регламентовано вирішення конфліктів, які виникають в освітньому середовищі, пов’язаних із будь
якими проявими гендерного насильства, дискримінації чи домагань у різних проявах. ЗВО працює у напрямку
попередження виникнення корупційних правопорушень. Детальна інформація розміщена у розділі Боротьба з
корупцією на сайті ЗВО https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/
Повідомити про корупційне правопорушення можна листом на адресу ЗВО, електронною поштою - на адресу
iryna.ivanochko@lnu.edu.ua чи на «гарячу лінію» +38 (032) 239-42-61.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

ЗВО, безумовно, має ряд сильних сторін у контексті даного критерію. Потужність матеріально-технічної бази
біологічного факультету, на оновлення якої постійно виділяються кошти, дає можливість здобувачам ВО та НПП
проводити високоякісні сучасні наукові дослідження. Міжуніверситетський центр колективного користування
клітинної біології та біоенергетики - це сучасний науковий простір, де кожен має можливість реалізувати свої
інноваційні ідеї. ЗВО реалізує публікацію власних наукових видань https://bioweb.lnu.edu.ua/research/edition -
Вісник Львівського університету. Серія біологічна та Біологічні студії / Studia Biologica. Безкоштовний доступ до
міжнародних наукометричних баз дає можливість пошуку найактуальніших наукових праць. ЗВО у повній мірі
піклується про аспірантів, надаючи їм інформаційно-консультаційну підтримку та можливість працювати у ЗВО за
держбюджетними та госпдоговірними темами. Освітнє середовище є абсолютно безпечним для життя та здоров’я
здобувачів ВО, а наявні пристосування для осіб з особливими освітніми потребами можуть повністю забезпечити
реалізацію їх права на освіту (у разі появи таких здобувачів на ОНП). Процедури врегулювання конфліктних
ситуацій чітко регламентовані та можуть бути введені у дію у разі необхідності.

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

Слабкі сторони та недоліки у контексті даного критерію відсутні.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Враховуючи сильні сторони ОНП у контексті наявності потужної матеріально-технічної бази з сучасним
обладнанням, можливості безкоштовного та рівного доступу усіх учасників освітнього процесу до благ ЗВО, активної
підтримки здобувачів ВО (у тому числі надання можливості працювати у ЗВО), організації безпечності освітнього
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середовища та якісного забезпечення доступу до навчання на ОНП особам з особливими освітніми потребами,
експертна група дійшла висновку, що ОНП відповідає рівню А за Критерієм 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

У ЛНУ імені Івана Франка затверджені, оприлюднені та реалізуються «Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf, 2019 р.), «Положення про Центр забезпечення якості освіти
Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-
education-quality.pdf, 2019 р.), «Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду
та закриття освітніх програм у Львівському національному Університеті імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf, 2020 р.). Не досить зрозумілим є висвітлення на сайті
Університету проєкту «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» 2017 р. (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-
zabezpechennya-yakosti.pdf ). ОНП уведена в дію у 2016 році, переглянута та затверджена у новій редакції у 2020 році.
На сайті ЗВО перед затвердженням нової редакції ОНП 2020 року був розміщений її проєкт для обговорення
(https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/ONP_Biolohiia_proiekt_2020.pdf).

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

Здобувачі вищої освіти залучені до формування та перегляду даної освітньої програми шляхом щорічного
опитування згідно «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),
шляхом голосування на вченій раді, до складу якої входять представники аспірантів та під час спільних засідань
кафедр біологічного факультету, задіяних у реалізації даної ОНП. Участь здобувачів у щорічному опитуванні щодо
якості реалізації даної ОНП підтверджено під час зустрічі ЕГ зі здобувачами. Результати такого опитування
аспірантів 3-4 курсів висвітлено на сайті Університету (https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zvit-
opytuvannia-aspirantiv-3_4.pdf). На сайті ЗВО також висвітлено протоколи моніторингу ОНП. Так, у протоколі
моніторингу ОНП від 11.05.2021 р. здобувачами було внесено пропозицію щодо збільшення часу на виконання
наукової частини їх індивідуального плану аспіранта (https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/4.pdf).

