
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36780 Комп'ютерні науки

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

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 36780

Назва ОП Комп'ютерні науки

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 122 Комп'ютерні науки

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 Захожай Олег Ігорович, Букреєв Дмитро Олександрович, Шерстюк
Володимир Григорович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 07.06.2021 р. – 09.06.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/2020-36780-info.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/2020-36780-
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

Освітньо-наукова програма (надалі - ОНП) реалізується в умовах значного регіонального попиту на відповідних
фахівців, що створює сприятливі умови для взаємодії зі стейкхолдерами, організації неформальної та інформальної
освіти, залучення провідних фахівців для викладання на постійній основі. Проте, у стейкхолдерів, які запрошені для
участі в ОНП, відсутній фокус зацікавленості само цією ОНП, при чому вони висловлюють більшу зацікавленість
випускниками, що отримали ступінь бакалавра чи магістра. Крім цього, освітня програма реалізується переважною
більшістю висококваліфікованих професорів галузі “Прикладна математика”. Науково-педагогічні працівники
(надалі - НПП), що афільовані до спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” або галузі 12 “Інформаційні технології”, на
цій ОНП відсутні. Саме з цієї причини ОНП має свою унікальність, яка полягає в зорієнтованості на питаннях
використання прикладної математики і фізики в векторі комп’ютерних наук. Львівський національний університет
ім. І. Франка ( надалі - ЛНУ) є достатньо потужним закладом вищої освіти (надалі – ЗВО) з стародавніми
традиціями, позитивним іміджем та певним брендом, він має добре розвинену інфраструктуру, підтримує
корпоративну етику і культуру, утворює добре облаштоване інституційне середовище для реалізації ОНП, проте,
цьому середовищу ОНП відповідає слабко. ОНП реалізують одразу вісім кафедр двох різних територіально
розподілених факультетів, при цьому кожна кафедра готує аспірантів по-своєму, єдності вимог та взаємодії не
спостерігається. Виявлені експертною групою (надалі - ЕГ) слабкі сторони стали предметом консультаційного
оцінювання.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОНП реалізується в умовах великого попиту фахівців галузи 12 “Інформаційні технології” взагалі, та спеціальності
122 “Комп’ютерні науки” зокрема. Це створює великий потенціал для розвитку і вдосконалення цієї освітньої
програми, що буде супроводжуватися постійним попитом здобувачів вищої освіти. Той факт, що ця ОНП в першу
чергу спрямована на вирішення проблеми нестачі НПП самого ЗВО, також є варіантом вирішення наявних
регіональних потреб у фахівцях галузі 12 “Інформаційні технологій”. Усі основні інституційні процедури здійснення
якісної освітньої діяльності в ЛНУ реалізовані та закріплені у відповідних нормативних документах. Активність
студентського самоврядування вказує на гарні традиції ЛНУ у вихованні талановитої молоді. В цілому в академічній
спільноті ЗВО сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої
діяльності за цією програмою. Тут царює атмосфера відкритості. Весь цей позитив мав би додатково
забезпечуватися тим, що ОНП поділена між двома факультетами, що створює умови двосторонньої перевірки, а
також здійснення двосторонньої співпраці з фахівцями ІТ-ринку, отримуючи зовнішні оцінки якості своєї роботи,
але поки що це буде тільки рекомендацією експертної групи. Здійснюється дотримання вимог щодо розміщення
проектів ОНП на сайті ЗВО. Офіційний сайт ЗВО добре структуровано. Сильною стороною також є простий та
зрозумілий пошук необхідної інформації, а також можливість надати зауваження та пропозиції щодо організації
освітнього процесу та прийняти участь у громадському обговоренні. Повний перелік сильних сторін і позитивних
практик ОНП наведено у Додатку 2.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Двома найбільш слабкими сторонами ОНП “Компютерні науки”, які спричиняють найбільший вплив на її
реалізацію, є: а) неповна відповідність цієї ОНП предметній області спеціальності 122 “Комп'ютерні науки” (в ній не
виконуються дослідження методів, засобів або процесів збору, подання, обробки інформації, а моделі, які
розглядаються як об'єкти дослідження, більше дотичні до спеціальності 113 “Прикладна математика”; б) неповна
відповідність кадрового забезпечення за ОНП (відсутні не тільки фахівці зі спеціальності 122 “Комп'ютерні науки” -
на обох залучених до реалізації ОНП факультетах ЛНУ відсутні як такі доктори наук в галузі 12 “Інформаційні
технології”, ба більше того - в галузі технічних наук, до яких відноситься 122-га спеціальність). ОНП має ще немало
слабких сторін, які нібито не спричиняють значного впливу на її реалізацію, але їх синергетичний ефект є суттєвим.
Повний перелік слабких сторін подано у Додатку 3; вони стали предметом консультаційного оцінювання ЕГ, за
результатами якого ЕГ надає ЗВО рекомендації, перелік яких подано у Додатку 4. ЕГ вважає, що ЛНУ має достатньо
ресурсів і потужності щодо впровадження наданих рекомендацій.

III. Аналіз

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

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

Цілі ОНП, загалом, відповідають місії і стратегії ЗВО (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-
strategy.pdf), зокрема в аспекті підготовки висококваліфікованих фахівців з комп’ютерних наук, які володітимуть
комплексними знаннями зі спеціальності, загальнонауковими компетентностями та універсальними навичками.
При цьому, зазначене в стратегії ЗВО: «Визначати і реалізувати освітні та наукові стандарти; формувати особистість
– носія інтелектуального та інноваційного потенціалу, генерувати зміни, які потребує регіон, країна та світ» – слабо
розкривається в ОНП в частині потреб регіону, країни світу. Підчас проведення фокус груп ЕГ було отримане
підтвердження того, що ОНП, в основному, зорієнтована на власні потреби ЗВО (підготовки докторів філософії в
першу чергу для вирішення проблеми ЗВО з нестачею кадрів НПП зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»).
Також, проведення фокус-групи з потенційними роботодавцями показало, що в загальному великому попиті на ІТ-
фахівців в регіоні, роботодавці не мають зацікавленості саме в цій ОНП, а цікавляться, взагалі, фахівцями з
інформаційних технологій будь-яких ОНП.

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

ЗВО здійснює моніторинг ринку праці, а також використовує інструменти отримання зворотного зв’язку від
стейкхолдерів. Але, підчас проведення фокус груп не було виявлено фактів використання такого зворотного зв’язку
для перегляду ОНП. ЕГ вважає, що однією з причин малої активності стейкходерів з числа здобувачів є відсутність
формального і анонімного отримання відомостей про задоволеність ОНП. Підчас спілкування зі здобувачами було
виявлено, що їм пропонується надати власні зауваження не анонімно, а через надсилання засобами електронної
пошти. На думку ЕГ це зменшує ефективність зворотного зв’язку. Щодо стейкхолдерів з числа роботодавців, то
підчас фокус групи була виявлена більша зацікавленість фахівцями ступенів бакалавра чи магістра, але в умовах
дефіциту ІТ фахівців в регіоні, є попит і на випускників освітньо-наукового рівня вищої освіти.

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.

Ціллю ОНП в самоаналізі визначено підготовку висококваліфікованих фахівців цієї спеціальності у першу чергу за
причини збільшення набору здобувачів на цю спеціальність та природне старіння наявного контингенту
викладацького складу. Цей факт також знайшов підтвердження під час проведення фокус-груп. При цьому,
направленість ОНП загалом формувалася виходячи не з регіонального контексту та тенденцій розвитку
спеціальності, а спрямованості наявних НПП. Цим пояснюється значне поглиблення ОНП в галузь прикладної
математики, моделювання (в першу чергу методом кінцевих елементів), так як ЗВО має потужну наукову школу в
цій області та переважну більшість висококваліфікованих науковців фізико-математичних наук. При цьому,
враховуючи сучасні тенденції ринку праці, зокрема регіональні потреби. Під час проведення фокус груп було
визначено, що більшість ІТ-компаній-стейкхолдерів мають інноваційне спрямування, яке вимагає від фахівців
вміння проводити дослідження, розробляти і впроваджувати дослідницькі інноваційні проекти. В цьому сенсі,
ПРН2 і ПРН6 є такими, що спрямовані саме на задоволення потреб регіонального ринку праці. Щодо самого ЗВО, як
стейкхолдера цієї ОНП, то крім визначених програмних результатів навчання, важливе значення мають ПРН1,
ПРН3, ПРН5. Від академічної спільноти, враховувалися побажання від Інституту прикладних проблем механіки і
математики НАН України. Під час проведення експертизи ОНП, було отримане підтвердження від Директора цього
інституту, академіка НАНУ Кушніра Р. М. щодо працевлаштування випускників цієї ОНП, а також узгодження
вмісту ОНП.

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.

Затверджений стандарт для цієї освітньої програми відсутній. ОП відповідає восьмому рівню НРК. Основний аспект
освітньо-наукової програми – створення нових цілісних знань передбачений в ПРН6. Інші ПРН повною мірою
дозволяють сформувати наукові кадри, що можуть самостійно ставити та вирішувати складні науково-технічні
задачі шляхом наукового пошуку, узагальнення та проведення предметних досліджень. Усі ПРН взаємопов’язані та
розкривають усі аспекти діяльності наукових кадрів. Так ПРН1 дозволяє випускникам ОНП мати науковий світогляд
в галузі комп’ютерних наук, що дозволяє їм в подальшому самостійно формулювати науково-дослідні задачі та
вирішувати їх. Здатність проводити такі дослідження передбачено ПРН2, проводити апробацію результатів
досліджень та комунікувати в науковому середовищі передбачено ПРН3, навички викладання у ЗВО та професійної
комунікації регламентовано ПРН4, ПРН5.
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОНП відповідає національній рамці кваліфікацій і в цілому направлена на формування компетентностей
дослідника, який здатний до наукового пошуку, синтезу нових наукових знань на основі визнаних наукових теорій.

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

1) ОНП спрямована на регіональні потреби наявних ІТ-компаній, однак основним стейкхолдером виступає сам
Львівський національний університет імені Івана Франка, в аспекті забезпечення власних потреб закладу вищої
освіти з метою забезпечення достатньої кількості наукових кадрів для реалізації освітніх програм галузі 12
«Інформаційні технології» в умовах зростання контингенту абітурієнтів. 2) Відсутність дієвих інструментів
врахування думки стейкхолдерів з числа здобувачів вищої освіти, які дозволяли би висловлювати думку анонімно і,
як наслідок, більш об’єктивно. 3) Несформовані чіткі вимоги до ОНП від стейкхолдерів з числа роботодавців, що
також посилюється через дефіцит ІТ-фахівців в регіоні з дуже великою щільністю ІТ-компаній.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП має сформульовані цілі, які в цілому відповідають місії та стратегії ЗВО. Спрямованість ОНП на підготовку
наукових кадрів в основному для власних потреб, хоча і є певним обмежуючим фактором, але не впливає на якість
реалізації ОНП. В цьому випадку, сам ЗВО є основним стейкхолдером, що до ОНП з підготовки наукових кадрів
ступені доктора філософії є абсолютно прийнятним. Відсутність достатньої кількості наукових кадрів спеціальності
122 також є регіональною особливістю, яка підтверджується стейкхолдерами з числа роботодавців та академічної
спільноти. Саме на вирішення цієї регіональної потреби і направлена ця ОНП. Використання неанонімних
опитувань здобувачів цієї ОНП не є обмежуючим фактором, так як під час фокус-групи здобувачі вільно
висловлювали власні думки з приводу ОНП та освітнього процесу в цілому. Ніяких фактів упередженості або тиску з
боку НПП під час обговорень ОНП не було. Тому, побажання ЕГ застосовувати анонімне анкетування носить суто
дорадчий характер, а наявні процедури дозволяють організувати ефективний зворотній зв’язок зі здобувачами
вищої освіти. Крім цього, на інституційному рівні проводяться періодичні опитування ЗВО, які у випадку
проблемних ситуацій дозволили би ідентифікувати проблему, але негативних фактів під час таких опитувань за цією
ОНП не було.

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).

Затвердженого стандарту 3-го рівня вищої освіти за спеціальністю 122 наразі немає. Наукова складова ОНП
реалізується безперервно на протязі усього терміну навчання. Освітня складова ОНП (https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/ONP_122_2020.pdf) складає 43 кр. та реалізується переважно у перші 2 роки навчання
(всього на протязі 7 семестрів). Постанова КМУ №261 від 23.03.2016 р. визначає 4 обов’язкових компоненти
освітньої складової ОНП: 1) здобуття глибинних знань із спеціальності – не менше 12 кр.; 2) оволодіння
загальнонауковими (філософськими) компетентностями – 4-6 кр.; 3) набуття універсальних навичок дослідника –
не менше 6 кр.; 4) здобуття мовних компетентностей – 6-8 кр. НП та перелік ОК в ОНП структуровані за 4-ма
складовими: загальнонаукові компетентності забезпечуються ОК3 обсягом 4 кр.; універсальні навички (?)
забезпечуються ОК4 та ОК5 (разом 7 кр.); мовні компетентності забезпечуються ОК6 (7 кр.); решта ОК1 та ОК2
(разом 7 кр.) забезпечують здобуття глибинних знань зі спеціальності; всього обсяг обов’язкової частини освітньої
складової ОНП становить 25 кр. Вибіркова частина складає 18 кр. і містить 6 дисциплін по 3 кр., з них 3 (ВК1-ВК3)
забезпечують глибинні знання зі спеціальності та 3 (ВК4-ВК6) – універсальні навички (невідомо чого). ЕГ відзначає,
що обов’язкова частина в складовій, що забезпечує глибинні знання зі спеціальності (зокрема має надавати
можливість засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем), містить ОК2 «Науковий
семінар» обсягом 4 кр., що реалізується протягом 7 семестрів по 1 семінару на 4 тижні із заслуховуванням
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результатів досліджень аспірантів, та ОК1 «Сучасні тенденції розвитку обчислень та інформаційних технологій»
обсягом 3 кр., що викладається в 5-му семестрі, освітня підтримка наукових досліджень аспірантів при цьому
викликає сумніви – на цей час початкова і методологічна частина дослідження аспіранта вже має бути готова,
запізно враховувати сучасні тенденції. Це підтверджується аналізом силабусів ОК1, ОК2. Універсальні навички
дослідника згідно Постанови КМУ №261 від 23.03.2016 р.: усної та письмової презентації результатів власного
наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності,
організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо
фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності. ‘За результатами аналізу силабусів
ОК4 та ОК5, ОНП наразі не забезпечує покриття вказаної множини навичок. Навіть структура вибіркових блоків є
такою, що аспірант може отримати або викладацькі навички, або науково-дослідницькі, але ні в якій комбінації не
разом. Останні два моменти ЕГ вважає слабкими сторонами цієї ОНП. Під час спілкування з цього приводу з
гарантом ОНП та адміністративним персоналом ЕГ роз’яснень не отримала. Загалом, ЕГ робить висновок про
загальну відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 2.1.

