
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36774 Математика

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 111 Математика

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 36774

Назва ОП Математика

Галузь знань 11 Математика та статистика

Cпеціальність 111 Математика

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 Шуда Ірина Олександрівна, Іванова Галина Ігорівна, Требенко Оксана
Олександрівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 24.06.2021 р. – 26.06.2021 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/2021/05/2020-36774-info.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/2020-36774-
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 «Математика» (далі - ОНП) реалізується на базі Львівського національного університету
імені Івана Франка (далі – ЛНУ). Львів відомий Львівською математичною школою, засновниками якої були видатні
вчені Гуго Штайнгауз та Стефан Банах. Колектив механіко-математичного факультету шанує, відновлює і збережує
традиції математичної школи, залучає до заходів аспірантів. Заходи, які проводить колектив, сприяють
популяризації математики, формуванню патріотичних настроїв у львів'ян. Серед останніх подій – відкриття 30
березня 2021 р. інформаційної дошки про Львівську математичну школу, яку розмістили на фасаді будинку № 27 на
проспекті Тараса Шевченка, де у першій половині XX століття була легендарна кав’ярня «Шкоцька» — культове
місце для Львівських математиків. Серед науково-педагогічних працівників механіко-математичного факультету,
що забезпечують реалізацію освітньої компоненти ОНП Математика є 11 професорів, 5 доцентів. До наукового
керівництва аспірантами долучаються всесвітньо-відомі математики. Зокрема, проф. Банах Т.О. має 233 статті у
Scopus (h-індекс 13) у Web of Science Core Collection - 170 (h-індекс 10), проф. Зарічний М.М. має 63 статті у Scopus (h-
індекс 8). Станом на даний момент у ЛНУ імені І.Франка функціонують спеціалізовані вчені рази із захисту
докторських дисертацій: Д 35.051.07 (01.01.02 – диференціальні рівняння; 01.01.07 – обчислювальна математика)та
Д 35.051.18 (01.01.01 – математичний аналіз; 01.01.04 – геометрія та топологія). Зараз за ОНП навчаються 16
аспірантів. Особливістю ОНП є універсальність підготовки за нею, що є наслідком існування у ЗВО кількох давніх
наукових математичних шкіл: школа С.Банаха з функціонального аналізу, школа комплексного аналізу, школа з
геометрії і топології, алгебраїчна школа, школа з теорії ймовірності та школа з диференціальних рівнянь проф.
Лопатинського. Пошук і виявлення наукових талантів викладачами здійснюється ще зі шкільних років: викладачі та
аспіранти беруть участь у роботі МАН, у проведенні регіональних олімпіад з математики.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Універсальність математичної підготовки за ОНП. Закордонний досвід викладацької діяльності НПП. Наявність у
ЗВО журналу «Математичні студії», що входить до БД Scopus (Q2). Запрошення закордонних лекторів для читання
відкритих лекцій студентам і аспірантам. Багаторічні математичні семінари, які у останні роки набули статусу
міжнародних. Наявність регулярних закордонних стажувань у викладачів та наукових керівників ОНП. Велика
кількість публікацій, що обліковуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, у окремих викладачів
ОНП. Наявність грошової винагороди для НПП за опублікування статей та тез, які індексуються Scopus та Web of
Science. Преміювання здобувачів вищої освіти, які опублікували статті у журналах, що індексуються у міжнародних
наукометричних базах Scopus та Web of Science

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Оскільки мета ОП та ПРН не відображають особливість ОП, яку бачать розробники, то рекомендуємо у цілях ОНП
відобразити її особливості. 2. Оскільки у переліку ПРН не відображено такі рез. навчання як набуття універс.
навичок дослідника (окрім уміння розробляти проекти), то рекомендуємо перегл. перелік ПРН. 3. Оскільки
відповідно до п.27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії однією із складових
підготовки має бути набуття універс. навичок дослідника, зокрема управління наук. проектами та/або складення
пропозицій щодо фінанс. наук. досліджень, реєстрації прав інтелект. власності, а обов’язкові дисц. ОНП забезп.
складову універс. навичок частково, то рекомендуємо забезп. формув. цих навичок у всіх аспірантів ОНП. Особливо
це стосується навичок розробляти, реалізов. проекти, що є програмним рез. навчання за ОНП. 4. Оскільки
компетентність СК6 забезп. частково, то рекомендуємо уточнити її формулюв., вказавши, що йде мова про здатність
викладати у вищій школі. 5. З огляду на помічені неточності, рекомендуємо перегл. матриці забезпечення прогр.
компетентностей та ПРН осв. компонентами. 6. З огляду на зацікавленість роботодавця із УКУ рекомендуємо розгл.
можливість проходження педаг.практики на базі УКУ, для чого необх. внести зміни до Полож. про педаг. практику
аспірантів, які б дозволяли залучення роботодавців до організації і проходж. практики (бази практики). 7. Оскільки
не всі викладачі вчасно підвищують кваліфікацію, то рекомендуємо ЗВО ретельніше вести облік за вчасним
проходж. підвищ. кваліфікації викладачів. 8. Рекомендуємо врахувати побажання здобувачів вищої освіти і
проводити опитування не лише серед аспірантів 3-4 років навчання, але і серед аспірантів 1-2 років навчання, а
також розгляд.рез. опитувань на засід. кафедри та Вч. ради фак-ту і приймати відповідні рішення. 9. Оскільки
аспіранти не знають про можливість здобуття рез. навч. у рамках неформ. та інформ. освіти і на зустрічі виявили
зацікавленість у таких можливостях, то рекомендуємо ознайомити їх з відпов. процедурами. Рекоменд. посилити
інформ. аспірантів щодо навч. процесу відділом аспір. та доктор., а також про навч., наук. та позанавч. заходи. 10. У
ОНП 2020 р. є недоліки, які залишились із ОНП 2017 і які не було виявлено протягом 3 років, водночас, на аналог.
недолік було вказано у висновку ГЕР про результати акредит. експертизи ОНП “Фінанси, банк. справа та
страхування” (реком. “Переглянути зміст ОНП в частині запровадження ОК, що забезпечують набуття універс.
навичок дослідника в обсягах не менше 6 ЄКТС”). Рекомендуємо внутрішній системі забезп. якості забезпечити
адекватне реагування на недоліки, які виявл. в ОНП під час здійснення процедур внутр. і зовн. забезп. якості. 11.
Оскільки на офіц. веб-сайті ЛНУ не вказано дату розміщення і термін обговорення проекту ОНП, то ЕГ рекомендує
після громадського обговорення проекту ОНП на сайті ЗВО оприлюднювати таблицю із зауваж. та пропозиціями
відповідних зацікавлених сторін (стейкхолдерів).
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III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