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

Роботодавці можуть бути залучені до формування та перегляду даної освітньої програми шляхом щорічного
опитування згідно «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), під
час спільних засідань кафедр біологічного факультету, задіяних у реалізації даної ОНП. Підтвердження участі
роботодавців у опитуванні щодо якості освітнього процесу під час зустрічі з ЕГ отримано не було. Однак роботодавці
були залучені до перегляду даної ОНП шляхом надання своїх рецензій (протоколи спільних засідань кафедр
біологічного факультету, задіяних у реалізації даної ОНП https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/4.pdf, https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/PROTOKOL_monitorynh-
ONP_13.05.2021.pdf ).

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

Основними роботодавцями для здобувачів вищої освіти, що закінчили навчання в аспірантурі, є ЛНУ імені Івана
Франка, Інститут біології тварин НААН України, Інститут біології клітини НАН України, Інститут фізіології імені
О.О Богомольця НАН України, представники яких були присутні на зустрічі ЕГ з роботодавцями та іншими
стейкхолдерами. У той же час, за пропозицією інших зацікавлених роботодавців, вони мають можливість працювати
в науковій та освітній галузях державного і приватного сектору України та за кордоном. Викладачі ЗВО мають
інформацію щодо кар’єрного шляху, в основному, тих випускників, хто працевлаштувався в Університеті, наукових
установах та закладах освіти, з якими укладені договори про співпрацю. У ЗВО функціонує Асоціація випускників
(https://alumni.lviv.university/about-us/). На сайті біологічного факультету висвітлено інформацію про відомих
випускників факультету (https://bioweb.lnu.edu.ua/about/alumni).
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5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

Реалізація освітнього процесу за ОНП проводиться з урахуванням затвердженого у 2019 році «Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Є приклади реагування на пропозиції щодо
покращення освітнього процесу за даною ОНП. Так, при зустрічі експертної групи зі здобувачами вищої освіти
аспіранти 4 курсу висловили пропозицію щодо необхідності вивчення дисципліни з сучасних підходів до
статистичної обробки експериментальних даних. До їх навчального плану такий навчальний курс був внесений у
вибірковий блок. На цей час у навчальному плані та ОНП редакції 2020 року ця пропозиція врахована - до циклу
нормативних дисциплін з блоку вибіркових перенесено ОК «Інформаційні технології та програмування» (3
кредити).

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

ОНП акредитується вперше.

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

Внутрішня система забезпечення якості освіти об’єднує всі структурні підрозділи ЗВО і всіх учасників освітнього
процесу, в тому числі студентську раду, ректорат, деканат, кафедри, НПП, здобувачів та зовнішніх стейкхолдерів.
Відповідно всі члени академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості OНП: беруть
участь у розробці, реалізації, моніторингу OНП, аналізують його результати та вносять пропозиції стосовно
усунення недоліків, у тому числі через онлайн-анкетування. Ректорат відповідає за організацію та вдосконалення
освітнього процесу в ЗВО, наявність затверджених навчальних планів та програм, графіків освітнього процесу,
проведення атестації здобувачів вищої освіти. Деканат опікується формуванням педагогічного навантаження
кафедр, якістю розподілу навантаження між викладачами; контролем за дотриманням розкладу занять, перевірку
достатності методичного забезпечення з дисциплін, організаційно-методичного забезпечення практики, контролем
за своєчасним оформленням результатів поточного та підсумкового контролів. Кафедра забезпечує виконання
планів навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи; підготовку НПП робочих програм або силабусів.
НПП проводять аудиторні заняття, поточний і підсумковий контроль, керують самостійною роботою здобувачів;
стейкхолдери шляхом надання рецензій та участі у спільних засіданнях кафедр біологічного факультету вносять
пропозиції щодо підвищення якості освіти. Розроблені «Кодекс академічної доброчесності» та «Положення про
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Академічна спільнота залучається до
забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях співробітників
ЗВО та здобувачів вищої освіти; у ЗВО з 2018 року для перевірки використовувався сервіс UNICHECK
https://unicheck.com/uk-ua, а з 2020 - сервіс StrikePlagiarism https://strikeplagiarism.com/uk/. Під час інтерв’ювання
зі здобувачами вищої освіти та НПП склалося стійке враження щодо розуміння спільних цінностей науковця та
необхідності покращення якості освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Для реалізації освітнього процесу в ЗВО розроблені документи щодо організації та забезпечення якості навчального
процесу. Внутрішня система забезпечення якості освіти об’єднує всі структурні підрозділи ЗВО і всіх учасників
освітнього процесу. Здобувачі залучені до удосконалення освітнього процесу шляхом організації онлайн-анкетувань.
Освітнє середовище формує та забезпечує у аспірантів розуміння спільних цінностей науковця та необхідності
покращення якості освіти.