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.

ЕГ проаналізувала ОНП «Комп’ютерні науки» 2020 р. (https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/ONP_122_2020.pdf), в т.ч. визначені компетентності та ПРН, перелік ОК та їх відповідність
визначеним у ОНП ПРН і компетентностям, а також відповідний НП (https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/NP_122__2020.pdf), що дозволило зробити наступні висновки. ОНП в цілому
структуровано коректно, але без повного врахування вимог Постанови КМУ №261 від 23.03.2016 р. Обов’язкові
компоненти освітньої складової ОНП мають обсяг 25 кр., а вибіркові ОК – 18 кр. ОНП містить 6 ОК в обов’язковій
частині, з яких дві (ОК1 та ОК2) забезпечують здобуття глибинних знань зі спеціальності; дві (ОК4 та ОК5) – набуття
універсальних навичок (в ОНП та НП не вказано, чого саме); одна (ОК3) забезпечує загальнонаукові
компетентності; іще одна (ОК6) забезпечує мовні компетентності. Вибіркова частина ОНП обсягом 18 кр.
Складається з 6 дисциплін, з яких 3 (ВК1-ВК3) забезпечують глибинні знання зі спеціальності та ще 3 (ВК4-ВК6) –
універсальні навички (теж невідомо чого або кого). ЕГ встановила, що ОК за ОНП відповідають навчальним
дисциплінам НП. Замість структурно-логічної схеми розділ 2.2 ОНП презентує графік вивчення ОК за семестрами,
що не дозволяє зрозуміти взаємозв’язок ОК та порядок їх викладання. ЕГ проаналізувала надані ЗВО силабуси
дисциплін та зробила висновок, що ОК, включені до ОНП, до певної міри складають систему. ЕГ проаналізувала
також матриці (розділи 4, 5 ОНП) відповідності компетентностей та ПРН освітнім компонентам і дійшла висновку,
що всі компетентності та ПРН, визначені в ОНП, охоплено обов’язковими ОК. Отже, можна вважати, що перелік та
послідовність вивчення ОК за ОНП є обґрунтованими. Зміст ОНП дозволяє досягти всіх заявлених цілей та ПРН за
ОНП. Таким чином, ЕГ вважає, що ОНП «Комп’ютерні науки» має загальний рівень відповідності якісним
характеристикам у контексті підкритерію 2.2.

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

На підставі аналізу змісту ОНП «Комп’ютерні науки», в тому числі визначених в ній компетентностей і ПРН,
переліку ОК та їх відповідності ПРН і компетентностям, ЕГ встановила, що зміст ОНП за теоретичним змістом,
методами, методиками, технологіями та інструментами відповідає предметній області спеціальності 122
«Комп’ютерні науки», але за об’єктом вивчення – не в повній мірі. На думку ЕГ, проблема полягає в тому, що ця
ОНП одночасно реалізується декількома кафедрами двох різних (територіально віддалених) факультетів (ФПМІ та
ФЕКТ); на ФПМІ наукові напрямки досліджень (як до речі і наукові школи) в цілому відповідають спеціальності 113
«Прикладна математика», і там функціонує окрема ОНП третього рівня вищої освіти за цією спеціальністю, а на
ФЕКТ наукові напрями (інформаційні технології проектування, системне проектування, робототехніка) дотичні
скоріше до спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології», ніж до спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».
ЕГ вважає, що компетентності та ПРН, визначені ОНП, слабко враховують такі об’єкти дослідження, як моделі,
методи, алгоритми, засоби, які становлять суть спеціальності «Комп'ютерні науки». ОНП не визначає предметну
область ні в формулюванні мети: «Освітньо-наукова програма спрямована на поглиблення набутих та здобуття
нових фахових знань, умінь, навичок та інших компетентностей, необхідних для проведення наукових досліджень з
обраної актуальної теми, системної підготовки дисертації до попереднього захисту, а також підвищення рівня
професійної майстерності викладача ЗВО», ні в формулюванні інтегральної компетентності: «Здатність розв’язувати
комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає аналіз і синтез
наявних та створення нових цілісних знань та/або навичок професійної практики», ні в формулюваннях окремих
ПРН та компетентностей. Результати аналізу тем дисертаційних досліджень здобувачів освіти за ОНП
(https://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/perelik_tem_dysertacij_122_CS.pdf) показують, що лише
невелика частина тем відповідає об’єкту і предмету дослідження в межах спеціальності 122, в той час як більшість –
в межах спеціальностей 113, 125, 126. ЕГ окремо відзначає, що наданий НП фіксує наявність у ОНП чотирьох
спеціалізацій, що суперечить чинному законодавству (для кожної спеціалізації тоді має бути окрема ОНП). Отже, ЕГ
вважає, що ОНП «Комп’ютерні науки» не повністю відповідає якісним характеристикам у контексті підкритерію 2.3.
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

Побудова індивідуальної освітньої траєкторії регламентується п. 2.9 Положення про порядок забезпечення вільного
вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у ЛНУ (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf), п. 2.9 Тимчасового Положення про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Відповідно до цих Положень, відділ аспірантури і докторантури на
початку навчального року доводить до відома здобувачів перелік дисциплін за вільним вибором «в межах кожного
року навчання» (поточного чи наступного - ЕГ, спілкуючись з фокус-групами, так і не встановила). Здобувачі,
ознайомившись з переліком дисциплін, до 1 березня поточного року вносять обрані дисципліни до вибіркової
частини індивідуального навчального плану. Згідно п. 1.3 вищеназваного Положення «здобувачі певного рівня
вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти». Проте,
наявності механізму реалізації такого вибору ЕГ не встановила, що є слабкою стороною. Наразі, НП за ОНП не
враховує можливості здійснення здобувачем такого вибору. Гарант ОНП відповів, що таких прецедентів ще не було,
а як воно там має бути, він не знає. Вибіркові дисципліни (6 ОК по 3 кр.) за ОНП загалом складають 18 кр., тобто
40% від обсягу ОНП. На сайті ЛНУ розміщено силабуси (https://ami.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Під час
спілкування зі здобувачами освіти останні повідомили, що під час вибору дисциплін вони «сідали разом з
науковими керівниками, і ті їм казали, які дисципліни треба обрати». Отже, ЕГ робить висновок, що вибір
дисциплін здійснюється здобувачами не самостійно, що також є слабкою стороною. Слабкою стороною є й те, що
процедури вибору індивідуальної навчальної траєкторії аспірантами не прописані чітко в офіційних документах
ЛНУ. Що стосується «трансферних кредитів» ЄКТС за дисциплінами, здобутими в інших ЗВО, то Тимчасовим
положенням декларується, що «засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі
Університету, а також в рамках реалізації права на академічну мобільність … на базі інших вітчизняних закладів
вищої освіти (наукових установ) та закладів освіти за кордоном», але механізми реалізації ніде не прописані, а
питання академічної мобільності аспірантів наявним Тимчасовим Положенням про порядок організації академічної
мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) не регулюються. На думку ЕГ, вищеназване обмежує право
аспірантів на дійсно вільний вибір індивідуальної освітньої траєкторії. Тим не менше, факти вибору дисциплін та
наявності індивідуальних навчальних планів було підтверджено під час інтерв'ювання здобувачів освіти та
наданими скан-копіями документів. Отже, ЕГ робить висновок, що ОНП «Комп’ютерні науки» має загальну
відносну відповідність якісним характеристикам у контексті підкритерію 2.4.

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

На ОНП «Комп’ютерні науки» третього (освітньо-наукового) рівня передбачено ОК4 «Педагогічна практика» (4 кр.,
120 годин), яка відбувається у 6-му семестрі навчання. Під час педагогічної практики аспірант виконує навчально-
методичну (плани-конспекти лекцій та інших видів занять, відвідування та аналіз занять, тощо ) та навчальну
роботу (підготовка та проведення лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять, організація самостійної
роботи студента). На аудиторну роботу зі студентами відводять 50 годин часу, на навчально-методичну роботу
аспірантів – 70 годин часу. Практична підготовка здобувачів регламентується Положенням про педагогічну
практику аспірантів ЛНУ (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/Положення-про-педагогічну-
практику.pdf). Кожна кафедра самостійно організує та забезпечує виконання аспірантами програми педагогічної
практики. По закінченню педагогічної практики аспіранти надають звіти та щоденники практики, плани-конспекти
проведених занять, а їх наукові керівники – відгуки. Базою практичної підготовки аспірантів є безпосередньо ЛНУ.
Захист практики здійснюється на засіданні кафедри. Зважаючи на те, що загальна мета підготовки аспірантів
стосується переважно викладацької роботи в ЛНУ, результати практики повністю відповідають вимогам щодо
практичної підготовки здобувачів для їх подальшої професійної діяльності. Сильною стороною є те, що аспіранти
залучаються до реальної викладацької роботи на кафедрах ЛНУ за сумісництвом, про що гарант ОНП та здобувачі
освіти повідомили ЕГ під час онлайн-зустрічей. Отже, ЕГ робить висновок, що ОНП «Комп’ютерні науки» повністю
відповідає якісним характеристикам в контексті підкритерію 2.5.

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

Освітньою складовою ОНП «Комп’ютерні науки» забезпечуються певні можливості для набуття аспірантами
соціальних навичок переважно за допомогою використання таких форм занять як бесіда, дискусія, підготовка і
захист проектів, командна робота тощо. Деякими ОК передбачено підготовку доповідей і презентацій на загально-
наукові (світоглядні) (ОК3, ОК5) та фахові оглядові (ОК1) теми. Аналіз силабусів дисциплін, в т.ч. вибіркових,
дозволив ЕГ встановити, що більшість ОК за ОНП «Комп’ютерні науки» забезпечує такі результати навчання, які
можуть бути віднесені до загальних компетентностей. Гарант ОНП та академічний персонал повідомили, що
соціальних навичок аспіранти набувають також під час обговорення звітів та результатів їх наукової діяльності на
наукових семінарах кафедр, під час доповідей на наукових конференціях, в т.ч. міжнародних (іноземною мовою).
Значну увагу приділяють також вмінню працювати з науковою літературою та аргументації своєї позиції.
Інтерв'ювання зовнішніх стейкхолдерів дозволило ЕГ встановити, що останні в цілому задоволені рівнем набутих
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здобувачами соціальних навичок. Отже, на підставі аналізу ОНП, силабусів дисциплін, інтерв’ювання фокус-груп
здобувачів освіти та академічного персоналу ЕГ робить висновок, що ОНП «Комп’ютерні науки» цілком відповідає
якісним характеристикам в контексті підкритерію 2.6.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» для третього (доктор філософії) рівня вищої
освіти наразі відсутній.

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.

ЕГ провела інтерв’ювання академічного персоналу, здобувачів освіти, проаналізувала зміст ОК та встановила, що
обсяг ОНП та її окремих ОК загалом відповідає чинним вимогам, цілям ОНП та є спроможним забезпечити
досягнення її цілей та ПРН. Співвідношення аудиторної роботи до загального обсягу ОК за ОНП становить від 1/3
(ОК1, ОК5) до 2/3 (ОК6). Обсяг та зміст самостійної роботи здобувача за ОК визначається силабусом, робочою
програмою дисципліни та навчально-методичними матеріалами до неї. За інформацією, отриманою ЕГ під час
інтерв’ювання гаранта ОНП, академічного та адміністративного персоналу, здобувачів освіти, системний моніторинг
завантаженості здобувачів за ОНП не здійснюється, чіткого механізму співставлення змісту ОК до їх обсягу,
визначення співвідношення аудиторного навантаження здобувачів за ОК до самостійної роботи не існує, гарант
ОНП використовує особисте спілкування зі здобувачами та бесіди з ними під час занять та атестацій. Отже, наявність
зворотного зв’язку зі здобувачами щодо їх завантаженості та обговорення результатів моніторингу або опитувань на
засіданнях кафедри не спостерігаються. Виходячи з того, що спілкування зі здобувачами освіти під час онлайн-
зустрічі показало відсутність скарг щодо надмірного навантаження та нестачі часу на самостійну роботу, ЕГ вважає,
що в цілому обсяг самостійної роботи здобувачів за ОНП є обґрунтованим та робить висновок про загальну
відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 2.8.

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.

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за ОНП «Комп’ютерні науки» третього (доктор
філософії) рівня вищої освіти не здійснюється, однак можливість її запровадження існує.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильними сторонами ОНП є: - перелік та послідовність вивчення ОК за ОНП є обґрунтованими; - ОНП дозволяє
здобувачам вищої освіти набути достатніх соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям;
Позитивними практиками ЗВО є: - аспіранти залучаються до реальної викладацької роботи на кафедрах ЛНУ за
сумісництвом; - нормативна база ЗВО забезпечує аспірантам можливість обирати вибіркові ОК за академічною
мобільністю або за партнерськими угодами з іншими ЗВО (науковими установами).