У ОНП 2020 зазначено, що метою ОНП є «розвиток заг. і фах. компетентностей для забезп. підгот.
конкурентноспроможних кадрів вищої кваліф. для здійсн. самост. наук.-досл. діяльн., аналіт. роботи, наук. консул.,
організ. наук. досліджень та наук.-педаг. діяльності в галузі математики». Місія Ун-ту полягає в «сприянні
соціальному та економ. розв. суспільства, генерув. змін, які потребує місто, регіон, країна та світ; встановленні та
реаліз. осв. і наук. стандартів формув. особистості – носія інтелект.та інновац. потенціалу, розв. культ.-мист.
середовища для збагачення дух. світу молоді, вихов. почуття націон.-патріот. обов’язку та пошани до істор. пам’яті»
https://cutt.ly/5mxmIyv. Серед пріоритетів стратег. розвитку – підвищ. якість наук. досліджень, розширити
наук.діяльність у напрямі трансферу технологій і комерц. інтелект. власності; збільшити кільк. штатних наук.
працівників, збільшити частку фінанс. наук. діяльності у сукупних надходженнях Ун-ту, забезпечити високі позиції
Ун-ту в міжнар. і націон. рейтингах, підвищити індекс Гірша в наукометричних базах даних. У Відомостях про
самооцінювання також зазначається, що цілі ОНП відповідали і попередній версії місії та стратегії ЛНУ. У
Відомостях про самооцінювання вказано, що місії Ун-ту відповідає практ. застосув. результатів ОНП на націон. та
регіон. рівнях, формування особистості викладача як висококомпетентного, профес. мобільного та
конкурентоспроможного фахівця на ринку осв. послуг. Вважаємо, що загалом цілі ОНП відпов. місії і стратегії ЛНУ.
Особливістю ОНП є універсальність підготовки за нею, що є наслідком існування у ЗВО кількох давніх наукових
математичних шкіл: школа С.Банаха з функціонального аналізу (з 20-х рр. XIX ст., представники: С.С.Банах,
С.Т.Мазур, Ю.С.Шаудер, Г.Д.Штайнгауз і М.О.Зарицький), школа комплексного аналізу, школа з геометрії і
топології (М.М.Зарічний, Т.О.Банах), алгебраїчна школа (М.Я.Комарницький, Б.Забавський, В.І.Андрійчук), школа з
теорії ймовірності та школа з диференціальних рівнянь (Я. Лопатинський). Здобувачам освіти пропонується, окрім
базового спільного для всіх курсу «Суч.тенденції в матем. та статистиці» вибрати 3 різні спеціал. дисципліни.
Поглиблена матем. підготовка з кількох дисциплін дає випускникам універсальну, багатогранну підготовку, формує
широту погляду на суч. математику, ерудованість, дає змогу випускникам аспірантури працювати у подальшому не в
одному вузькоспец. напрямі, а у міжгалузевому контексті, в нових галузях матем., зокрема на стику напрямів,
використ. методи різних матем. областей. Аналіз змісту ОНП підготовки докторів філософії ЗВО, які вже проходили
акредитацію, та інших ОНП, які є у вільному доступі, показує, що жодна ОНП цих установ не має такої особливості,
а отже, можна вважати таку практику унікальною. Особливість ОНП, яку бачать розробники і яка відрізняє ОНП від
інших аналогічних ОНП, недостатньо відображено у її меті.

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

Відп. до р.3 Метод. реком. щодо розробл., затв., моніт., перегляду та закриття ОП https://cutt.ly/TmYgRBZ всі нові
ОП мають пройти єдиний порядок затвердж. - послідовний розгляд проектною групою, вип. каф., вч. радою фак-ту;
зав.кафедри забезпечує з’ясув. думки стейкґолдерів. У р.2 зазнач., що бажано залучати предст. бізнесу,
роботодавців, вип-ків, здобувачів освіти, профес. гром. організації та інших. До складу роб. групи у 2017 р. увійшли
представники кафедр, наук. напрямки яких представлено у ОНП; склад роб. групи всі роки залишався незмінним.
При розробці ОНП розробники виходили з того, які матем. напрямки представлено у ЛНУ (алгебра, топологія,
топол. алгебра, компл. аналіз, теорія операторів, диф.рівн., теорія ймов., функц. аналіз). За словами гаранта,
хотілось в основу ОНП покласти універс., щоб випускник не був вузькоспец., а мав широке уявл. про суч.
математику, бо невідомо, чим він буде далі займатись: природно, щоб, прийшовши на кафедру деякого ЗВО, він був
готовий працюв. за матем. напрямом, за яким працює колектив цієї кафедри. Ураховано досвід багаторічний реаліз.
аспірантури. У 2019 р. ОНП не зазнала змін у меті та ПРН, лише замінено вибірк. дисц. «Основи теорії просторів
аналіт. ф-цій» та «Прямі і оберн. задачі …» на дисц. «Клас. теорія множин» та «Топол. алгебра» відповідно. У 2020
р. мета та ПРН знову змін не зазнали, збільш. обсяг ОНП з 40 до 43 кр. (за рах. включ. до обов. част. дисц. «Інф. техн.
та прогр.»). У відом. про самооц. (ВСО) зазнач., що з такою пропозицією виступили аспіранти та магістранти, на
зустрічі аспіранти по це не згадували. До матеріалів акред. справи додано 3 відгуки роботодавців. У рецензії дир.
ІППММ імені Я.С.Підстигача зазн., що діяльн. спільних наук. семінарів, організація спільних наук. конф., постійний
контакт між вч. Ін-ту і ММФ ЛНУ дає змогу коригув. вимоги до підгот. асп. та врахов. інтереси працедавця.
Зав.кафедри ІФТУНГ у рецензії характер.структуру ОНП і заув., що «достатня кільк. дисц. у вибірк. частині забезп.
можлив. якісної підгот. аспірантів як за їхнім осн. наук.напрямком, так і в сум. напрямках»; схожа за змістом хар-ка
ОНП і у рецензії прор-ра Львівського держ. у-ту безпеки життєд. Конкр. пропозицій щодо формул. цілей і ПРН у
рецензіях немає. Присутній на зустрічі роботодавець Я.Притула із УКУ зазн., що зі змістом ОНП не знайомий, однак
у неформ. спілкув. із розробн. пит. підгот. асп. обговорюються. Гарант також наголош., що одним із основних
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роботодавців є фак-т прикл. матем. та інф., з представниками якого консул. при розробці ОНП. В ході зустрічей
встановлено, що опитув. у формі анкет-ння у 2017-20 серед асп. не проводились, а лише у 2021 р.:
https://cutt.ly/MmIvMEh. Аналіз переліку пит. показує, що пит. блоку 2 певним чином дають можлив. виявити, яких
навичок, на думку здобувачів освіти, їм не вистачає, у певній мірі це дозволяє врахув. потреби аспірантів, однак
відсутність відкр. пит., на думку ЕГ, не дає можлив. асп. вислов. побажання щодо додатк. бажаних навичок.