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

Дещо формальна участь роботодавців у моніторингу якості реалізації ОНП (надання загальних рецензій та
відсутність опитування/анкетування щодо якості освітнього процесу). Доцільним є додавання на сайті Університету
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поряд з текстом ОНП функції зворотного зв’язку для надання рекомендацій до її удосконалення протягом всього
навчального року (інтерактивної кнопки з функцією відправки пропозицій).

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка є процедура розроблення, затвердження та
періодичного перегляду ОНП; розроблені «Кодекс академічної доброчесності» та «Положення про забезпечення
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка», запроваджена ефективна
система запобігання та виявлення академічного плагіату. Проте окремі позиції в межах критерію мають потенціал
для покращення. Зокрема, доцільно звернути увагу на удосконалення процедури залучення роботодівців до
перегляду ОНП та оцінки якості її реалізації. Однак виявлені недоліки не є критичними. Зважаючи на вищевказані
сильні та слабкі сторони ОНП, експертна група дійшла висновку, що ОНП відповідає рівню В за Критерієм 8.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

На сайті ЛНУ у розділі «Документи університету» https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/ та на сайті «Відділ аспірантури та докторантури» https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/ у
вільному доступі розміщено ряд документів ЗВО, якими регламентуються права та обов‘язки усіх учасників
освітнього процесу. Зокрема, «Статут Університету» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf ,
«Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім.І.Франка» https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf, «Тимчасове положення про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім.І.Франка» https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf, «Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності
здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім.І.Франка» https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf, «Положення про визнання та перезарахування результатів
навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ ім.І.Франка» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-
academic-mobility.pdf, «Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти
навчальних дисциплін у ЛНУ ім.І.Франка» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf,
«Порядок визнання у ЛНУ ім.І.Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті»
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf, «Положення про педагогічну практику
аспірантів ЛНУ ім.І.Франка», «Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої
освіти ЛНУ ім.І.Франка» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf, «Тимчасовий
порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням
дистанційних технологій у ЛНУ ім.І.Франка» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf,
«Положення про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти ЛНУ ім.І.Франка»
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf. На сайті біологічного факультету ЛНУ
https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates у розділі «Навчання» на сторінці «Доктор філософії, доктор наук»
додатково розміщені такі важливі документи, як «Кодекс академічної доброчесності» та «Положення про
академічну доброчесність» https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/polozhennia-pro-
ak.dobrochesnist.pdf. Варто відмітити, що під час інтерв’ювання, зокрема здобувачів ВО, було акцентовано увагу на
тому, що, за необхідності, вони завжди можуть знайти необхідний документ на сайті ЗВО.

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

На сайті біологічного факультету ЛНУ https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates у розділі «Навчання» на
сторінці «Доктор філософії, доктор наук» міститься проєкт ОНП 091 Біологія (доктор філософії) 2020 року
https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/ONP_Biolohiia_proiekt_2020.pdf. Згідно відповідей
стейкхолдерів, зокрема, роботодавців, вони були ознайомлені з проєктом ОНП і надавали зауваження та пропозиції
в усному вигляді та на електронну пошту.
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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.