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

До слабких сторін ОНП ЕГ віднесла наступні: - освітня підтримка наукових досліджень аспірантів за рахунок
обов’язкових ОК, які забезпечують глибинні знання зі спеціальності, викликає сумніви; - ОНП не забезпечує
покриття повної множини універсальних навичок дослідника обов’язковими ОК; - ОНП не містить структурно-
логічної схеми розділ, що не дозволяє потенційним вступникам зрозуміти взаємозв’язок ОК та порядок їх
викладання; - наявність у навчальному плані ОНП чотирьох незрозумілих спеціалізацій, що суперечить чинному
законодавству та вводить в оману потенційних вступників; - ОНП не визначає предметну область в формулюванні
мети та/або інтегральної компетентності, компетентностей та ПРН; - зміст ОНП не в повній мірі відповідає
предметній області спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за об’єктом вивчення: за компетентностями та ПРН,
визначеними ОНП, досліджуються не моделі, методи та алгоритми, що становлять суть спеціальності «Комп’ютерні
науки», а радше їх застосування для вирішення наукових задач інших предметних областей, що відноситься скоріше
до спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології»; - відсутність чіткого механізму реалізації вибору
аспірантами вибіркових дисциплін інших освітніх програм та рівнів вищої освіти, зарахування «трансферних
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кредитів», процедур вибору індивідуальної навчальної траєкторії аспірантами в цілому; - існують суттєві підозри,
що вибір дисциплін здійснюється здобувачами не самостійно; - чіткого механізму зворотного зв’язку зі здобувачами
щодо співставлення змісту ОК до їх обсягу, визначення співвідношення аудиторного навантаження здобувачів за ОК
до самостійної роботи не існує. Експертна група рекомендує: - під час чергового перегляду ОНП забезпечити
модернізувати перелік обов’язкових ОК та їх обсяги таким чином, щоб зміст ОНП дозволяв здобувачам набути
універсальних навичок дослідника (саме дослідника) в повному обсязі та здобути глибинних знань на такому рівні,
який утворював би необхідний рівень освітньої підтримки наукової складової; - замінити в ОНП графік вивчення
дисциплін на структурно-логічну схему; - чітко визначити в ОНП предметну область досліджень, яка відповідала б
саме спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та відрізняла б дану ОНП від програми третього рівня вищої освіти за
спеціальністю 113 «Прикладна математика», що також реалізується в ЛНУ; - визначити чіткий та зрозумілий
механізм реалізації вибору аспірантами вибіркових дисциплін інших освітніх програм та рівнів вищої освіти та
зарахування «трансферних кредитів», здобутих аспірантами в інших ЗВО та виписати його в нормативних
документах; - визначити чіткий та ефективний механізм зворотного зв’язку зі здобувачами щодо співставлення
змісту ОК до їх обсягу, визначення співвідношення аудиторного навантаження здобувачів за ОК до самостійної
роботи, та виписати його в нормативних документах. - забезпечити у ОНП прозору можливість для аспірантів
обирати дисципліни з інших спеціальностей та рівнів вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП має декілька сильних сторін та позитивних практик. В той же час, ОНП має достатньо слабких сторін.
Найбільший негативний вплив на її реалізацію справляють: неповна відповідність предметній області спеціальності
122 “Комп'ютерні науки”, неповне покриття універсальних навичок дослідника обов’язковими освітніми
компонентами, наявність у навчальному плані чотирьох незрозумілих спеціалізацій, які не відповідають чинній
нормативній базі та не деталізуються іншими документами, відсутність чіткого механізму зворотного зв’язку зі
здобувачами щодо співставлення змісту ОК до їх обсягу. Крім того, у експертної групи за результатами онлайн-
зустрічі зі здобувачами освіти з’явились підозри, що вибір дисциплін здійснюється здобувачами не самостійно.
Враховуючи всі вищевикладені обставини, експертна група робить висновок, що ОНП «Комп’ютерні науки» та
освітня діяльність ЛНУ за цією програмою відповідають рівню Е 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 до аспірантури ЛНУ ім. Івана Франка є чіткими і зрозумілими(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/01/Pravyla-pryyomu-do-aspirantury-ta-doktorantury-u-2021-rotsi.pdf). В них розглянуті усі
аспекти, що стосуються процедури вступу, визначення конкурсного рейтингу вступників, процедури зарахування.
Дискримінаційні аспекти відсутні. Правила прийому знаходяться у вільному доступі на офіційному веб-ресурсі.
Правила прийому заздалегідь оприлюднюються на офіційному веб-сайті, кожного року, до початку вступної
кампанії. Так, під час проведення акредитаційної експертизи на сайті ЗВО вже наявні правила прийому на 2021 рік,
що дозволяє завчасно ознайомитися з ними усім потенційним абітурієнтам. Порядок прийому документів та
терміни прийому заяв і документів є зрозумілими. Також в правилах вступу вказані не тільки процедура подачі
документів і терміни, а й уся контактна інформація відповідальних структурних підрозділів і працівників з
вказуванням номерів телефонів (https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/rules-2021-add-08.pdf).
Рішення щодо допуску до складання вступних іспитів приймає приймальна комісія на основі співбесіди зі
вступником, а також письмового висновку майбутнього наукового керівника. Склад приймальної комісії
затверджується наказом ректора ЗВО.

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

В цілому, правила прийому відповідають заявленій предметній галузі, однак аналіз програми вступного екзамену за
спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/122_Programa_vstupnogo_ispytu.pdf) виявив, що в проблемних питаннях зроблений
значний уклін в галузь прикладної математики. При цьому, питання, що ставляться в фокус цієї освітньої програми,
а саме: комп’ютерне моделювання, bigdata, штучний інтелект і машинне навчання, відбиті недостатньої мірою.
Враховуючи спрямованість ОНП на штучний інтелект і машинне навчання, відсутні питання інтелектуального
аналізу даних, використання евристик, опису інформаційних моделей. Окрім цього, перелік літератури програми
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вступного екзамену містить малу кількість сучасних джерел. В основному, літератора датована 70-80 роками
минулого сторіччя. Враховуючи динаміку розвитку інформаційних технологій, така література повною мірою не
відбиває сучасний стан предметної галузі.

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.

В ЗВО діє «Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-
academic-mobility.pdf). В цьому положенні визначені правила перезарахування результатів як кредитної, так і
академічної мобільності, в тому числі результатів, отриманих в іноземних навчальних закладах. Для здобувачів
вищої освіти третього освітньо-наукового рівня регламентовано право на перерву в навчанні для реалізації права на
академічну мобільність. Під час проведення фокус групи зі здобувачами цієї ОНП, ЕГ отримала підтвердження
їхньої інформованості щодо наявності такого права. Але здобувачі виказали незацікавленість в реалізації цього
права, хоча і визнали корисність цих процесів для підвищення якості освіти.

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.

В ЗВО діє «Порядок визнання у Львівському національному університеті ім. Івана Франка результатів навчання,
отриманих у неформальній та інформальній освіті» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-
educations-results.pdf). Але під час проведення фокус групи зі здобувачами цієї ОНП, виявилася їх слабка
інформованість щодо цієї можливості. Випадки застосування вказаного вище Порядку на цій ОНП відсутні.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому до аспірантури ЗВО є чіткими та зрозумілими, є у вільному доступі на офіційному веб ресурсі.
Наявні усі необхідні документи, що регламентують порядок вступу, академічної мобільності та зарахування
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Усі нормативні документи щодо вступу на ОНП заздалегідь
оприлюднюються на офіційному веб-сайті та мають необхідну інформацію щодо порядку і термінів вступної
кампанії, а також контактної інформації відповідальних служб та осіб. Потенційні наукові керівники активно
залучені до вступної кампанії. Їх думка враховується на основі письмового висновку, що надається до приймальної
комісії.

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

На ОНП серед здобувачів вищої слабка вмотивованість щодо академічної мобільності, неформальної освіти.
Абсолютна більшість здобувачів вищої освіти вказує, що основний мотив щодо доступу до цієї ОНП – це пропозиція
до вступу від потенціального наукового керівника. Це вказує на низьку активність щодо інформування та
популяризації цієї ОНП в загальному інформаційному просторі. Таким чином, переважна більшість здобувачів цієї
ОНП, навчалася на ОП цього ЗВО на першому та другому освітньому рівні і практика залучення здобувачів від
інших ЗВО не є поширеною, що певною мірою знижує конкурентність під час добору слухачів на цю ОНП. Програма
вступного іспиту дещо перевантажена питаннями, що стосуються прикладної математики, а також містить дещо
застаріли літературні джерела. В цьому контексті, ЕГ має доцільним порекомендувати ЗВО: 1) посилити
інформування здобувачів щодо переваг, які надають академічна та кредитна мобільність, а також неформальна
освіта; 2) посилити інформування щодо переваг цієї ОНП у відкритих джерелах, зокрема соціальних мережах, з
метою розширення кола потенційних абітурієнтів, зокрема тих що навчались в інших ЗВО; 3) удосконалити
програму вступного випробування в напрямку більшого акцента на питаннях, що лежать у фокусі спеціальності 122
"Комп'ютерні науки".

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Аналіз сильних і слабких сторін ОНП, вказує що усі необхідні процедури добору на навчання та визнання
результатів навчання є чіткими і прозорими, належним чином оприлюднені на офіційному веб сайті ЗВО. В
документах також додатково наводиться контактна інформація для комунікації з відповідальними підрозділами та
особами. Визначені слабкі сторони, а саме: низька вмотивованість здобувачів ВО до академічної мобільності та
неформальної освіти, низька інформованість та популяризація ОНП, перевантаження програми вступного іспиту
«математичними» питаннями не є факторами, що знижують якість надання освітніх послуг за цією ОНП. Наведені
рекомендації, в першу чергу, дозволять підвищити популярність цієї ОНП серед потенційних абітурієнтів, а також
розширити академічні зв’язки з іншими ЗВО, в тому числі іноземними.

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.

Освітня складова ОНП реалізується із застосуванням різних форм і методів навчання та викладання відповідно до
Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) та у Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії у ЛНУ (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). В
рамках даної ОНП освітній процес здійснюють за такими формами: навчальні заняття; самостійна робота
здобувачів вищої освіти; індивідуальні заняття; практична підготовка; контрольні заходи. Викладання проводиться
з використанням мультимедійних засобів (проектори). Використовуються такі форми навчання як проблемні лекції,
дискусії, аналіз кейсів, міні-конференції. На наукових семінарах відбувається презентація аспірантами доповідей
про отримані наукові результати, обговорення виконаних індивідуальних завдань. На думку ЕГ, ОНП є достатньою
мірою студентоцентрованою та передбачає певні можливості формування індивідуальних освітніх траєкторій, в т.ч.
вибору вибіркових навчальних дисциплін, вибору теми і методів досліджень, формування індивідуального
навчального плану та графіку навчання. Академічна свобода проявляється у вільному виборі викладачами форм і
методів викладання та контролю, до певної міри самостійного вибору методів навчання аспірантами. ЕГ встановила
обґрунтованість, достатність та відповідність форм й методів навчання та викладання, що сприяють ефективному
досягненню ПРН, забезпечують формування у здобувачів загальних та фахових компетентностей, визначених ОНП,
в тому числі за рахунок поєднання теоретичної, практичної підготовки та науково-дослідної роботи. Для врахування
думки здобувачів освіти щодо задоволеності методами навчання і викладання проводиться опитування
(https://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Opytuvannya_Komputerni_nauky.pdf), формулювання питань в
якому є малоінформативними («чи задовольняють методи проведення лекцій?» безвідносно конкретних
навчальних дисциплін). Під час інтерв’ювання здобувачі освіти підтвердили ЕГ, що форми і методи навчання їх
влаштовують, рівнем викладання ОК вони задоволені та повідомили. Таким чином, ЕГ дійшла висновку, що форми
та методи навчання і викладання відповідають студентоцентрованому підходу та принципам академічної свободи.
Отже, ЕГ робить висновок про відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 4.1.

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).

ЕГ встановила, що ЛНУ своєчасно інформує здобувачів вищої освіти щодо цілей, змісту ОК та ПРН, порядку та
критеріїв оцінювання у межах окремих ОК. Розклад занять, ОНП, НП, силабуси обов’язкових та вибіркових
навчальних дисциплін оприлюднені на веб-сторінці ФПМІ (https://ami.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) (цікаве
спостереження – на веб-сторінці ФЕКТ (https://electronics.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) є розклад занять,
розклад іспитів, та посилання на силабуси, яке веде до веб-сторінки ФПМІ, хоча переважна більшість аспірантів за
даною ОНП навчається саме на ФЕКТ). На веб-сторінці відділу аспірантури і докторантури ЛНУ
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/) оприлюднено силабуси загальнонаукових навчальних дисциплін та
розклад занять. Всі силабуси дисциплін є вільно доступними, вони містять накоротко анотацію дисципліни, її мету
та цілі, інформацію про викладача, обсяг дисципліни, очікувані результати навчання та критерії оцінювання,
переліки рекомендованої літератури або посилання на джерела, а також форму підсумкового контролю. Відповідно
до Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) викладачі інформують здобувачів вищої освіти щодо цілей,
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку і критеріїв оцінювання упродовж перших двох тижнів навчання.
Під час зустрічі з ЕГ здобувачі освіти підтвердили, що інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів
навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається їм викладачами на початку вивчення окремих ОК.
Інформування здобувачів здійснюється також під час консультацій. Під час спілкування ЕГ з академічним
персоналом викладачі повідомили, що всі учасники освітнього процесу мають доступ до навчального контенту
дисциплін та навчально-методичних матеріалів. Отже, ЕГ робить висновок про повну відповідність ОНП
«Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 4.2.
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3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

Освітня та науково-дослідницька складові ОНП «Комп’ютерні науки» реалізуються у певному поєднанні, хоча
Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у
ЛНУ (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) питання реалізації наукової
складової ОНП наразі не регулюються (ЕГ не знайшла нормативних документів, якими ці питання регулюються).
Освітня складова по факту та за НП реалізується протягом трьох з половиною років навчання паралельно з
виконанням наукових досліджень. Перелік і зміст вибіркових дисциплін ОНП, що забезпечують глибинні знання зі
спеціальності, враховує тематику наукових досліджень аспірантів, особливості використовуваних методів і засобів
досліджень. Аспіранти мають можливість обрати свою індивідуальну траєкторію навчання в рамках ОНП. Всі
здобувачі мають затверджені теми досліджень та індивідуальні плани навчальної та наукової роботи. ЕГ
ознайомилася зі скан-копіями індивідуальних планів роботи аспірантів. ЛНУ на запит ЕГ надав перелік науково-
дослідних робіт за тематикою кафедр ФПМІ, до виконання яких залучаються аспіранти, проте, підтвердження їх
участі там не міститься. Крім того, надано підтвердження участі аспіранта Оленича Ю.І. у виконанні НДР СО-66Нр
на платній основі. Щодо інших аспірантів ЕГ фактів не отримала. Науково-дослідницька складова ОНП
«Комп’ютерні науки» реалізується також через виступи аспірантів на наукових семінарах, доповіді на наукових
конференціях, публікації у журналах, проте, 9 аспірантів на момент акредитаційної експертизи взагалі не мають
публікацій. ЛНУ сприяє поєднанню навчання і досліджень через надання аспірантам безкоштовного доступу до
міжнародних наукометричних баз даних Scopus та WoS, створення сприятливого середовища для досліджень. За
результатами аналізу отриманої інформації ЕГ зробила висновок про певну відповідність ОНП «Комп’ютерні
науки» у контексті підкритерію 4.3.