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.

ОНП надає можливість не лише поглиб.знання у обраній спеціал., але й суміжних напрямах, здобути універс.підгот.
в області суч. математики. Це дає можл. підгот. ерудов. дослідника, готового, зокрема, працюв. на стику напрямків
або за нових напрямками, що виникають у матем. Дисц. «Суч. тенденції в математиці і статистиці» формує
розуміння напрямків розв. суч. матем. науки, в рамках неї здійсн. огляд проблем тисячоліття, розгляд. аспекти
нових потужних розділів суч. матем. (фракт. геометрії, ідемпот. матем.), комп. довед. За словами гаранта,
особливістю м.Львова є те, що це студентське місто, в ньому багато ЗВО. Універс. підготовка дасть можлив.
випускнику отримати поглибл. знання з інш. матем. дисц., з інш боку, забезп. готовність прац. за матем. напрямом
кафедри, на яку працевл. (див. підкр. 1.2). Відп. до Стратегії розв. Львівської обл. на період 2021-27
https://cutt.ly/ymxW1mq високі темпи зрост. впродовж останніх рр. в регіоні демонструє сфера ІТ (кільк. нових ІТ-
компаній щороку зростає майже на 30%, а чисел. фахівців збільш. на 25%, С.25). ІТ-кампанії потреб. випускників-
матем., що мають аналіт. мислення, часто йде мова про осіб із наук. ступенем канд. ф.-м. наук/PhD. Звідси, потреба
аспірантів у дисц. «Ін форм. технології і програм.», яку вони щороку обирали і яку у 2020 р. було переведено із
розряду вибірк. у обов’язкові. Серед регіон. особлив. ОНП слід відмітити її орієнтацію на традиц. для львівської
матем. школи напрямки, вихов. аспірантів в дусі відродж. і збереж. її традицій. Урахув. галуз.контексту забезп.,
зокрема, через введення дисц. «Суч. тенденції в матем. і статистиці», в якій розглядаються матем. методи у
економіці та біології. У ВСО сказано, що «Викладачі, що виклад. на ОНП, мають великий досвід міжнар. співпраці:
наук. дослідж. і публ. з вченими ун-тів різних країн, участь у міжнар.наук. конф., закорд.стажув. та наук. візити.
Деякі викладачі мають досвід праці у закорд.ун-тах, що вимір. роками. Це дає змогу враховувати міжнар. досвід у
формул. цілей навч. та ПРН». Під час зустрічі із гарантом було встановл., що саме його закорд. досвід роботи
спонукав до зміни підходу до підгот. асп.: якщо раніше з перших днів аспір. намагались якомога більше спеціал.
аспіранта у певному напрямку, то зараз підхід змінено: ОНП дає широкі знання, готує дослідника. Зміст ОНП
певним чином відображає і досвід підгот. в аспірантурі МГУ самого гаранта. При компонув. ОНП розробники
спілкув. із розробниками ОНП ПНУ імені В.Стефаника, КНУТШ, колегами з фак-ту ПМІ ЛНУ. Крім того, один із
членів робочої групи ОНП – Іщук Ю.Б. – є секретарем підкомісії зі спец. 111 НМК № 7 НМР МОНУ, а отже,
розробники мали можл. ознайом. із проектом Стандарту. Врах-чи вищевикладене, ЕГ вважає, що цілі ОП та ПРН
визнач. загалом з урахув. тенденцій розв. спец., галуз. та регіон. контексту, а також на основі досвіду, отриманого
розробниками за кордоном, але конкр. фактів врахув. досвіду аналог. ОНП при формул. ПРН під час зустрічей не
встановлено.