На сайті біологічного факультету ЛНУ опублікована ОНП 091 Біологія (Доктор філософії) 2016 року
https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/ONP_Biolohiia-2016.pdf та діюча ОНП 2020 року
https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/ONP_091Biolohiia.pdf. ОНП містить усі структурні елементи,
згідно вимог, які необхідні для вичерпного інформування стейкхолдерів щодо мети ОНП, програмних
компетентностей, ПРН, ОК, тощо. У розділі «Навчання» на сторінці «Доктор філософії, доктор наук»
https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates розміщені силабуси обов’язкових та вибіркових навчальних
дисциплін.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

На сайті ЗВО розміщені усі необхідні документи, які регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього
процесу, а також розміщено проєкт останньої редакції ОНП та, безпосередньо, сама ОНП, яка містить інформацію
про її цілі, очікувані результати навчання та компоненти. Ряд проведених зустрічей підтвердив, що стейкхолдери
ознайомлені з нормативно-правовою документацією, положеннями, порядками, тощо та знають, якими
документами регламентуються їх права та обов’язки.

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

Хоча недоліки у контексті даного критерію відсутні, є перспектива удосконалити ті окремі ланки, які зможуть
посилити зворотній зв’язок між стейкхолдерами та ЗВО у контексті підкритерію 9.2. ЕГ рекомендує ЗВО розглянути
можливість візуального виокремлення проєкту ОНП на сайті з додаванням функції зворотного зв’язку (адреси
ел.пошти, гугл-форми, інтерактивної кнопки з функцією відправки відповіді), щоб усі бажаючі могли одразу
надавати рекомендації до проєкту ОНП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Враховуючи, що на сайті ЗВО розміщені усі необхідні документи, які регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, а також проєкт останньої редакції ОНП та діюча ОНП, але разом з тим є перспектива до
удосконалення, а саме - можливість посилити зворотній зв’язок у контексті більш ефективного прийняття відгуків
на проєкт ОНП, ЕГ дійшла висновку, що ОНП 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.

Зміст ОНП складається з освітньої та наукової складових. На 1-му курсі здобувач формує Індивідуальний план, де
крім обов’язкових ОК обирає 6 дисциплін вільного вибору за тематикою власного наукового дослідження та спільно
з науковим керівником розробляє план дисертаційного дослідження. Освітня складова містить нормативні
дисципліни та дисципліни вільного вибору здобувача. Обов’язкові освітні компоненти ОНП містять дисципліни, що
формують глибинні знання (Сучасні проблеми біології, Науковий семінар); дисципліни, що формують
загальнонаукові компетентності (Філософія); дисципліни, що формують універсальні навички дослідника
(Педагогічна практика, Інформаційні технології та програмування) та дисципліни, що формують мовні
компетентності (Іноземна мова за фаховим спрямуванням). Серед першої складової вільного вибору здобувачі
обирають ті, які посилюють, на їхню думку, глибинні знання зі спеціальності (Біофізика клітинних мембран,
Лабораторна діагностика у клініці та експерименті, Фіторізноманіття, Генетична регуляція метаболізму,
Порівняльна анатомія тварин, Молекулярна фізіологія, Biochemistry and Molecular Biology of plants, Філогенія