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

ЕГ дослідила силабуси ОК, списки публікацій НПП, задіяних на реалізації ОНП «Комп’ютерні науки», а також
провела співбесіди зі здобувачами освіти та академічним персоналом щодо використання сучасних наукових
досягнень і практик. Гарант ОНП вважає, що змістовне наповнення навчальних дисциплін за ОНП відповідає
сучасному рівню наукових досягнень у сфері комп’ютерних наук. Наукові стажування НПП - наукових керівників
аспірантів у закордонних закладах освіти сприяють розширенню та актуалізації на сучасному рівні тематики і змісту
навчальних дисциплін. Викладачі, задіяні на реалізації ОНП, приймають участь в міжнародних конференціях,
публікують наукові статті та розділи у монографіях (проф. Щербина Ю.М.), що дозволяє впроваджувати отримані
наукові результати у освітню складову ОНП. Під час інтерв’ювання фокус-груп академічного та адміністративного
персоналу ЕГ отримала інформацію, що викладачі регулярно оновлюють зміст ОК з урахуванням власних наукових
результатів, сучасних наукових досягнень і практик та новітніх тенденцій в галузі ІТ, а перегляд змісту ОК
проводиться щорічно, але фактів на підтвердження цього не отримала. Опитуванням здобувачів
(https://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Opytuvannya_Komputerni_nauky.pdf) питання оновлення змісту
ОК не охоплені. Єдине лише відомості про самооцінювання містять констатацію оновлення проф. Щербиною Ю.М.
змісту навчальної дисципліни «Сучасні тенденції розвитку обчислень та інформаційних технологій» за
результатами власних досліджень. Отже, ЕГ вважає, хоча відпрацьованого механізму оновлення змісту освіти на
основі наукових досягнень і сучасних практик за ОНП не існує, оновлення все ж ведеться, тому на підставі отриманої
інформації ЕГ дійшла висновку про загальну відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 4.4.

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

ЛНУ має безпрецедентно велику кількість партнерських угод із багатьма закордонними університетами
(https://international.lnu.edu.ua/international-partners-and-agreements/), що є позитивною практикою ЗВО, та
приймає участь у реалізації низки міжнародних проектів, в т.ч. Erasmus+, Horizon), у безлічі програм обміну. Під
час інтерв’ювання ЕГ представників сервісних підрозділів отримала інформацію про активну міжнародну діяльність
в ЛНУ. Однак, все це існує на інших освітніх програмах. На жаль, фактів участі здобувачів за ОНП та їх наукових
керівників у виконанні міжнародних проектів або у програмах академічній мобільності ЕГ не отримала. Іноземні
студенти за цією ОНП не навчаються. Згідно інформації відділу міжнародних зв’язків ЛНУ фактів участі здобувачів
освіти за ОНП у програмах академічної мобільності, стажуваннях за кордоном та міжнародних проектах не
зафіксовано. Отже, ЕГ робить висновок про слабку відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію
4.5.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.
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Сильними сторонами ОНП у контексті Критерію 4 є: - своєчасність отримання, доступність і зрозумілість для
здобувачів освіти інформації щодо цілей, змісту, програмних результатів навчання, порядку та критеріїв
оцінювання; - достатня студентоцентрованість ОНП, що передбачає певні можливості формування індивідуальних
освітніх траєкторій; - застосування як традиційних, так і інноваційних методів і прийомів навчання. Позитивною
практикою ЗВО є безпрецедентно велика кількість партнерських угод із багатьма закордонними університетами.

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

Слабкими сторонами ОНП у контексті Критерію 4 є: - питання реалізації наукової складової ОНП не регулюються
чинною нормативною базою ЛНУ; - значна «розтягнутість» у часі (на сім семестрів) реалізації освітньої складової
ОНП; - відсутність дієвого механізму оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик за
ОНП; - відсутність фактів участі здобувачів за ОНП та їх наукових керівників у виконанні міжнародних проектів або
у програмах академічній мобільності. Експертною групою дано наступні рекомендації: - охопити питання реалізації
наукової складової ОНП у нормативній базі ЛНУ; - розглянути питання про доцільність «розмазування» освітньої
складової ОНП по семи семестрах – наприклад, дисципліна «Сучасні тенденції розвитку обчислень та
інформаційних технологій» за логікою мала б вивчатися на першому році, коли аспіранти ще тільки обирають
методи і засоби виконання дисертаційного дослідження, а не на третьому році навчання, коли значна частина
дисертації, в т.ч. методологічна, вже має бути виконана; - активізувати інтернаціоналізацію діяльності за ОНП,
зокрема щодо участі аспірантів та викладачів у програмах міжнародної академічної мобільності, виконанні
міжнародних проектів.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОНП має слабкі сторони, які мають незначний вплив на загальний рівень відповідності. В цілому форми та методи
навчання і викладання відповідають визначеним у ОНП цілям та програмним результатам навчання.
Спостерігається достатня відповідність ОНП вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної
свободи. Аспірантам своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Зміст освітніх
компонентів оновлюється на основі наукових досягнень і сучасних практик. Водночас, рівень поєднання навчання і
досліджень під час реалізації ОНП є недостатнім. Хоча рівень інтернаціоналізації діяльності ЛНУ є дуже високим, за
ОНП ніяких фактів інтернаціоналізації не встановлено. Експертна група, зважуючи отримані висновки по різним
підкритеріями та використовуючи голістичний підхід, зробила висновок, що ОНП «Комп’ютерні науки» та освітня
діяльність ЛНУ за цією програмою відповідають 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.

Проведення контрольних заходів за результатами вивчення освітніх компонент регламентується «Тимчасовим
положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Львівському
національному університеті імені Івана Франка» https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). За освітньою програмою здійснюється поточний і підсумковий контроль.
Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену або заліку. В цілому, форми контрольних заходів і критерії
оцінюванні врегульовані нормативними документами та є чіткими і зрозумілими, і дозволяють встановити ступінь
досягнення програмних результатів навчання. Підчас проведення аналізу Положення
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), а також за результатами фокус груп
було отримане підтвердження того, що здобувачі мають поінформовані щодо форм контрольних заходів та критерії
оцінювання. Цю інформацію вони можуть отримати з силабусів ОК. При цьому, здобувачі ВО наголошують на тому,
що окрім силабусів, викладачі доводять ці відомості під час перших занять з кожної ОК. Позитивним моментом
також є використання сучасних засобів навчання, а саме: платформи електронного навчання MOODLE, а також
засобу відділеної комунікації та електронної взаємодії Microsoft Teams. Університет сплачує щорічну підписку на
продукти Microsoft 365. Проте, навчальний план включає освітні компоненти, за якими не передбачено взагалі
лабораторних занять, що для здобувачів ступеня доктора філософії дещо ускладнює досягнення програмних
результатів навчання, пов’язаних з навиками дослідника.
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Стандарт вищої освіти за третім освітньо-науковим ступенем вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»,
відсутній. Проте, відповідно до п.15 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою КМУ від 23 березня 2016 р.
№ 261 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text) для здобувачів цієї ОНП ведеться
індивідуальний план наукової роботи (приклад у відповіді ЗВО на запит ЕГ в кабінеті справи), а також проводиться
щорічна атестація здобувачів за результатами виконання цих індивідуальних планів. В порядку атестації, аспіранти
готують індивідуальний звіт про виконання індивідуального плану (приклади у відповіді ЗВО на запит ЕГ в кабінеті
справи) і звітують на засіданні кафедри. Надалі питання атестації аспірантів розглядається і затверджується на
засіданні вченої ради факультету прикладної математики та інформатики (відповідні витяги у відповіді ЗВО на
запит ЕГ в кабінеті справи).

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.

В закладі вищої освіти діє «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), а
також «Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії в Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). В положенні про організацію освітнього процесу визначені чіткі правила,
строки і форми проведення контрольних заходів. Зокрема, вказується, що здобувачі знайомляться з силабусами,
іншими матеріалами освітніх компонент протягом двох тижнів з початку семестру. Проте, підчас проведення фокус-
груп була виявлена слабка інформованість здобувачів вищої освіти цими процесами та відповідними нормативними
документами. В основному, здобувачі вказували на те, що викладачі на заняттях розповідають про форми і правила
проведення контрольних заходів. Здобувачі не вказували на використання ними практики ознайомлення із
силабусами освітніх компонент, хоча вони є у відкритому доступі на офіційному веб ресурсі
(https://ami.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Окрім цього, слід зазначити, що наявність двох положень про
організацію освітнього процесу (постійно діючого і тимчасового, виключно для здобувачів ступеня доктора
філософії) створює певну складність у розумінні та трактуванні врегульованих процедур підчас провадження
освітньої діяльності для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового ступеня. Щодо процедур вирішення
конфліктних ситуацій, здобувачі вищої освіти виявили слабку обізнаність існуючими нормами і правилами. Так,
підчас фокус групи, здобувачі вищої освіти виявили незнання того, що в закладі вищої освіти створена комісія з
питань етики та професійної діяльності, яка призначена для врегулювання конфліктних ситуацій.

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

В ЗВО працює «Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університеті імені Івана Франка»
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx), а також «Положення про забезпечення
академічної доброчесності в Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Проте здобувачі вищої освіти, в тому числі старших курсів,
демонструють слабку обізнаність в цих питаннях, в поняття того, що є плагіатом, чи усі текстові збіги є плагіатом та
ін. Результати анкетування здобувачів (результати представлені у відповіді ЗВО на запит ЕГ в кабінеті справи)
вказують, що вони переважною більшістю вважають, що в університеті здійснюється ефективний контроль за
дотриманням академічної доброчесності (81,8% респондентів). Також на дієві процедури популяризації академічної
доброчесності вказує той факт, що 81,8% респондентів обізнані в питанні яким чином і куди звертатися у випадку
порушень академічної доброчесності. 90,9% респондентів задоволені інформаційною компанією щодо академічної
доброчесності і 9% вказали на те, що зустрічали випадки, коли оцінка за окрему виконану роботу здобувачем
залежала від особистого ставлення до нього. Під час акредитаційної експертизи здобувачі вказували на відсутність
фактів академічної доброчесності (збігається з результатами анкетування, представлених у відповіді ЗВО на запит
ЕГ в кабінеті справи). Щодо заходів, які можуть бути застосовані у випадку академічної недоброчесності ЕГ
називалися: у випадку поточного контролю (доопрацювання / переробка роботи), у випадку підсумкового контролю
– повторне проходження підсумкового контролю. Але усі респонденти наголошували на відсутності таких випадків.
З іншого боку, ЕГ виявила слабку обізнаність здобувачів відмінностями термінів «плагіат» і «текстові збіги».
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Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

В цілому, в ЗВО створена необхідна нормативна база, в якій врегульовані питання організації контрольних заходів,
оцінювання здобувачів вищої освіти, а також процедур популяризації та дотримання академічної доброчесності.
Створена комісія з питань етики та професійної діяльності, в якій є представники усіх категорій учасників освітнього
процесу, в тому числі, здобувачів вищої освіти. Позитивною практикою є проведення анкетувань здобувачів цієї
ОНП за різними аспектами освітнього процесу, в тому числі і з питань академічної доброчесності. В цілому,
результати анкетувань та, проведений ЕГ, аналіз вказує на дієві процедури популяризації академічної доброчесності
та визначені технологічні рішення у випадку її недотримання.

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

Навчальний план не включає за будь-якими освітніми компонентами такого виду занять як лабораторне заняття,
що для здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня доктор філософії ускладнює досягнення програмних
результатів навчання, пов’язаних зі здатністю до проведення наукових досліджень. Також спостерігається слабка
інформованість здобувачів вищої освіти щодо процедур і правил дотримання академічної доброчесності. Не сприяє
й розумінню правил і вимог організації освітнього процесу наявність двох положень про організацію освітнього
процесу (постійного і тимчасового). Таким чином, здобувачі першого і другого ступеня вищої освіти керуються
одним (постійно діючим) положенням, а для здобувачів вищої освіти третього рівня – частина нормативів
регламентовано в загальному положенні, а частина в тимчасовому. На думку ЕГ, наступні технологічні рішення
дозволили би покращити освітній процес за цією ОНП: 1) чітке розмежування норм загального «Положення про
організацію освітнього процесу» та «Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії»; 2) введення за фаховими освітніми компонентами проведення лабораторних
занять, для отримання навиків роботи в лабораторії; 3) посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед
здобувачів щодо визначень «плагіат», «текстові збіги», «самоплагіат».