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

Стандарт вищої освіти із спеціальності 111 Математика третього рівня ВО відсутній. Програмні результати навчання
у ОНП з 2017 р. змін не зазнали. Станом на 2017 р. ПРН було розроблено шляхом уточнення формулювання
дескрипторів (узагальнених результатів навчання) у описі 8 кваліфікаційного рівня у НРК України, при цьому
кожній компетентності у описі кваліфікаційного рівня розробники співставили один і лише один ПРН. У 2019 р.
окрім зміни порядкового номера рівня зазнав змін і опис кваліфікаційного рівня у НРК України, однак це не
відобразилось у ОНП. Аналогічно у ОНП 2020: формулювання ПРН – ідентичні до формулювань ПРН 2017. Аналіз
відповідності ПРН у ОНП 2020 опису кваліфікаційного рівня у НРК свідчить про відповідності: Зн1 (Концептуальні
та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності) – ПРЗ; Ум1 (Спеціалізовані
уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або
інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики – частково ОНП забезпечує
(зокрема, ПРУ2), але відповідних ПРН не вистачає; Ум2 (Започатк., планування, реалізація та коригування
послідовного процесу ґрунтовного наук. дослідження з дотриманням належної академ. доброчесності) – ПРУ2; Ум3
(Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей) – ПРУ1; К1 (Вільне спілкування з питань, що
стосуються сфери наук. та експертних знань, з колегами, широкою наук.спільнотою, суспільством в цілому) – ПРК;
К2 (Використання академ. укр. та іноз. мови у проф. діяльності та дослідженнях) – ПРК, але у ПРН не відображено
володіння іноз.мовою; АВ1 Демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності,
академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових
контекстах професійної та наукової діяльності – ПРА1, ПРА2; АВ2 Здатність до безперервного саморозвитку та
самовдосконалення – ПРА3. Відмітимо, що відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів
вищої освіти (Наказ МОНУ від 01.06.20 №600) https://cutt.ly/6mxRpPs для освітнього рівня доктора філософії
перелік рез. навч. повинен передбачати: набуття універс. навичок дослідника, зокрема усної та письмової
презентації результатів власного наук. дослідження укр. мовою, застосування сучасних інформ. технологій у наук.
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діяльності, пошуку та критичного аналізу інформації, концептуалізацію та реалізацію наук. / мистецьких проектів,
управління науковими/творчими проектами, складення пропозицій щодо фінансування досліджень та/або
проектів, реєстрації прав інтелект. власності; опанування іноз. мови на рівні достатньому для представлення та
обговор. результатів своєї наук. (творчої) діяльності іноз. мовою (англ. або іншою, відп. до специфіки спеціальності)
в усній та письм. формі, а також для повного розуміння іншомовних профес., наук. та навч. публікацій з відпов.
тематики, що недостатньо відображено у ПРН.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Універсальність математичної підготовки за ОНП, що формує широту погляду на сучасну математику, універсальні
знання, дає можливість працювати не лише у вузькоспеціалізованому напрямку, а у міжгалузевому контексті,
працювати в нових галузях математики, використовуючи методи різних математичних областей.

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

1. Оскільки мета ОП та ПРН не відображають особливість ОП, відмінність від аналогічних програм інших ЗВО, яку
бачать розробники (універсальність матем. підготовки і підготовка ерудованого дослідника), то рекомендуємо у
цілях ОНП відобразити її особливості (що може допомогти абітурієнту вибрати цю ОНП серед освітніх програм ЗВО
України). 2. Оскільки у переліку ПРН не відображено такі рез. навчання як набуття універсальних навичок
дослідника (зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською
мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, пошуку та критичного аналізу
інформації, складення пропозицій щодо фінансування досліджень та/або проектів, реєстрації прав інтелектуальної
власності; опанування іноземної мови на рівні достатньому для представлення та обговорення результатів своєї
наукової (творчої) діяльності іноземною мовою (англійською або іншою, відповідно до специфіки спеціальності) в
усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних професійних, наукових та навчальних
публікацій з відповідної тематики, то рекомендуємо переглянути перелік ПРН. 3. Ураховуючи, що розробниками
досліджувався переважно досвід підготовки аспірантів, підхід до роботи із аспірантами у закордонних ЗВО-
партнерів, але не вивчався досвід компонування ОНП, рекомендуємо ознайомитись із описом аналогічних освітніх
програм за кордоном та врахувати результати при перегляді ОНП. 4. З метою більш повного врахування позицій і
потреб стейкхолдерів при формулюванні цілей та ПРН рекомендуємо у анкетах додавати відповідні питання.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Цілі ОНП загалом відповідають місії та стратегії ЛНУ, але у формулюванні мети не відображено унікальність ОНП,
яку бачать розробники. Цілі ОП та ПРН було визначено з урахуванням позицій НПП і потреб ЗВО, роботодавців
вони задовольняють. При формулюванні цілей та ПРН було враховано тенденції розвитку спеціальності, ринку,
галузевий контекст, досвід роботи розробників за кордоном, а також результати аналізу проекту стандарту. Перелік
програмних результатів навчання не передбачає набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та
письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних
інформаційних технологій у науковій діяльності, пошуку та критичного аналізу інформації, складення пропозицій
щодо фінансування досліджень та/або проектів, реєстрації прав інтелектуальної власності; опанування іноземної
мови на рівні достатньому для представлення та обговорення результатів своєї наукової (творчої) діяльності
іноземною мовою (англійською або іншою, відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а
також для повного розуміння іншомовних професійних, наукових та навчальних публікацій з відповідної тематики,
тому перелік ПРН потребує перегляду. Недоліки, пов'язані із формулюванням цілей ОП, в цілому не впливають на
результати навчання за ОП, тому експертна група робить висновок, що загалом ОНП «Математика» відповідає
вимогам критерію 1, але є несуттєві недоліки, які варто виправити.

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
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навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Термін підготовки за ОП становить чотири роки; обсяг кредитів ECTS, необхідний для здобуття ступеня вищої
освіти – 43 ECTS, що відповідає вимогам ч.6 ст.5 ЗУ «Про вищу освіту» до обсягу ОП, «Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наук. установах)»,
затвердж. Постановою КМУ № 261 від 23.03.2016. З них на навч. дисц. відведено 39 ECTS, на практику – 4 ECTS.
Стандарт вищої освіти за спец. 111 Математика для третього рівня вищої освіти (доктор філософії) відсутній.
Обов’язкова част. навч. плану складає 25 ECTS (58,2%), вибіркова – 18 ECTS (=41,8%), що відповідає вимогам п.15 ч.1
ст.62 ЗУ «Про вищу освіту». До нормативних дисциплін віднесено дисц., які забезпечують складову глибинних
знань із спеціальності, загальнонаукові компетентності, універсальні навички та мовні компетентності, до
вибіркових – глибинні знання зі спеціальності та деякі універсальні навички науковця. Здобуття глибинних знань із
спец., за якою аспірант проводить дослідж., забезпечується ОК1(3 ECTS), ОК2 (4 ECTS), а також дисц. вибіркової
частини ОП: ВК1-ВК3 (9 ECTS). Всього 16 ECTS. Оволодіння загальнонаук. компетентностями реалізується через
ОК3 (4 ECTS). Набуття універс. навичок науковця: усної та письм. презентації рез. власного наук. дослідж. укр.
мовою - ОК2 (4 ECTS), OK6 (7 ECTS), ВК4.2 (3 ECTS); застос. сучасних ІТ у наук. діяльності – OK5 (3 ECTS), підгот. до
і на виступах на наук. семінарах; використ. програм при оформленні статей (LaTeX), організ. та проведення навч.
занять – практика OK 4 (4 ECTS); управл. наук. проектами та/або складення пропозицій щодо фінанс. наук.
досліджень, реєстрації прав інтелект. власності – лише вибіркові дисципліни – ВК 5.2 (3 ECTS), ВК6.1 (3 ECTS).
Здобуття мовних компетентностей, достатніх для предст. та обговор. рез. своєї наук. роботи іноз.мовою (англ. або
іншою відповідно до специфіки спец.) в усній та письм. формі забезпечується ОК 6 (7 ECTS). Таким чином, ОНП
включає чотири складові, визначені Порядком підготовки доктора філософії, їх обсяг відповідає вимогам; але такі
універс. навички науковця як управління наук. проектами, реєстрації прав інтелект. власності можуть бути сформ. у
випадку вибору аспірантом відпов. дисц. ВК5.2, ВК6.1. На питання до предст. відділу аспірантури та відділу забезп.
якості щодо того, чому ці дисц. було віднесено до вибірк.частини НП, було отримано відповідь, що «компетентності і
рез. навч. ОНП доктора філософії можуть бути сформовані за рахунок вибірк.дисц.». Заув., що зазначене можливе
лише у випадку, коли за будь-якого вибору аспірант здобуває відповідні компетентності чи ПРН.