Сторінка 23



прокаріот, Транспорт речовин та біоелектрогенез, Функціональна біохімія, Фітогеографія, Молекулярна
філогенетика, Біоценологія, Біоенергетичне забезпечення клітинних процесів, Системна біологія рослин,
Метаболізм прокаріот та його регуляція, Механізми модифікуючого впливу фізико-хімічних чинників, Біохімія
оксидативно-нітративного стресу, Адвентизація природних екосистем, Системна біологія, Міжекосистемні зв’язки,
Електрофізіологія і сигнальні системи клітин, Рослинні сигнальні системи, Молекулярна біологія вірусів).
Завданням вибіркових компонентів другої складової ОНП є розширення загальнонаукових знань (Педагогіка вищої
школи, Підготовка науково-інноваційного проєкту, Психологія вищої школи, Інтелектуальна власність і трансфер
технології). Практичні заняття з фахових навчальних дисциплін проводяться на базі діючих науково-дослідних
лабораторій Університету на класичному та сучасному науково-технічному обладнанні. Таким чином, ОНП включає
всі необхідні складові «Порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у ЗВО (наукових
установах)», затвердженого Постановою КМУ від 23 березня 2016 р. No 261 (зі змінами від 03.04.2019 р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text), які передбачають набуття загальних та спеціальних
компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій.

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

Наукові тематики аспірантів дотичні і взаємопов’язані з науковими напрямами їх керівників. На сайті Університету
оприлюднено тематику напрямів досліджень наукових керівників, теми їх дисертаційних досліджень та основні
наукові публікації у співвіднесенні до затверджених тематик закріплених за ними здобувачів
(https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Vidpovidnist-tematyky-doslidzhen.pdf). Як правило, наукові
керівники за даною ОНП є керівниками держбюджетних тем та грантових проектів або їх відповідальними
виконавцями. Тому тематика більшості наукових досліджень здобувачів проходить планування в рамках
держбюджених тем, грантів, науково-дослідних тем другої половини дня.

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).

Групове обговорення проміжних результатів досліджень аспірантів відбувається двічі на рік (індивідуальні плани
аспірантів, звіти аспірантів). Аспірантам надається можливість користуватися навчальними та лабораторними
приміщеннями, бібліотекою, комп‘ютерним класом, обладнанням Міжуніверситетського центру колективного
користування клітинної біології та біоенергетики (https://ccbb.lnu.edu.ua/) та іншими засобами навчання. З боку
Університету для реалізації ОНП надані аудиторні приміщення, мультимедійне забезпечення, програмне
забезпечення, Інтернет, доступ до інформаційних баз даних (в тому числі до міжнародних інформаційних ресурсів та
баз даних Scopus, Web of Science тощо), а також дослідні лабораторії, наукові прилади і обладнання, дослідні
тварини. Щорічно проводиться конференція з міжнародною участю «Молодь і поступ біології», на якій здобувачі
можуть представити результати своїх досліджень. З метою проведення апробації результатів наукових досліджень
аспірантів ЗВО реалізує публікацію власних наукових видань https://bioweb.lnu.edu.ua/research/edition - Вісник
Львівського університету. Серія біологічна та Біологічні студії / Studia Biologica, який включений до Переліку
наукових фахових видань України.

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

Львівський національний університет імені Івана Франка має потужні міжнародні зв’язки і високий рівень
міжнародного співробітництва, що сприяє активному залученню аспірантів у міжнародну наукову спільноту.
Залучення аспірантів до міжнародної наукової спільноти за тематикою їхніх досліджень забезпечується шляхом їх
участі у міжнародних конференціях (підтверджується опублікованими тезами доповідей); сумісних з науковим
керівником публікаціях у зарубіжних виданнях; участь у грантових програмах (див. документи на запит, п. 5:
аспірантка Зуб Анастасія − Міжнародний ґрант від Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc.”Pancreatitis: R&D
Strategy Options”; науковий керівник проф. Манько В.В.; Макар Орися та Фецюх Анастасія − Грант СRDF Global
“Cталі підходи до підвищення врожайності та поживної цінності пшениці (Sustainable Approaches to Increase the Yield
and Nutritional Value of Wheat)”, OISE 16-62755-0).

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

Всі наукові дослідження аспірантів є фрагментами відповідних наукових держбюджетних тем, держбюджетних тем
другої половини дня та грантових проектів, керівниками яких є їх наукові керівники (див. додаткові документи на
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запит, п. 5). За результатами наукових досліджень провідні науковці Університету, які мають високі індекси
цитувань та є науковими керівниками здобувачів, спільно з аспірантами публікуються у фахових спеціалізованих
періодичних виданнях. Інформація про публікаційну активність всіх викладачів біологічного факультету
оприлюднена на сайті Університету на їх персональних сторінках (https://bioweb.lnu.edu.ua/about/staff).