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Більшість вказаних слабких сторін базуються на аналізі суб’єктивних свідчень здобувачів вищої освіти, що вказує не
на відсутність процедур, а на слабку вмотивованість здобувачів до обізнаності цими процедурами. Відсутність
лабораторних занять в навчальному плані, хоча й ускладнює отримання компетентностей дослідника, але не
унеможливлює цього. Для здобувачів ВО третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти навички роботи в
умовах лабораторії також розвиваються під час виконання власних досліджень за індивідуальним планом наукової
роботи. Що стосується використання двох положень про організацію освітнього процесу, то це напряму не впливає
на якість реалізації освітньої програми, що акредитується, так як уся необхідна інформація в них присутня. В цілому,
норми критерію 5 на ОНП виконуються.

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.

ЕГ проаналізувала відомості про самооцінювання, в т.ч. табл. 2, вивчила матеріали відкритого доступу у мережі
Інтернет, ознайомилась з наданою ЛНУ додатковою інформацією, поспілкувалася з гарантом ОНП, академічним
персоналом та представниками сервісних підрозділів. Під час інтерв’ювання гаранта ОНП та академічного
персоналу ЕГ отримала інформацію, що всі професори, в т.ч. наукові керівники аспірантів та викладачі ОК за ОНП,
є представниками наукової школи ЛНУ з обчислювальної та прикладної математики, мають наукову спеціальність
01.01.07 «Обчислювальна математика» (Шинкаренко Г.А., Хапко Р.С., Щербина Ю.М., Музичук Ю.А.) або 01.05.02
«Математичне моделювання та обчислювальні методи» (Дияк І.І., Шахно С.М., Ящук В.О., Трушевський В.М.),
05.13.17 «Теоретичні основи інформатики» (Цегелик Г.Г., його участь у реалізації ОНП не підтверджено), 01.02.04
«Механіка деформівного твердого тіла» (Савула Я.Г.) з відповідними темами дисертацій. Дотичність більшості з них
до ОК за ОНП підтверджується виключно однією-двома англомовними публікаціями на міжнародних конференціях
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(переважно тих, що проводяться ЛНУ), починаючи з 2019 р. (див. Табл.2 у додатку до відомостей про
самооцінювання). З п’яти поданих ЛНУ членів групи забезпечення (див. відповідь ЛНУ на запит ЕГ) жоден не має
стосунку до спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»; відсутні навіть доктори технічних наук, є тільки фізико-
математичних наук. Отже, за результатами аналізу документів ЕГ встановила, що переважна більшість викладачів
за базовою освітою, науковою спеціальністю та/або вченим званням не мають прямої відповідності до тих ОК, які
викладають, або до наукового керівництва за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Пряма дотичність до ОК
спостерігається лише у викладачів ОК3 «Філософія» (Грабовська С.Л.) та педагогічних вибіркових дисциплін
(Герцюк Д.Д.). З іншого боку, особливість цієї ОНП полягає в тому, що науковці ЛНУ вирішують наукові задачі і
проблеми предметної області обчислювальної та прикладної математики за допомогою методів та інструментів, що
мають стосунок до комп’ютерних наук. Отже, ЕГ вважає, що в цілому кваліфікація викладачів дозволяє здобувачам
досягнути визначених цілей та ПРН відповідно до ОНП, враховуючи її особливість. ЛНУ надав підтвердження
закордонних стажувань більшості з викладачів. Таким чином, виходячи з отриманої інформації, ЕГ робить висновок
про певну відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 6.1.

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

Конкурсний добір викладачів у ЗВО здійснюється згідно Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf). Аналіз цього документу й результати співбесід з фокус-групами
академічного персоналу та представників сервісних підрозділів ЗВО свідчать про те, що в цілому умови проведення
конкурсу відповідають чинному законодавству України та критеріям відкритості, прозорості, гласності та
неупередженого ставлення до кандидатів. За інформацією представників сервісних підрозділів, оголошення про
конкурс висвітлюють у ЗМІ і на веб-сайті ЛНУ, там містяться вимоги лише до наявності вчених звань і наукових
ступенів за спеціальністю. Представники ЛНУ стверджували, що попереднє обговорення кандидатур відбувається на
кафедрі, де звертають увагу на науковий доробок претендентів, досвід науково-педагогічної роботи тощо.
Претенденти мають провести відкрите заняття чи відкриту лекцію. До уваги беруться також рейтингові показники
претендентів 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). Всі
конкурсні справи розглядає і погоджує атестаційно-кадрова комісія Вченої ради Університету. Проте, під час
спілкування з гарантом ОНП та академічним персоналом ЕГ не отримала підтверджень належного добору
викладачів з врахуванням їх рівня професіоналізму для успішної реалізації ОНП. У експертів склалося враження про
певну суб’єктивність реальних процедур добору викладачів за ОНП, що разом з орієнтованістю більше на інтереси
кафедр, ніж на інтереси успішної реалізації конкретної ОНП, складає слабку сторону. В цілому ж, отримані ЕГ дані
свідчать про наявність процедур конкурсного добору викладачів у ЛНУ, хоча і не зовсім релевантних ОНП, та
потенційну можливість забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів, а отже, ЕГ робить висновок
про загальну відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 6.2.

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

ЕГ встановила, що ЛНУ здійснює тісну співпрацю з багатьма роботодавцями, в т.ч. з Львівським ІТ-кластером,
компаніями Infopulse, SoftServe, GlobalLogic, Vakoms, EPAM, NiX, ABTO Software, Infineon Technologies AG, Dialog
Semiconductor. Результатом такої співпраці є відкриття у ЗВО нових лабораторій за підтримки компаній EPAM,
SoftServe, GlobalLogic, N-iX , ABTO Software, Infopulse, проведення таких заходів як Franko IT Day, ІТ WEEK, зимової
школи Data Engineering and Security (DES), а також лекцій від експертів ІТ-компаній. Представники ІТ-компаній
неформально долучалися до формування компетенцій та ПРН за ОНП, вони здійснювали певний вплив на розробку
робочих програм дисциплін через спілкування з викладачами, про що повідомили ЕГ під час онлайн-зустрічі.
Загалом, під час онлайн-зустрічі ЕГ виявила значну зацікавленість роботодавців та їх позитивне налаштування до
ОНП. Слабкою стороною є те, що обговорення та дискусії з роботодавцями щодо змісту ОНП та її ОК не фіксувались
документально. В цілому ж, ЕГ вважає, що ЛНУ під час провадження освітньої діяльності підтримує сталі й тісні
зв'язки з роботодавцями, що дозволяє враховувати актуальні вимоги ІТ-галузі. Отже, ЕГ робить висновок про
загальну відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 6.3.

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

ЕГ встановила, що ЛНУ залучає до проведення аудиторних занять окремих професіоналів-практиків та експертів в
галузі комп’ютерних наук для проведення відкритих лекцій та інших освітніх заходів. ЕГ знайшла підтвердження
лекцій «Introduction to Financial Mathematics» та «Finite Element Method» проф. С. Гарсія (US Naval Academy), «Some
new challenges in Database around Reasoning and Security» проф. П.Буріса з Університету науки і технологій м. Лілль
(Франція), «The computational power of a single quantum bit» док. А. Якарийлмаз з University of Latvia, проведення
літньої школи з математичного та комп’ютерного моделювання проф. Б.Рубіно з University of L’Aquila). Проте,
системного залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до проведення
аудиторних занять на постійній основі ЕГ не спостерігає. ЕГ також отримала інформацію, що роботодавці надають
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змогу деяким аспірантам працювати за сумісництвом у ІТ-компаніях. В цілому ж, враховуючи особливості третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, ЕГ вважає, що існуючий рівень залучення до проведення аудиторних занять
професіоналів-практиків та експертів галузі до певної міри відповідає вимогам та інтересам ОНП. Отже, ЕГ робить
висновок про загальну відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 6.4.

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

ЛНУ має цілісну систему сприяння професійному розвиткові викладачів, який регулюється Положенням про
підвищення кваліфікації педагогічних та НПП (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf), Тимчасовим положенням ЛНУ про дистанційне стажування
здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у закладах вищої освіти, наукових (або науково-
технічних) установах у країнах, що входять до ОЕСП та/або ЄС (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf). ЛНУ забезпечує підвищення кваліфікації викладачами не рідше
ніж один раз на п’ять років згідно затвердженого плану-графіку(https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/2021-plan-upgrade.pdf). Сильною стороною є те, що всі норми вищеназваного Положення
відповідають вимогам Постанови КМУ від 28.08.2019 р. №800, в тому числі щодо термінів та обсягів підвищення
кваліфікації. Позитивною практикою є наявність закордонних стажувань за останні 5 років у переважної більшості
викладачів та наукових керівників за ОНП. Стажування за кордоном проходили: проф. Ю. Щербина, проф. Г.
Шинкаренко у Політехніка Опольська, проф. Р. Хапко у Варшавському університеті та в Університеті м. Л’Аквіла,
доц. Ю. Ящук в Університеті м. Л’Аквіла тощо. Іншою позитивною практикою є наявність курсу вдосконалення
викладацької майстерності НПП (https://teaching-excellence.lnu.edu.ua/). Під час інтерв’ювання академічного
персоналу ЕГ отримала підтвердження, що викладачі мають можливість професійного розвитку. Отже, за
результатами аналізу отриманих даних ЕГ зробила висновок про повну відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у
контексті підкритерію 6.5.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Стимулювання розвитку викладацької майстерності викладачів у ЛНУ здійснюється за рахунок системи заходів
морального та матеріального заохочення за значні досягнення у професійній діяльності, що регламентується
Положенням про нагороди, звання та преміювання (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/awards/) та Положенням про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів
ЛНУ за наукові здобутки (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_premium.pdf). За особливі
досягнення у розвитку науки і освіти та у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації професори ЛНУ можуть
бути удостоєні почесного звання «Заслужений професор ЛНУ ім. І. Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_honored_professor.pdf), таких звань удостоєні проф. Г.
Шинкаренко, Я. Савула, М. Бартіш. Крім того, ЕГ отримала інформацію про наявність мотиваційного фонду
преміювання НПП. Однак, будь-яких підтверджень фактів матеріального стимулювання викладачів даної ОНП ЕГ
не отримала. ЕГ відзначає, що у ЛНУ впроваджено рейтингову систему оцінювання діяльності НПП, що є
позитивною практикою, проте, фактів впливу рейтингу на матеріальне або моральне заохочення викладачів ЕГ не
встановила, що є слабкою стороною. В цілому ж, отримані ЕГ дані свідчать про наявність в ЛНУ певної системи
морального і матеріального заохочення викладачів до досконалості у викладанні, тому ЕГ робить висновок про
загальну відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 6.6.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильними сторонами ОНП у контексті Критерію 6 є: - в цілому кваліфікація викладачів дозволяє здобувачам
досягнути визначених у ОНП цілей та ПРН (з врахуванням її особливостей); - ЛНУ підтримує сталі й тісні зв'язки з
багатьма роботодавцями, що дозволяє враховувати актуальні вимоги ІТ-галузі; - відповідність нормативної бази
ЛНУ з підвищення кваліфікації педагогічних та НПП вимогам Постанови КМУ від 28.08.2019 р. №800, в тому числі
щодо термінів та обсягів підвищення кваліфікації; - сформованість і дієвість системи сприяння професійному
розвитку викладачів; - наявність певної системи морального і матеріального заохочення викладачів до досконалості
у викладанні. Позитивними практиками ЗВО є: - наявність закордонних стажувань за останні 5 років у переважної
більшості викладачів та наукових керівників за ОНП; - наявність впровадженої рейтингової системи оцінювання
НПП.

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

Слабкими сторонами ОНП у контексті Критерію 6 є: - ЛНУ, маючи на двох факультетах (ФПМІ та ФЕКТ) понад
півтори тисячі студентів за спеціальністю «Комп’ютерні науки» рівнів бакалавра та магістра, не має можливості
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сформувати відповідний ЛУ склад групи забезпечення у кількості 50 осіб; - переважна більшість викладачів за
базовою освітою, науковою спеціальністю та/або вченим званням не мають прямої відповідності до тих ОК, які
викладають, або до наукового керівництва за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»; - повна відсутність науковців
та/або викладачів, що мають наукові ступені в галузі технічних наук, до якої відноситься спеціальність 122
«Комп’ютерні науки». - суб’єктивність реальних процедур добору викладачів на ОНП та його орієнтованість більше
на інтереси кафедр, ніж на інтереси успішної реалізації конкретної ОНП; - обговорення та дискусії з роботодавцями
щодо змісту ОНП та її ОК не фіксувались документально, отже, підтвердження участі роботодавців у проектуванні,
перегляді та реалізації ОНП відсутні; - відсутність залучення представників роботодавців до проведення аудиторних
занять на постійній основі; - відсутність впливу рейтингових результатів НПП на їх матеріальне та/або моральне
заохочення. Експертна група рекомендує: - знайти і залучити до групи забезпечення спеціальності 122
«Комп’ютерні науки» прямих фахівців за науковою спеціальністю (у галузі технічних наук); - при конкурсному
відборі НПП оприлюднювати та враховувати вимоги щодо співвіднесення викладачів та ОК за ОНП; - фіксувати
документально співпрацю з роботодавцями за даною ОНП на підтвердження участі роботодавців у її проектуванні,
перегляді та реалізації; - залучати представників роботодавців до проведення аудиторних занять на постійній
основі; - запровадити дієвий механізм впливу рейтингових результатів НПП на їх матеріальне та/або моральне
заохочення.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОНП має певні сильні сторони та позитивні практики, наприклад, ЛНУ підтримує сталі й тісні зв'язки з багатьма
роботодавцями, що дозволяє враховувати актуальні вимоги ІТ-галузі, має дієву систему підвищення кваліфікації
викладачів, сприяння їх професійному розвитку. Особливо ЕГ відзначає наявність закордонних стажувань у
переважної більшості викладачів та наукових керівників за ОНП. Однак, в той же час ОНП має низку слабких
сторін. Хоча деякі з цих слабких сторін справляють незначний вплив на реалізацію ОНП, експертна група вважає,
що відсутність викладачів та наукових керівників з прямою відповідністю до спеціальності 122 «Комп’ютерні
науки», галузі 12 «Інформаційні технології», або принаймні галузі технічних наук, до якої відноситься спеціальність
122, є суттєвою. Це призводить до того, що викладачі за базовою освітою, науковою спеціальністю та/або вченим
званням у переважній більшості не мають прямої відповідності до тих освітніх компонентів, які викладають, або до
наукового керівництва за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Більше того, це спричиняє неможливість
сформувати відповідний ліцензійним умовам склад групи забезпечення спеціальності – на понад 1500 здобувачів
ЛНУ за спеціальністю «Комп’ютерні науки» різних рівнів вищої освіти група забезпечення має налічувати 50 осіб,
що мають відповідність до спеціальності, але наразі в наявності немає жодного. Це справляє негативний вплив на
реалізацію ОНП, але ЛНУ потенційно може виправити ситуацію на протязі одного року. Враховуючи це, експертна
група робить висновок, що ОНП «Комп’ютерні науки» та освітня діяльність ЛНУ за цією програмою відповідають
рівню Е за Критерієм 2.