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.

ОК у сукупності формують цілісну систему. Освітня компонента ОНП опановується протягом 3,5 р. Протягом всього
терміну навчання аспіранти відвідують науковий семінар ОК2. У 1 семестрі пропонуються обов’язкові дисц. ОК1,
ОК3 та ОК6; у 2 семестрі – продовжується вивчення обов’язкової дисц. ОК6, а також вивчаються вибіркові ВК 1.4. У 3
семестрі продовжується вивчення дисц. ВК1, вводяться дисц. ВК4, ВК5. У 4 семестрі розглядаються ОК5, ВК2, ВК6. У
5 семестрі продовжується вивчення ВК2, у 6-7 семестрах розглядається ВК3. Педагог. практика – у 6 семестрі.
Рівномірний розподіл навантаження протягом терміну навч. дає можливість аспірантам поєднувати навчальну
діяльність із проведенням наук. дослідження протягом всього терміну навчання. Вивчення дисц. у навч. плані
відповідає принципу логічності, послідовності; спеціалізовані математичні дисципліни ВК1-ВК3 розглядаються на
різних роках навчання. Вивчення іноземної мови на 1 р.н. готує аспірантів до написання публікацій іноземною
мовою. Аналіз змісту ОНП та силабусів показав, що ПРН 2 “Уміти розробляти та реалізовувати проекти...” повною
мірою забезпечується лише у випадку вибору аспірантом дисц. ВК4.2. При цьому аналіз наданої гарантом інф. щодо
переліку вибірк. дисц., які вибирали асп. (див. матер., надані на запит), показав, що жоден із аспірантів 2017-20 р.
вступу не вибрав дисц. «Підготовка наук.-іннов. проекту», а вибрали альтернат. дисц. «Психологія вищої школи».
Формування компетентності СК5 для аспірантів, які не вибрали дисципліну ВК4.2 забезпечується в ході підготовки
публікацій під керівництвом наук. керівника, водночас, аспіранти, які її вибрали, отримують більш ґрунтовну
підготовку. Компетентність СК6 забезпечується частково: її формулюванням передбачено здатність кваліфіковано
передавати знання в галузі математики здобувачам освіти різних рівнів (за ч.2 ст 10 ЗУ «Про освіту» таких рівнів є
12, зокрема: дошкільна освіта, базова освіта, профільна освіта, …), однак у силабусі ОК «Педагогічна практика»
вказано, що її метою є набуття та вдосконалення навичок і вмінь навчально-методичної роботи і практичної
діяльності аспірантів щодо здійснення освітнього процесу лише у вищій школі. Аналіз матриці відповідності
програмних компетентностей компонентам ОП показав, що ОК3 і ОК4 не забезпечують формування ЗК9.
Сумнівним є формування компетентності ЗК3 через ОК1, ЗК6 через ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, а СК5 через ОК6. Аналіз
матриці забезпечення програмних результатів навчання компонентами ОП показав, що ОК3 не забезпечує
формування ПРА1.

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

Об’єктом вивчення за ОНП є математичні структури, концепції та ідеї. Теоретичний зміст предметної області
(основні поняття, концепції, принципи, специфічні для цієї предметної області) розкривається через ОК1, ОК2, ВК1,
ВК2, ВК3. Освітні компоненти ОК1, ОК2, ОК5, ВК1, ВК2, ВК3 передбачають ознайомлення із методами, методиками
та технологіями, якими на практиці має оволодіти здобувач освіти. Освітні компоненти ОК3, ВК4, ВК5, ВК6
спрямовані на формування універсальних навичок дослідника, ОК 3 забезпечує вдосконалення мовних
компетентностей, ОК4 – викладацьких навичок. Таким чином, зміст ОНП повною мірою відповідає предметній
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області спеціальності «Математика», при цьому частина дисциплін формують загальні методологічні, філософські
компетентності.