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.

На сайті ЛНУ у розділі «Документи університету», на сайті біологічного факультету
https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates у розділі «Навчання» на сторінці «Доктор філософії, доктор наук»
«ОНП 091 Біологія» розміщено ряд документів ЗВО, зокрема «Кодекс академічної доброчесності» та «Положення
про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/polozhennia-pro-ak.dobrochesnist.pdf. Університет забезпечує
дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів. Так, здобувачі ВО
підписують Декларацію про дотримання академічної доброчесності
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Згідно «Положення про забезпечення академічної
доброчесності» за порушення академічної доброчесності наукові та науково-педагогічні працівники можуть бути
притягнені до такої академічної та дисциплінарної відповідальності: - відмова у присудженні наукового ступеня чи
присвоєнні вченого звання; - позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання; -
відмова в присудженні або позбавлення присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; -
позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади; -
внесення до реєстру порушників академічної доброчесності. Випадків вчинення порушень академічної
доброчесності та, як наслідок, позбавлення права наукового керівництва здобувачами, за даною ОНП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

ОНП за змістом відповідає науковим інтересам аспірантів. Навчальний план містить необхідні освітні компоненти, в
тому числі ті, які відповідають тематиці наукового дослідження здобувачів. Аспіранти проводять свої наукові
дослідження в рамках діючих наукових шкіл на базі сучасних лабораторій, із забезпеченням технічної та
консультативної підтримки, значна частина у рамках діючих держбюджетних тем та грантових проектів в умовах
матеріального забезпечення матеріалами та реактивами.

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

Враховуючи можливості міжнародної співпраці Університету, здобувачі за даною ОНП не використовують їх у
повній мірі як щодо участі у програмах міжнародної академічної мобільності, так і виконання власних наукових
досліджень в рамках міжнародних грантів (а отже і матеріального забезпечення власних досліджень матеріалами,
реактивами, коштами на польові дослідження).

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Сильними сторонами при реалізації ОНП є те, що програма відповідає науковим інтересам здобувачів, зміст
освітньої складової відповідає тематиці наукових досліджень аспірантів, дослідження здійснюються на базі сучасних
лабораторій. Проте окремі позиції в межах критерію мають потенціал для покращення. Зокрема, рекомендується
звернути увагу на недостатнє використання можливостей Університету щодо міжнародної академічної мобільності
здобувачів вищої освіти та участі у грантових проєктах. Проте виявлені недоліки не є критичними. Зважаючи на
вищевказані сильні та слабкі сторони ОНП, експертна група дійшла висновку, що ОНП відповідає рівню В за
Критерієм 10.
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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.

Експертна група дякує за сприяння роботі ЕГ першому проректору доц. Гукалюку Андрію Федоровичу, проректору з
наукової роботи проф. Гладишевському Роману Євгеновичу, гаранту ОНП проф. Бабському Андрію Мирославовичу,
декану біологічного факультету доц. Хамарю Ігорю Степановичу, всім учасникам зустрічей у фокус-групах.

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

A

Критерій 6. Людські ресурси A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток 1. Реферат для вступу в
аспірантуру 2017 Загородний

І.pdf

f3f3Uj6YcBOqrpAoEBz/S7DC4WaXt2L2nnI5O16gxp
I=

Додаток 7. Щоденник пед практики
Марців.pdf

v15BBNoKa42y0HCLL9seQBxwaQPl4MUe3NjmjVq
KToo=

Додаток 8. Mazur_UNICHEK.pdf krGNOB/xsYqPY7bAKp6YU1TaziQPgA0iFPkSwghru
8c=
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***

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

Копійка Віра Вікторівна

Члени експертної групи

Калінін Ігор Васильович

Письменна Юлія Миколаївна
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