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.

Фінансові ресурси дозволяють забезпечити достатнє оновлення матеріально-технічної бази, дотримання сучасних
вимог супроводу освітнього процесу, оновлення лабораторного обладнання. Фінансування матеріально-технічного
забезпечення здійснюється за рахунок коштів з Державного бюджету (методичне забезпечення) та спонсорської
допомоги в рамках співпраці з такими ІТ компаніями, як GlobalLogic, EPAM Systems, SoftServe, N-iX, ABTO Software
та ін. Усі здобувачі ЗВО (в тому числі представники ОНП) мають корпоративні електронні пошти та використовують
у своєму навчанні платформи MS Teams та Moodle. Університетська бібліотека уявляє собою великий комплекс, в
рамках якого функціонують 25 читальних залів, електронний каталог, відкритий доступ у мережі Інтернет, доступ
до наукометричних баз SCOPUS та WoS та наукової літератури за спеціальністю. Під час очних зустрічей ЕГ
впевнилась в якості роботи бібліотеки, однак зазначає на наявності проблем із з’єднанням з серверами бібліотеки
(http://old.library.lnu.edu.ua/bibl/). Позитивною практикою можна вважати функціонуючий на базі бібліотеки
відділу адаптації методичних рекомендацій, в рамках роботи якого створюються методичні рекомендації для людей
із вадами зору. Здобувачі загалом позитивно оцінюють рівень матеріального та навчально-методичного
забезпечення. 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.
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2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

Доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних
для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах освітньої програми є повністю безкоштовним. У всіх
навчальних аудиторіях, бібліотечних читальних залах наявний якісний інтернет. Для здобувачів ОНП доступні
гуртожитки. Бібліотека поєднує традиційні бібліотечні фонди та фонд електронних документів. ЗВО забезпечує
доступ до світових інформаційних ресурсів, зокрема до ресурсів Elsevier (SCOPUS). Для здобувачів доступні
гуртожитки (https://students.lnu.edu.ua/campus/), спорткомплекс (https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/),
центр культури та дозвілля (https://centres.lnu.edu.ua/culture-andleisure/), їдальні та буфети
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/canteens/), психологічна служба
(https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu), відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом
(https://work.lnu.edu.ua/). Щодо заходів виявлення потреб і інтересів здобувачів, ЕГ має сумніви щодо активної
взаємодії на формальному рівні. Під час зустрічей із здобувачами ЕГ впевнилась в тому що спілкування між
здобувачами та групою забезпечення є вільним, відкритим та активним, однак, започаткована в ЗВО система
опитувань не підтверджує своєї роботи. Під час зустрічей спостерігалось неспівпадіння відповідей щодо дат
проведення опитування, що створює причини для сумніву у якості проведення опитувань здобувачів.

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.

Наразі в ЗВО створено безпечні умови організації освітнього процесу, які загалом забезпечують здорові і безпечні
умови перебування в аудиторіях, попередження травматизму, створюється оптимальний режим роботи і навчання.
Безпека забезпечується діяльністю комплексу підрозділів: відділ охорони праці, відділ з питань надзвичайних
ситуацій і служба пожежної безпеки, психологічна служба (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-
universytetu), а також розроблено низку наказів та інструкцій (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/). Під час карантинних заходів, здобувачі були
переведені на онлайн-навчання. В комп'ютерних аудиторіях здійснюється проведення інструктажів з техніки
безпеки на лабораторних заняттях. Здобувачі наголосили у своїх відповідях, що вважають освітнє середовище
повністю безпечним. Загалом, ЕГ зроблено висновок, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я
здобувачів вищої освіти, що навчаються за даною ОНП та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

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

Інформаційна, організаційна та освітня підтримка освітнього середовища полягає у можливості вільного
користування студентами та викладачами ЗВО комп’ютерним обладнанням, доступом до Wi-fi, до інформаційних
ресурсів ЗВО, мережею доступу до інтернет ресурсів, зокрема, до платформ Scopus та Web of Science, бібліотечним
фондом, читальними залами тощо. В ЗВО працює Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf), головною метою якого є
сприяння ефективній науково-дослідницькій діяльності, допомога здобувачам адаптуватися в науковому та
навчальному середовищі та пошук грантових програм для молодих вчених. Основну освітню, організаційну,
інформаційну та консультативну підтримку здобувачам третього рівня надає науковий керівник. ЕГ переконалася
через інтерв’ювання здобувачів та представників студентського самоврядування у реалізації механізмів підтримки
здобувачів вищої освіти. Під час зустрічей із здобувачами та представниками студентського самоврядування, ЕГ
впевнилась у наявності можливості у здобувачів впливати на освітній процес, однак відповіді студентського
самоврядування щодо організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів створили
підґрунтя для ряду висновків: 1. Здобувачі рівня PHD не мають контакту із представниками студентського
самоврядування, а отримують інформацію від керівників, деканату та Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених. 2. Здобувачі не долучаються до розробки та аналізу анкет задоволеності здобувачів. 3.
Більшість інформації здобувачі ОНП отримують від керівників, деканату та шляхом листування на корпоративну
пошту. Під час зустрічей ЕГ із здобувачами, здобувачі наголошували про те що інформування є достатнім, а
підтримка здобувачів виконується на достатньому рівні.

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

Наразі немає осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за даною ОНП. Проте в ЗВО регламентує
взаємодію Статутом Львівського національного університету імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) і положенням про організацію освітнього процесу
в Університеті (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). З боку кафедр
умови щодо підтримки таких здобувачів можуть бути створені у вигляді можливості дистанційного навчання, тобто
спілкування з аспірантом без потреби особистої присутності в аудиторії. Під час інтерв'ювання ОНП, ЕГ отримала
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інформацію щодо готовності керівників працювати із здобувачами з особливими освітніми потребами. Загалом ЗВО
підтримує умови для навчання здобувачів з особливими потребами (розробка методичних матеріалів для людей з
вадами зору, встановлення в навчальному корпусі підйомнику), однак під час опитування представників різних
факультетів, було виявлено, що в одному із головних корпусів, в яких проходить підготовка представників ОНП,
відсутні будь-які умови для людей з особливими потребами, а представники факультету бачать взаємодію з ними
виключно в форматі переходу на дистанційну форму навчання.

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.

Під час інтерв'ювання здобувачі підтвердили, що не мали конфліктних ситуацій під час навчання за даною ОНП.
Проте, повідомили, що вони проінформовані та знають, що у в ЗВО діє заборона проявів дискримінації за ознаками
гендерної, расової, етнічної чи національної приналежності, відповідно до Закону України «Про запобігання та
протидію дискримінації в Україні». У разі виявлення дій, що підпадають під ознаки, що передбачені Законом
України «Про запобігання корупції» аспіранти знають, що потрібно звернутися з відповідною заявою до
адміністрації Університету. Повідомити про порушення здобувачі можуть через звернення на телефон довіри (в
період сесії) чи написати на поштову скриньку (dovira_lnu@ukr.net) https://www.lnu.edu.ua/telefon-doviry/), чи
уповноваженій особі з питань запобігання та протидії корупції – Ірині Іваночко (https://lnu.edu.ua/about/university-
today-andtomorrow/documents/fighting-corruption/). Однак під час спілкування із здобувачами, ЕГ впевнилась лише
в поінформованості здобувачів щодо наявності можливостей вирішення проблем (наявності скриньки довіри), в той
же час здобувачі не мають розуміння щодо процедури вирішення подібних ситуацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильною стороною ОНП є наявність у ЗВО достатньої матеріальної бази та інформаційних ресурсів, зокрема, цілої
низки сервісів та можливостей для здобувачів. Позитивною практикою є наявність на базі бібліотеки служби з
розробки методичних матеріалів для людей з вадами зору.

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

Експертна група рекомендує активніше залучати здобувачів до опитувань щодо задоволеності якістю навчання за
даною ОНП, розширити заходи з інформування здобувачів щодо процедур вирішення конфліктних ситуацій та
акцентувати увагу на розкритті здобувачам їх можливостей у навчальному, науковому та освітньому спектрах. Також
ЕГ рекомендує звернути увагу на необхідність розвитку інфраструктури для врахування інтересів здобувачів з
особливими потребами.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

У цілому матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення та наявні фінансові ресурси відповідають
вимогам щодо підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня з комп’ютерних наук. У ЗВО реалізовано
безоплатний доступ викладачів та здобувачів вищої освіти до необхідної інфраструктури та інформаційних ресурсів,
створене безпечне освітнє середовище, яке дозволяє задовольнити основні потреби та інтереси здобувачів вищої
освіти. Наявна позитивна практика підтримки людей з вадами зору, однак наявні часткові проблеми із загальною
організацією умов навчання для людей з особливими потребами. На рівні ЗВО чітко формалізовано процедуру
вирішення конфліктних ситуацій, однак ці процедури недостатньо розкриті для здобувачів. Тому даний критерій
відповідає рівню «В»

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:
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1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

Основними документами, які регулюють процедури розроблення, впровадження та перегляду ОНП є: 1. Методичні
рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у ЛНУ ім.
Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf); 2. Тимчасове
положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. Івана
Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf); 3. Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf); 4. Положення про Центр забезпечення
якості освіти ЛНУ ім. Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf).
Процес оновлення ОНП можна відобразити, як 5 поетапних кроків: 1. Проводиться збір пропозицій від всіх
стейкхолдерів; 2. Пропозиції від кафедр подаються на розгляд Вчених рад факультетів, що забезпечують підготовку
аспірантів за спеціальністю. 3. Позитивне рішення Вчених рад надає змогу передачі матеріалів на перевірку до
Центру забезпечення якості освіти та навчально-методичній комісії Вченої ради Університету; 4. ОНП виноситься
на розгляд Вченої ради Університету. Аналіз отриманих пропозицій від усіх стейкхолдерів, в тому числі викладачів,
призвів до перегляду ОНП «Комп’ютерні науки» у 2017, 2019 та 2020 роках. Відповідно, останній перегляд був
зумовлений, зокрема, необхідністю приведення у відповідність ОНП 8 кваліфікаційному рівню Національної рамки
кваліфікацій. Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОНП (навчальному плані, робочих
програмах навчальних дисциплін, програмах практик тощо).

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.

Згідно до положень, здобувачі залучаються до процесу періодичного перегляду та вдосконалення ОНП і процедур
забезпечення її якості шляхом консультування з науковими керівниками, завідувачами кафедр і гарантом програми.
Важливим методом збору пропозицій є опитування, яке організовується відділом менеджменту якості освітнього
процесу Центру забезпечення якості освіти спільно з центром моніторингу Університету, що знаходить своє
відображення у процентному звіті щодо відповідей всіх здобувачів ЗВО. Участь здобувачів у процесі періодичного
перегляду ОНП реалізується під час розгляду питання на Вчених радах факультетів та Університету через
представників наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf), студентської ради і студентської
профспілки. Однак під час очних зустрічей ЕГ впевнилась в факті того що здобувачі ОНП, що акредитуються не
входять до складу Вчених рад факультетів і приймають участь виключно через представників наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. Під час зустрічей із представниками студентського
самоврядування ЕГ впевнились в наявності фактичних механізмів впливу здобувачів на освітній процес, однак
наразі здобувачі рівня PHD не входять до спектру відповідальності студентського самоврядування і пропозицій
щодо її змін чи вдосконалення не надавали. Під час інтерв'ю зі здобувачами ЕГ переконалася у тому, що здобувачі
освіти загалом ознайомлені з порядком перегляду ОНП та вдосконалення якості освіти. Однак, під час
інтерв'ювання здобувачі повідомили, що вони ознайомлені з процедурою перегляду ОП, проте пропозицій щодо її
змін чи вдосконалення не надавали. Загалом здобувачі загалом не висловлюють свою думку формалізованим
шляхом, зазвичай спілкування проходить у неформальному форматі на зустрічах із роботодавцями та під час ІТ-
форумів.

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

Наразі представники ОНП мають спектр фактичних роботодавців, а саме до них входять Львівський університет та
інші академічні установи, зокрема, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН
України, які зацікавлені у залученні випускників аспірантури до наукових досліджень та викладання. Представники
ІТ-фірм (Н-іКС, ІТ-Кластер, TOB «EПAM CІCTEM3», ТОВ «Вакомз Солюшенз», Глобал Лоджик Україна) у свою
чергу готові приймати на роботу випускників ОНП та наголосили на відкритому бажанні брати на роботу стільки
випускників, скільки ЗВО зможе підготувати та готові приймати участь у їх безпосередній підготовці як бази
розвитку професійних якостей. ЕГ встановила, що не всі представники роботодавців ознайомлені із ОНП та в
більшості не приймають участь у засіданнях кафедр на етапі обговорення пропозицій щодо покращення ОНП,
однак активно вносять пропозиції у неформальному спілкуванні (здебільшого орієнтуючись саме на професійні
навички здобувачів, наприклад зміна методів викладання дисциплін бакалавріату і магістратури з метою розвитку
командної роботи). За акредитованою ОНП пропозиції від роботодавців не поступали.