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

Можливість формув. індивід. траєкторію навч. аспіранту забезп. через вибір: наук. кер., теми дослідж., навч. дисц.,
можливість взяти участь в прогр. академ. мобільності. У Тимчас. полож. про орг. осв. процесу здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії https://cutt.ly/xmzlm9L зазначено, що «Індивідуал. навч. план (ІНП) формується
аспірантом на основі ОНП та НП, погодж. з наук. керівником та затверджується Вч. радою фак-ту протягом 2
місяців з дня зарахув. особи до аспірантури». Проведення експертної оцінки й уточнення тематики дисерт. робіт
покладається на членів групи забезп. ОНП. Процедура вибору дисц. наступна: відділ аспірантури і доктор. на
початку н.р. доводить до відома здобувачів перелік дисц. за вільним вибором в межах кожного року навч.;
аспіранти, ознайомившись з цим переліком дисц., до 01 березня поточного року вносять обрані дисц. до вибірк.
частини НП; відділ аспірантури і докторантури узагал. інф. форм. про вибір здобувачами навч. дисц.; списки груп
формує відділ аспірантури та докторантури. У Тимчас. полож. про порядок забезп. вільного вибору дисц. зазначено,
що студенти і аспіранти мають право вибирати навч. дисц., передбач. для інших рівнів освіти за погодженням із
керівником фак-ту. На зустрічі із аспірантами було встановлено, що інф. про перелік дисц. для вибору та їх короткий
опис надсилається на пошту, для вибору дисц. пишуть паперові заяви, про зміст дисц. коротко розповідають
викладачі. Так, аспірант заув., що проф.Т.О.Банах розповідав про дисц. «Теорія множин» та ін. Крім того, аспіранти
зазначали, що на сайті розміщено силабуси. Аспіранти за потреби радяться із наук.кер. щодо дисц., які ближчі за
тематикою до теми дисерт. дослідження. Так, напр., аспірант 2-го зазначив, що, на його думку, наук. керівнику
краще знати, які ОК потрібні аспіранту, але всі дисц. є для нього цікавими. Аспірантка 2 р.н. відмітила, що 4 із 5
аспірантів її року вибрали дисц. «Теорія множин», а вона одна вибрала іншу, бо вона більш дотична до тематики її
дослідження. При цьому всі аудит. заняття було проведено у повному обсязі. На запит ЕГ ЗВО надав інд. плани 3
аспірантів. На зустрічі із навч. відділом, відділом забезп. якості та відділом аспірантури було встановл., що в ЗВО
використ. система «ПС-деканат» https://dekanat.lnu.edu.ua/, через яку студенти бакалаврату і магістратури
обирають дисц., але аспіранти пишуть заяви, оскільки не всі мають корпоративні пошти для входу у цю систему. ЕГ
вважає, що у випадку малої кількості аспірантів таку форму вибору дисц. можна вважати у певній мірі прийнятною,
однак звертає увагу на той факт, що при надсиланні переліку і опису дисц. на пошту аспірант не має уявлення про
дисц., які пропонуються для інших рівнів освіти, і не має можливості вибрати серед них. За рез-тами опитування
https://cutt.ly/MmIvMEh забезпеч. можлив. добровільного / незал. вибору вибірк. дисц. з наявного переліку в межах
ОП цілком задов. 71,4%, радше задов. 28,6%; із заг.унів. переліку - цілком задов. 51,7%, радше задов. 42,9%.

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

Практ. підготовка відбув. в рамках практ. занять та в рамках практики. На ОК «Педаг. практика», що спрямована на
«набуття та вдосконал. навичок і вмінь навч.-метод. роботи і практ. діяльності аспірантів щодо здійснення осв.
процесу у вищій школі, формув. умінь виклад. діяльності (виклад. спец. дисц., організ. навч. діяльності студентів)»,
відведено 4 ECTS, що відп. п.27 Постанови КМУ від 23.03.2016 р. № 261. У 2018 р. ЗВО було розроблено Полож. про
педаг. практику аспірантів https://cutt.ly/SmznmQQ. На зустрічі в.о. зав.відділу аспірантури заув., що зміст та
завдання практики однакові для ОНП третього рівня вищої освіти всіх спеціальностей. Положенням визначено, що
педаг. практика на третьому рівні вищої освіти є одним із етапів профес. підготовки до наук.-педаг. діяльності, її
метою є закріпити навики практ. діяльності аспірантів щодо здійснення навч.-вих. процесу у вищій школі.
Зазначено, що організатором і базою для проходження педаг. практики є кафедра, за якою закріпл. аспірант.
Водночас, у розділі 6 вказано, що аспіранти, які проводять заняття за трудовою угодою в ЗВО, звільняються від
практики з відпов. поданням на кафедру довідки з місця праці та необхідних звітних документів. Положенням
визначено компетентності і рез. навч., які мають бути сформ. в результаті проходж. аспірантом педаг. практики,
зміст педаг. практики, вказано розподіл годин на навч.-метод. роботу (70 навч.год), аудит. навант.: читання лекцій,
проведення семін., практ., лабор. занять (50 год), визначено, якою має бути звітна документація, вказано права і
обов’язки аспіранта та керівника практики. Зокрема, до обов’язків кер. практики віднесено: добір тематики занять
та навч. груп для провед.пед.практики, надання метод. допомоги у плануванні та організ. навч. взаємодії, контроль
роботи аспіранта, відвідув. занять та інших форм роботи аспіранта із студентами, підгот. відгуку про навч.-метод.
роботу аспіранта під час проходження практики. У силабусі педаг. практики https://cutt.ly/AmzWYKk більш
детально розписано, що має знати і вміти аспірант після проходж. педпрактики. На зустрічі аспіранти повідомили,
що протягом практики проводять заняття, за ріш. кафедри може бути дано дозвіл читати лекції, аспіранти долуч. до
проведення олімпіад (учн. та студ.) та напис. рецензій на роботи учнів-членів МАН. У випадку виникн. питань
можуть звернутись до кер. практики. Всі аспіранти проходять практику вчасно. У відп. на питання, чи потрібно, на
їхню думку, щоб на цей час їх зарах. на посаду асистента, аспіранти відповіли, що не обов’язково, оскільки практика
є корисною для них. Аналіз змісту педаг. практики у силабусі показує, що вона дозволяє сформ. у аспіранта виклад.
навички. На зустрічі із роботодавцем, присутнім на зустрічі, ЕГ звернулась до нього із питанням, чи пропонував
ЗВО УКУ бути базою практики, було сказано, що ні, однак така пропозиція була б цікавою для УКУ.
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

У відомостях про самооцінювання зазначено, що навчання на ОНП забезпечує “набуття вміння працювати з
інформацією, соціальних навичок (критичне мислення, навчання протягом усього життя, адаптивність, креативне
мислення, навички комунікації, лідерство, здатність брати на себе відповідальність і працювати в критичних
умовах, уміння вирішувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, здатність логічно і системно
мислити, вести переговори, вивчати іноземний досвід та працювати у міжнародному просторі, вільно комунікувати
рідною та іноземними мовами у професійній діяльності)”. Аналіз ОНП показав, що вміння працювати із
інформацією формується через вивчення ОК2, ОК1, ВК1-ВК3, написання статей, підготовку і доповіді на семінарах,
конференціях. Комунікаційні навички і навички публічного виступу забезпечується ОК4, ОК6, доповідями на
конференціях і семінарах, звітуваннях щосеместра. Соціальні навички формуються в ході вивчення дисциплін ОК2,
ОК3. Організаційні навички формуються в рамках педагогічної практики. Окрім того, у аспірантів, які залучаються
до виконання держбюджетних тем, формуються навички командної роботи. Підготовка до занять, виступів,
підготовка публікацій формує вміння планувати, управляти своїм часом і працювати автономно. У ході вивчення
математичних дисциплін формуються вміння критично аналізувати, мислити логічно і системно.

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

ОНП не передбачено присвоєння професійної кваліфікації. У розділі «Придатність до працевлаштування»
зазначено, що випускники ОНП мають перспективи професійної діяльності в галузі математики та математичних
досліджень в установах та організаціях різного типу. А також можуть обіймати науково-педагогічні посади в
закладах вищої освіти та наукових установах. При цьому не зазначено, які саме посади відповідно до Класифікатора
професій можуть обіймати випускники.

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.

У відомостях про самооцінювання зазначено, що «аудиторне навантаження дисциплін становить 1/3 від загального
освітнього навантаження; навчальний час, відведений для самостійної роботи аспіранта, становить 2/3 загального
обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни». Аналіз навчального плану виявив, що
ця вимога не дотримана, зокрема, на аудиторні заняття з ОК2 відведено 112 із 120 годин, що становить 93,3% часу,
на аудиторні заняття з дисциплін ВК1-ВК3 – 64 із 90 годин, 71,1% та ін. Аналіз змісту Полож. про орг. осв. процесу
https://cutt.ly/VmPDdir та Тимчас. полож. про орг. осв. процесу здобув. вищої освіти ступеня доктора філософії
https://cutt.ly/rmPDkrV показав, що у них відсутні вимоги до обсягу аудит. навантаження, аналогічно вимог не було
знайдено ні у Метод. рекоменд. про розробку, оновл., …ОП https://cutt.ly/pmPDRPc. Інших нормативних
документів, в яких би це питання могло бути регульовано, на сайті ЗВО не представлено. Тому ЕГ звернулась із цим
питанням до представників навч. відділу, відділу забезп. якості, відділу аспірантури. Було з’ясовано, що у 2016 р.
було розроблено типовий навч. план підготовки доктора філософії (Протокол №20/5 від 25.05.2016), вимога щодо
кількості аудит. годин міститься у примітках до нього, а саме вказано, що: «час, відведений для самост. роботи
повинен становити в рамках навч. дисц. не менше 1/3 та не більше 2/3. Аналіз змісту Типового навч. плану, наданого
ЕГ, показав, що у ньому ця вимога не дотримана для жодної дисц. Водночас, розробники ОНП «Математика»
переважно врахували вимогу, окрім дисциплін ОК2 «Науковий семінар» (сам.робота = 8 із 120 год, 7%), дисциплін
ВК1-ВК3 (с.р.=26 із 90 год, 28,9%). Відмітимо, що вивчення дисциплін протягом 3,5 років дає можливість рівномірно
розподілити навчальне навантаження протягом терміну навчання і поєднувати навантаження із науковим
дослідженням.

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 за дуальною формою здобуття освіти не здійснюється

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

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

1. Оскільки прогр. результат навч. має бути сформований у кожного випускника ОНП і аналіз змісту ОК показує, що
ПРУ2 “Уміти розробляти та реалізов. проекти...” може бути повною мірою забезпечено лише у випадку вибору
аспірантом відпов. дисц. ВК5.2, то рекомендуємо питання розробки і реалізації проектів розгл. у рамках обов’язкової
дисц. (це може бути не обов’язково окрема дисц., присвячена суто питанню розробки проектів, але й формув.
відповідних навичок в ході вивч. дисц. зі спеціальності). 2. Оскільки відп. до п.27 Порядку підгот. здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії однією із складових підготовки має бути набуття універсальних навичок
дослідника, зокрема управління наук. проектами та/або складення пропозицій щодо фінансув. наук. досліджень,
реєстрації прав інтелект. власності, а обов’язк. дисципліни ОНП забезпечують складову універс. навичок частково
(див. підкритерій 2.1), то рекомендуємо забезп. формув. навичок фінансув. наук. досліджень, реєстрації прав
інтелектуальної власності у всіх випускників. Це можна зробити не обов’язково в рамках окремих ОК. Але важливо,
щоб мінімальним рівнем вказаних навичок володів кожний випускник ОНП. Як один із варіантів, щоб не втратити
перевагу ОНП (її універсальність) і не зменшувати обсяг матем. курсів, можна розглянути можливість вивч.
обов’язкової 6-кредитної дисципліни, в якій будуть розглядатись одночасно заг. питання розробки і реалізації
проектів, їх фінансув. та реєстрації права власності за рез. виконання проекту. Оскільки ОНП 2020 має вибірк.
частину обсягом 18 кредитів (41,9%), то введення такої обов’язкової дисц. змінить обсяг обов’язк. частини до 31
кредитів, а вибіркової до 12 (що становитиме 27,9%). 3. Оскільки компетентність СК6 забезпеч. частково, то
рекоменд. уточнити її формулювання, вказавши, що йде мова про здатність викладати у вищій школі. 4. З огляду на
помічені неточності, рекомендуємо перегл. матриці забезп. прогр. компетентностей та ПРН освітніми
компонентами. 5. Оскільки у розділі «Придатність до працевлаштування» не вказано конкретні коди професій із
Класифікатора професій, які можуть займати випускники ОНП, то рекомендуємо їх зазначити. 6. З огляду на те, що
вибір дисц. через електронну систему у ЛНУ реалізовано для здобувачів освіти рівня «бакалавр» і «магістр»,
рекомендуємо перейти з паперових заяв на електронну реєстрацію на вивч. вибірк. дисц. у “ПС-деканат”. 7. З огляду
на вимоги щодо обсягу сам роботи у типовому навчальному плані рекомендуємо переглянути розподіл годин на
аудиторні заняття і самостійну роботу з дисциплін ОК2, ВК1-ВК3 або збільшити кількість кредитів на вивчення цих
дисциплін. 8. З огляду на зацікавленість роботодавця із УКУ рекомендуємо розглянути можливість проходження
педагогічної практики на базі УКУ, для чого необхідно внести зміни до Положення про педагогічну практику
аспірантів, які б дозволяли залучення роботодавців до організації і проходження практики (бази практики).