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.
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З метою збирання та опрацювання інформації щодо траєкторій працевлаштування випускників ОНП в Університеті
діє Відділ кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом (https://work.lnu.edu.ua/). Однак, за ОНП “Комп’ютерні
науки” випуск здійснюється в цьому році вперше. У зв’язку з цим практика збирання інформації про випускників
цієї ОНП не застосовувалась. Наразі, в рамках навчання здобувачі Глова А.В., Карпюк Р.В., Кушнір В.В., Рибак А.В.,
Гура В.Т. працюють на посадах асистентів кафедр. Асоціацією випускників ЛНУ ім. І. Франка планується створення
інформаційної бази випускників за кожною ОНП.

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

За словами гаранта ОНП, в ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості під час реалізації програми
не було виявлено. Зміни проводились лише з боку оновлення ОК та вибіркових ОК. Загалом всі зміни ініціюються
представниками факультету та відділом забезпечення якості освіти. Так в ході покращення ОК було визначено
загалом недостатній розвиток у здобувачів законодавчої компетентності та розуміння сучасних норм
інтелектуальної власності, що знайшло своє відображення у перенесенні із вибіркової до обов’язкової частини
освітньої складової дисципліни “Інтелектуальна власність і трансфер технологій”. В ході аналізу результатів
навчання за ОНП, групою розробників із консультуванням роботодавців, було відзначене відносне “старіння знань”,
що послугувало причиною для оновлення змісту ОК з метою актуалізації інформації у 2020 році.

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

Враховуючи, що акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, що можуть
бути взяті до уваги під час удосконалення ОНП, немає. За наслідками проведення акредитаційних експертиз в ЛНУ
ім. І. Франка було взято до уваги рекомендації експертів, зокрема, які здебільшого стосувались відсутності
необхідних документів: 1. Положення про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти
Львівського національного університеті імені Івана Франка
https://lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf; 2. Порядок визнання у Львівському національному
університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті
https://lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf; 3. Порядок супроводу (надання
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Львівському національному університеті
імені Івана Франка https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf; 4. 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; 5. Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського
національного університету імені Івана Франка https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-
results.pdf.

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

Академічна спільнота ЗВО є активним учасником системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності на
рівні ОНП. Це підтверджено під час акредитаційної експертизи шляхом спілкування експертної групи з учасниками
освітнього процесу. Так, затвердження кожної ОНП реалізується під час розгляду питання на Вчених радах
факультетів та Університету через представників наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf), студентської ради і
студентської профспілки, що знаходить своє підтвердження у вигляді наказів та протоколів на декількох рівнях:
рівень кафедральної перевірки (приймаються та розглядаються зауваження та пропозиції від роботодавців,
здобувачів, зовнішніх рецензентів та представників академічної спільноти, аналізуються результати анкетувань
здобувачів), рівень затвердження на факультеті (перевірка дотримання вимог згідно положень) та рівень
затвердження Вченою радою університету (перевірка дотримання вимог згідно положень, головних цілей та
стратегії ЗВО). Додатково якість освіти забезпечується тим, що ОНП поділена між двома факультетами, що створює
умови двосторонньої взаємної перевірки, а також здійснення двосторонньої співпраці з фахівцями ІТ-ринку,
отримуючи зовнішні оцінки якості своєї роботи. За результатами проведеного аналізу та зустрічей із
представниками ЗВО, ЕГ вважає, що в академічній спільноті ЗВО сформована культура якості, яка сприяє
постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.
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Сильною стороною можна вважати активну роботу факультетів та адміністрації ЗВО у напрямку постійного розвитку
та покращення якості освіти.

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

ЕГ рекомендує розширити роботу з роботодавцями та іншими стейкхолдерами у напрямку формалізації процедур
перегляду ОНП з урахуванням специфіки третього освітнього рівня; активніше заохочувати здобувачів та майбутніх
випускників до участі в опитуваннях щодо перегляду та покращення якості освіти за ОНП “Комп’ютерні науки”;
розширити спектр роботи центру моніторингу Університету; доопрацювати схему звітування для налагодження
якісної системи забезпечення якості освіти за ОНП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОНП загалом відбуваються відповідно до
процедур забезпечення якості освітніх програм у ЗВО, однак нечітка структура відповідальності призводить до
втрати якості освіти в окремих освітніх підрозділах. Здобувачі вищої освіти залучаються до періодичного перегляду
ОНП виключно через представників наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та
опитування раз на півроку. Роботодавці залучаються до процесу періодичного перегляду ОНП шляхом опитування
та обговорень у неформальному спілкуванні. Академічна спільнота є активним учасником системи внутрішнього
забезпечення якості освітньої діяльності, однак створена недостатньо чітка структура відповідальності, яка потребує
доопрацювання. Загалом Критерій 8 відповідає рівню «В».

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Права та обов'язки здобувачів вищої освіти та інших учасників освітнього процесу є чіткими та зрозумілими.
Основними документами, що регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу та відповідають за
забезпечення якості освіти є: 1. Статут ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf); Правила внутрішнього розпорядку ЛНУ ім.Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf); 2. Положенням про організацію
освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf); 3. Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf); 4. Тимчасове положенням про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. Івана Франка
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf); 5. Положенням про відділ аспірантури
та докторантури ЛНУ ім. Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/04/reg_aspirantura.pdf).

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.

Основна документація щодо освітньої програмі знаходиться на офіційному сайті факультету прикладної
математики та інформатики (https://ami.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). На ній знаходяться силабуси основних
та вибіркових компонентів, ОНП за останні роки та надана основна навчальна інформація. Для отримання
зауважень та пропозиції стейкхолдерів використовується електронна пошта гаранта ОНП:
(heorhiy.shynkarenko@lnu.edu.ua). Всі матеріали знаходяться у вільному доступі, та подаються за допомогою
інтуїтивно-зрозумілого інтерфейсу.
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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.

Під час опитування стейкхолдерів та проаналізувавши наявні матеріали на сайті ЗВО встановлено, що ОНП на
офіційному сайти ЗВО наявна, знаходиться у вільному доступі, містить достовірну та точну інформацію (включаючи
її цілі, очікувані результати навчання та компоненти). Зміст ОНП є чітким та зрозумілим, що дозволяє повноцінне
інформування відповідних зацікавлених сторін (стейкхолдерів). Згідно до наданих рецензії та інформації у ході
зустрічей ЕГ встановила, що ОНП загалом погоджена з ключовими стейкхолдерами-роботодавцями.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильною стороною ЗВО є повноцінне дотримання вимог щодо процедур, що регулюють права та обов‘язки всіх
учасників освітнього процесу. Здійснюється дотримання вимог щодо розміщення проєктів ОНП на сайті ЗВО.
Офіційний сайт ЗВО добре структуровано. Сильною стороною є простий та зрозумілий пошук необхідної
інформації, а також можливість надати зауваження та пропозиції щодо організації освітнього процесу та прийняти
участь у громадському обговоренні.

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

ЕГ рекомендує додати інформацію про наукові школи та проєкти, які реалізуються відповідно до ОНП. ЕГ вважає
доцільним запропонувати ЗВО додатково розміщувати на сайті ЗВО інформацію щодо пропозицій із удосконалення
ОНП від роботодавців та здобувачів. ЕГ також рекомендує активізувати висвітлення роботи кафедри на сайті ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Відповідні документи наявні у вільному доступі є чіткими та зрозуміло сформульованими. Проєкти освітніх програм
розміщуються завчасно у відповідному розділі на офіційному сайті ЗВО. Пропозиції вносяться шляхом
громадського обговорення та листування на електронну адресу декана факультету. Щодо прав та обов’язків всіх
учасників освітнього процесу, то інформування внесення змін до відповідних нормативних документів здійснюється
шляхом повідомлень на сайті ЗВО. Загалом Критерій 9 відповідає рівню «В».

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.

Аналіз НП та інтерв’ювання фокус-груп здобувачів освіти та академічного персоналу показали, що в цілому ця ОНП
та її ОК відповідають вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у ЗВО (Постанова КМУ від 23.03.2016 р. №261). Зміст освітньої складової ОНП дозволяє здобувачам оволодіти
загальнонауковими компетентностями (ОК3, 4 кредити); набути універсальних навичок (ОК4, ОК5, 7 кредитів);
сформувати мовні компетентності (ОК6, 7 кредитів); здобути глибинні знання зі спеціальності (ОК1, ОК2, 7
кредитів). Практичним компонентом ОНП є ОК4 на 3-му році навчання, в рамках якої аспіранти залучаються до
проведення навчальних занять та розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін й отримують навички
практичної діяльності викладача. Слабкою стороною є те, що обов’язкові ОК практично не забезпечують складову,
що відповідає глибинним знанням зі спеціальності, переважно вона забезпечується вибірковими ОК. ЕГ відзначає,
що зміст відомостей про самооцінювання: «…Аспіранти, вивчають нормативні дисципліни, які дозволяють їм
поглибити загальнотеоретичну підготовку, необхідну для здобуття ступеня доктора філософії: Обробка зображень і
розпізнавання образів, Системи штучного інтелекту…» суперечить змісту долучених до акредитаційної справи та
оприлюднених на веб-сайті ЛНУ (https://ami.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) ОНП та НП. Загальний обсяг
вибіркових ОК значно перевищує необхідний згідно чинних вимог (18 кр. проти 11 необхідних для обсягу ОНП 43
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кр.), що, на думку ЕГ, певною мірою компенсує недолік обов’язкової складової щодо глибинних знань за
спеціальністю. Аналіз тем досліджень аспірантів (https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/perelik_tem_dysertacij_122_CS.pdf) показав, що вони приблизно відповідають змісту
фахових дисциплін, а отже, здобувач може обрати такі ОК, що відповідають його тематиці наукових досліджень.
Слабкою стороною є те, що ОНП наразі не забезпечує покриття всіх необхідних універсальних навичок дослідника,
бро частина з них винесена до вибіркових ОК, тож аспірант може отримати або здебільшого викладацькі навички,
або науково-дослідницькі. Сильною стороною мало б бути долучення до реалізації ОНП восьми кафедр двох різних
факультетів, що мало б значно підвищити науковий потенціал ОНП, але наразі цього ще не сталось, бо кожна
кафедра здійснює підготовку аспірантів сама по собі. Під час спілкування із здобувачами освіти ЕГ встановила, що
ОНП в цілому та її ОК відповідають науковим інтересам аспірантів та забезпечують певну підтримку їхнім науковим
дослідженням, хоча набуття аспірантами всіх необхідних методологічних та викладацьких компетентностей є
питанням. Отже, ЕГ дійшла висновку про загальну відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію
10.1.

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

ЕГ відзначає, що загалом у ЛНУ завдяки багаторічній роботі аспірантури та спеціалізованої вченої ради за
спеціальністю 01.07.07 «Обчислювальна математика» накопичено «критичну масу» дослідників, але їх наукові
напрями значно більше відповідають спеціальності 113 «Прикладна математика», ніж 122 «Комп’ютерні науки».
Наразі дослідники спільно працюють в одному руслі наукового пошуку, що відповідає науковій школі «Чисельне
моделювання і оптимізація фізико-механічних полів» (наукові керівники – пpоф. Я.Г. Савула, пpоф. Г.А.
Шинкаренко, де ведуть цікаві дослідження. Наукові керівники здобувачів освіти за ОНП працюють в межах саме
цієї наукової школи. На погляд ЕГ, ОНП є унікальною у своєму роді щодо зорієнтованості саме на питаннях
використання прикладної математики і фізики до дослідження об’єктів з інших предметних областей у векторі
комп’ютерних наук. Під час онлайн-зустрічей з академічним та адміністративним персоналом ЕГ отримала
запевнення, що обгрунтування вибору та призначення наукових керівників аспірантам здійснюється з урахуванням
наукових інтересів останніх та результатів наукових досліджень викладачів. Однак, надана ЛНУ відповідь на запит
ЕГ щодо дотичності наукових тем аспірантів та їх наукових керівників підтверджує ці запевнення для невеликої
кількості аспірантів (наприклад, аспіранти Вельгош А.С., Довгань І.Я., Яремків В.В. та їх наукові керівники
відповідно доц. Фургала Ю.М., проф. Кушнір О.С.), а для інших, навпаки, спростовує (аспіранти Гура В.Т.,
Матчишин З.Б., Мисюк Р.В., Семочко О.Г. та їх наукові керівники проф. Монастирський Л.С., Юзевич В.М.,
Половинко І.І.). ЕГ відзначає, що за таблицею, наданою ЛНУ у відповідь на запит ЕГ, 9 аспірантів на момент
онлайн-візиту взагалі не мали жодної публікації. Отже, ЕГ вважає, що не всі наукові керівники мають публікації,
дотичні до тем дисертаційних досліджень здобувачів освіти. Слабкою стороною є тяжіння до фундаментальних
досліджень та забезпеченість кадрового складу виключно докторами фізико-математичних наук, в той час як
тематика аспірантів за ОНП більше стосується прикладних досліджень у технічних науках. ЛНУ надав на запит ЕГ
інформацію щодо спроможності формування разових спеціалізованих вчених рад для атестації 5 аспірантів, які
закінчують підготовку за ОНП, однак, ця інформація додатково висвітлила проблеми дотичності тематики
досліджень аспірантів за ОНП до предметної області спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». На підставі отриманої
інформації ЕГ встановила, що наукова діяльність аспірантів частково відповідає напрямкові досліджень їх наукових
керівників та зробила висновок про певну відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 10.2.

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).

Інтерв’юванням фокус-груп здобувачів освіти та академічного персоналу встановлено, що результати наукових
досліджень аспірантів регулярно обговорюються на засіданнях відповідної кафедри та наукових семінарах.
Здобувачі вищої освіти мають можливість презентації та апробації наукових результатів також під час участі у
міжнародних конференціях, що проводяться в ЛНУ: міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми
прикладної математики та інформатики», що організовувалась ФПМІ до 2019 р. включно
(http://apamcs.lnu.edu.ua/), міжнародній науковій конференції IEEE Electronics and Information Technologies
(http://elit.ieee.org.ua/) (індексація в Scopus), та інших конференціях України та зарубіжжя. Здобувачі мають
можливість публікувати результати своїх наукових досліджень у фаховому журналі «Вісник Львівського
університету. Серія прикладна математика та інформатика» (http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/ami),
збірнику «Електроніка та інформаційні технології» (http://elit.lnu.edu.ua/) (обидва категорії «Б»), публікація статей
в яких для аспірантів є безкоштовною, в Журналі обчислювальної та прикладної математики (Серія
«Обчислювальна математика», Web of Science, https://ami.lnu.edu.ua/research/journal-of-numerical-and-applied-
mathematics), а також інших фахових наукових виданнях України та зарубіжжя. Здобувачі третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти мають можливість вільного безоплатного використання сучасної лабораторної бази
ЛНУ. Під час інтерв’ювання фокус-груп здобувачів та академічного персоналу ЛНУ ЕГ встановила, що аспіранти
дійсно мають вільний безкоштовний доступ до будь-яких ресурсів, необхідних для здійснення ними наукових
досліджень, в т. ч. до комп’ютерної та оргтехніки, мережевих систем та Інтернет, наукової літератури. Бібліотека
ЛНУ надає всім учасникам освітнього процесу повноцінний безкоштовний доступ до ресурсів наукометричних баз
Scopus, Web of Science. Отже, ЕГ вважає, що ЛНУ організаційно та матеріально забезпечує в межах ОНП достатні
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можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів, та
робить висновок про загальну відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 10.3.

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.

Якщо розглядати ЛНУ в цілому, то в ЗВО існує відділ міжнародних зв’язків, який опікується питаннями академічної
мобільності, закордонних наукових та академічних стажувань у партнерських університетах, участі у міжнародних
програмах Fulbright Ukraine, Erasmus+, DAAD, OeAD, а також, судячи з результатів співбесід з представниками
сервісних підрозділів, залученням аспірантів до міжнародної академічної спільноти. Проте, за даною ОНП факти
участі аспірантів у академічній мобільності, або у наукових стажуваннях за кордоном, або у міжнародних освітніх чи
наукових проектах ЕГ відсутні. Є підтверджені факти проходження науковими керівниками аспірантів за ОНП
закордонних стажувань (https://ami.lnu.edu.ua/research/international-cooperation), що безумовно є сильною
стороною. Слабкою стороною є недостатній рівень міжнародної співпраці за ОНП за наявності всіх умов для її
здійснення, що з одного боку пояснюється карантинними обмеженнями останнього року, але ж і до карантину
міжнародної діяльності за ОНП не велося. За інформацією, отриманою ЕГ під час онлайн-зустрічей зі здобувачами
освіти, останні можуть приймати участь в закордонних конференціях та симпозіумах, публікуватися у зарубіжних
наукових виданнях, однак, чомусь реалізація цих можливостей є надто слабкою. Здобувачі освіти за ОНП приймали
участь у міжнародній науковій конференції ELIT-2019, організатором якої є ЛНУ (http://elit.ieee.org.ua/). Виходячи з
отриманої інформації, ЕГ робить висновок про дуже слабку відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті
підкритерію 10.4.

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

За результатами вивчення матеріалів, наданих ЛНУ, співбесід з гарантом ОНП та фокус-групами здобувачів освіти й
академічного персоналу ЕГ встановила, що наукові керівники аспірантів мають досвід виконання науково-дослідних
робіт (переважно ініціативних, що пояснюється здебільшого фундаментальною їх тематикою, та таких, що
виконуються за планом наукових досліджень кафедри) у ролі наукових керівників або виконавців. Деякі здобувачі
вищої освіти за ОНП також долучаються до виконання цих НДР: на запит ЕГ ЛНУ надав копії документів, що
підтверджують участь аспірантів Оленича Ю.І. та Вельгош А.С. у виконанні НДР (2 аспіранти з 22 наявних).
Результати виконання НДР №0119U002343 (науковий керівник доц. Фургала Ю.М.) апробуються на науково-
практичних конференціях (http://dx.doi.org/10.1109/DSMP.2018.8478435) та публікуються у фахових наукових
виданнях (http://dx.doi.org/10.30970/eli.13.3). На запит ЕГ ЛНУ надав перелік виконуваних викладачами ФПМІ
наукових досліджень за кафедральними тематиками. На веб-сайті ЛНУ представлено перелік НДР, остання з яких
завершилася у 2016 р. (https://ami.lnu.edu.ua/research/national-programs), що вступає у протиріччя з документами,
наданими ЗВО. ЕГ не встановила інших фактів участі наукових керівників у НДР або залучення аспірантів до
виконання НДР. ЕГ вважає, що масштаб виконання НДР за ОНП є недостатнім, що є її слабкою стороною. Іншою
слабкою стороною є відсутність наукових проектів за двосторонніми угодами або дослідницькими програмами
(Horizont, NATO тощо), що не дивує з огляду на переважно фундаментальну тематику досліджень. ЕГ робить
висновок про слабку відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 10.5 з огляду на прикладний
характер спеціальності.

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

В ЛНУ питання дотримання академічної доброчесності науковими керівниками та аспірантами регулюється
Положенням про забезпечення академічної доброчесності
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). НПП та здобувачі освіти рівня доктора
філософії обов’язково підписують декларацію про академічну доброчесність. Всі наукові роботи (монографії, статті,
дисертації) учасників освітнього процесу обов’язково перевіряються на наявність плагіату; ЛНУ забезпечує доступ
до сервісів Unicheck. Під час інтерв’ювання академічного персоналу ЕГ отримала інформацію, що аспірантів
навчають роботі з першоджерелами та правильному цитуванню для запобігання плагіату. У разі порушення
академічної доброчесності учасники освітнього процесу несуть відповідальність: відмову у присудженні наукового
ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого
звання; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади;
позбавлення права наукового керівництва аспірантами (докторантами). Крім того, до наукового керівництва не
допускаються НПП, які керували 5 аспірантами, що не захистили дисертацій. Під час онлайн-зустрічей з
адміністративним персоналом ЕГ отримала інформацію, що для запобігання порушенням академічної
доброчесності в ЛНУ проводять різні заходи (семінари, консультації) з питань наукової етики та недопущення
академічного плагіату, в т.ч. для аспірантів. Однак, під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти останні не змогли
пригадати таких заходів. Інтерв’ювання фокус-груп дозволило ЕГ встановити, що за даною ОНП за весь період її
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реалізації фактів порушення академічної доброчесності аспірантами та НПП не було. Отже, ЕГ вважає, що ЛНУ в
цілому забезпечує дотримання академічної доброчесності науковими керівниками та аспірантами й вживає дієвих
заходів для виключення можливості здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення
академічної доброчесності. Таким чином, ЕГ дійшла висновку про загальну відповідність ОНП «Комп’ютерні науки»
у контексті підкритерію 10.6.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

До сильних сторін ОНП в контексті Критерію 10 відносяться: - долучення до реалізації ОНП одразу восьми кафедр
двох різних факультетів ЛНУ, що мало б значно підвищити її науковий потенціал; - «унікальність» ОНП у своєму
роді щодо зорієнтованості на питаннях використання прикладної математики і фізики до дослідження об’єктів з
інших предметних областей у векторі комп’ютерних наук; - ОНП в цілому та її ОК відповідають науковим інтересам
аспірантів; - теми досліджень аспірантів приблизно відповідають змісту фахових вибіркових дисциплін, тож
здобувач може обрати такі ОК, що відповідають його тематиці наукових досліджень; - наявність «критичної маси»
дослідників, сформованої у руслі наукової школи «Чисельне моделювання і оптимізація фізико-механічних полів»,
проте їх наукові напрями значно більше відповідають спеціальності 113 «Прикладна математика», ніж 122
«Комп’ютерні науки»; - ЛНУ організаційно та матеріально забезпечує здобувачам освіти достатні можливості
презентації, апробації та опублікування наукових результатів, в т.ч. на безоплатній основі. Позитивними
практиками даної ОНП є: - всі учасники освітнього процесу, включно з аспірантами та їх науковими керівниками,
підписують декларацію про дотримання академічної доброчесності.

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

До слабких сторін ОНП в контексті Критерію 10 відносяться: - обов’язкові ОК практично не забезпечують складову,
що відповідає глибинним знанням зі спеціальності, вона переважно забезпечується вибірковими ОК; - ОНП наразі
не забезпечує покриття всіх необхідних універсальних навичок дослідника обов’язковими освітніми компонентами.
- тяжіння наукових керівників переважно до фундаментальних досліджень та забезпеченість кадрового складу
виключно докторами фізико-математичних наук, в той час як тематика аспірантів більше стосується прикладних
досліджень у технічних науках, дотичних до сфери комп’ютерних наук; - не всі наукові керівники мають публікації,
дотичні до тем дисертаційних досліджень здобувачів освіти, значна кількість аспірантів взагалі не мають публікацій;
- недостатній рівень міжнародної співпраці за ОНП, в т.ч. закордонних стажувань аспірантів та академічної
мобільності, за наявності всіх умов для її здійснення; - масштаб виконання НДР за ОНП є недостатнім, переважають
ініціативні теми та повністю відсутні госпдоговірні або бюджетні науково-дослідні роботи, залучення аспірантів до
виконання НДР є напрочуд низьким; - відсутність міжнародних наукових проектів, до яких були би долучені
аспіранти та їх наукові керівники. Експертна група надає наступні рекомендації: - модернізувати перелік та зміст
обов’язкових ОК під час чергового перегляду ОНП, забезпечивши адекватну можливість набуття здобувачами
універсальних навичок дослідника та здобуття глибинних знань зі спеціальності; - забезпечити реальну дотичність
наукової тематики здобувачів вищої освіти та їх наукових керівників; - інтенсифікувати роботу щодо відкриття та
виконання НДР (що вимагає певної переорієнтації з фундаментальних досліджень до прикладних), ширше
залучаючи до їх виконання аспірантів; - інтенсифікувати міжнародну співпрацю в рамках цієї конкретної ОНП,
розвивати можливості закордонних стажувань аспірантів в рамках програм академічної мобільності та академічного
обміну; - долучати наукових керівників та аспірантів до проектування та подання міжнародних наукових проектів
(наприклад, за програмами Горизонт, DAAD, NATO.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП має сильні сторони та позитивні практики. Якщо розглядати ОНП поза контекстом її відповідності
спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" так змісту її ОК (ці питання вже були дослідженні за критерієм 2), то можна
розгледіти і науковий потенціал, і наявність "критичної маси" дослідників, і унікальну зорієнтованість ОНП на
питаннях використання прикладної математики і фізики до дослідження об’єктів з інших предметних областей у
векторі комп’ютерних наук, і те, що ЛНУ організаційно та матеріально забезпечує здобувачам освіти достатні
можливості презентації, апробації та опублікування наукових результатів. Все вищеназване є ознаками добротної
ОНП, реалізація якої хоча і поза межами спеціальності 122, однак забезпечує можливість досягти цілей та
програмних результатів навчання.. Однак, ОНП має дуже слабку відповідність за рівнем виконання НДР та
міжнародної співпраці, Суттєво також, що не всі наукові керівники мають публікації, дотичні до тем дисертаційних
досліджень здобувачів освіти. Застосовуючи голістичний підхід з урахуванням рівня узгодженості за різними
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підкритеріями та різного рівня впливу за цими підкритеріями, експертна група зробила висновок, що ОНП
«Комп’ютерні науки» та освітня діяльність ЛНУ за цією програмою відповідають рівню В за Критерієм 10.

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.

1. Один з двох факультетів, а саме факультет електроніки та комп'ютерної техніки, за відчуттям експертів, м'яко
саботував акредитаційну експертизу. Огляд матеріально-технічної бази цим факультетом було повністю
проігноровано. 2. На обох факультетах загалом навчається більше ніж півтори тисячі (1500) студентів різних рівнів
вищої освіти (бакалаврського, магістерського, докторського), що за чинними ЛУ вимагає наявності не менше ніж 50
фахівців за відповідною спеціальністю (або хоча б у галузі). Наразі, їх немає жодного. 3. Саме це, на думку ЕГ, є
головною причиною відкриття підготовки аспірантів за спеціальністю 122 в ЛНУ, для забезпечення власних потреб
у викладачах. Але маємо замкнене коло - для підготовки аспірантів, які стануть потім викладачами, потрібні
викладачі, яких зараз немає. 4. З погляду на всі аспекти, реалізація цієї ОНП значно більше виглядає як
продовження підготовки аспірантів як було до 2016 р., ніж як підготовка докторів філософії за новими правилами.
5. На факультеті прикладної математики та інформатики існує інша ОНП третього рівня вищої освіти - за
спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Аналіз цієї ОНП показав, що вона лише мінімально відрізняється від
ОНП “Комп'ютерні науки” - за переліком вибіркових дисциплін. Все інше, як і залучені НПП, співпадають.

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 E

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси E

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є умовна (відкладена) акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток
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Додаток 2 - Сильні сторони та
позитивні практики ОНП.pdf

joRShGLI0HGiZnrNJNaGtbpZXI1HFwgSAQGdo0fp
v/k=

Додаток Додаток 3 - Слабкі сторони
ОНП.pdf

JnYAvf0PQMZa0pcy8F2MeIBL7TYfaf68IS7utnlKRq
4=

Додаток Додаток 4 - Рекомендації
експертної групи.pdf

pQyy1IqhjxmifXLXWOHUONoCXrmqKB/5X9jrxxak
0Po=

Додаток Додаток 1 - Перелік
скорочень.pdf

/INkStXv3UAzx/v/odTm/fiS43fdhVOpIU3EP3Rgdro
=

***

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

Шерстюк Володимир Григорович

Члени експертної групи

Захожай Олег Ігорович

Букреєв Дмитро Олександрович
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