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Обсяг ОНП Математика відповідає вимогам законодавства для третього рівня вищої освіти. Загалом зміст ОП має
чітку структуру. Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності. Аспіранти мають можливість формувати
індивідуальну траєкторію навчання шляхом вибору наукового керівника, узгодження із ним теми дослідження
відповідно до своїх наукових інтересів, вибору дисциплін у обсязі, більшому за визначений ЗУ “Про вищу освіту”
мінімум у 25% обсягу ОНП (при цьому аудиторні години читаються у повному обсязі навіть у випадку, коли 1
аспірант вибрав дисципліну). ОНП включає всі чотири необхідні складові, визначені п.27 Порядку підготовки
здобувачів освіти ступеня доктора філософії, формує навички організації і проведення занять, навички презентації
результатів власного дослідження укр. мовою та навички застосування інф. технологій у наук. діяльності; водночас,
таке універсальне вміння науковця як розробка та реалізація проекту (що є програмним результатом навчання)
повною мірою може бути сформоване лише у випадку вибору аспірантом дисципліни ВК4.2. Крім того, формування
універсальних навичок таких, як реєстрація прав інтелект. власності, фінансування наукових досліджень,
забезпечується через вибір ВК6.2 або ВК6.1 відповідно. Оскільки кваліфікований дослідник має володіти
мінімальними знаннями щодо прав інтелектуальної власності, розробки і реалізації проектів, та їх фінансування, то
вважаємо такий підхід ЗВО недоліком. Вважаємо цей недолік несуттєвим, втім його треба виправити і бажано також
знайти можливість та ознайомити студентів старших курсів із відповідними питаннями. Далі у ОНП є недоліки в
матрицях забезпечення ПРН та компетентностей освітніми компонентами. Помилки у матрицях забезпечення ПРН
і компетентностей ОК загалом не впливають на досягнення ПРН, тому вважаємо цей недолік несуттєвим, але його
необхідно виправити. Відсутність кодів професій у інформації про працевлаштування не є суттєвим недоліком.
Таким чином, ЕГ зробила висновок про загалом відповідність критерію 2 з недоліками, які необхідно виправити.

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 Львівського національного університету імені Івана Франка розміщено на
офіційному сайті https://cutt.ly/NmzGqMp. Правила включають: перелік спеціальностей, умови підготовки в
аспірантурі, перелік необхідних документів, перелік необхідних вступних випробувань, контактна інформація для
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довідок. Перелік необхідних документів включає: заяву, особовий листок з обліку кадрів, список опублікованих
наукових праць, відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія на реферат з оцінкою,
засвідчені копії дипломів та додатків до дипломів, фотокартку, копії паспорта та довідки про ідент.код. У Правилах
прийому до аспірантури зазначено, що рішення про допуск до складання вступних іспитів виносить Приймальна
комісія за результатами співбесіди, розгляду наукових праць та письмового висновку майбутнього наукового
керівника. Зарахування відбувається на основі рейтингу, що формується на основі результатів трьох вступних
іспитів, оцінки майбутнього наукового керівника (на підставі рецензії на науковий реферат або відгуку на наукові
праці). У випадку, коли сумарний бал при вступі у двох вступників однаковий, перевага надається тому вступнику,
який має: отримав вищу освіту за іспит зі спеціальності, має публікації за обраною спеціальністю, виступав на
міжнародних/всеукр. конференціях зі спеціальності, є переможцем чи призером міжнар./всеукр. конкурсів студ.
наукових робіт, має диплом переможця чи призера міжнар./ всеукр. студ. олімпіад, має ступінь магістра. Обмежень
щодо спеціальності за дипломом магістра немає. Правила та процедура вступу до аспірантури є загалом чіткими та
зрозумілими для вступників, однак у Правилах не сказано пріоритетність вказаних пунктів для першочергового
вступу, тобто не зрозуміло, кому із вступників буде віддано перевагу: наприклад, тому, у кого вищий бал, чи тому, у
якого є наукові публікації. Крім того, не зовсім зрозуміло перевагу у наявності диплома магістра, оскільки, з одного
боку, за ч.2 пункту 2 розділу XV ЗУ «Про вищу освіту» вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста
(повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра, з іншого боку, диплом магістра за іншою
спеціальністю (що дозволяється Правилами вступу) не є гарантією здатності до наукової роботи в галузі математики.
З програмами вступних випробувань вступники можуть ознайомитись на сторінці відділу аспірантури офіційного
сайту ЛНУ: https://cutt.ly/tmSkkjJ, зокрема, програма вступного іспиту з філософії https://cutt.ly/omzKdS2, програма
вступного іспиту з іноземної мови (англійської): https://cutt.ly/amzKg5V. На сторінці відділу аспірантури немає
програми вступного іспиту зі спеціальності для даної ОНП (є для інших спеціальностей),немає її і на сторінці
«Аспірантура та докторантура» ММФ: https://cutt.ly/qmzKvMs. Аспіранти на зустрічі повідомили, що всю
інформацію про ОНП (плани, документи) дізнались із сайту.

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

На ОНП «Математика» вступ до аспірантури відбувається на конкурсній основі. Вступники проходять співбесіду на
факультеті, після чого складають вступні іспити: зі спеціальності (в обсязі відповідної програми підготовки
магістра), філософії, іноземної мови (англійської, французької, німецької, іспанської) в обсязі, що відповідає рівню
В2. Вступник, який підтвердив свій рівень знання мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, IELTS або CELA,
звільняється від складання вступного іспиту із іноземної мови, сертифікати прирівнюються до результатів вступного
випробування з найвищим балом. Урахування особливостей ОНП забезпечується через необхідність подання
наукового реферату або власних наукових статей зі спеціальності, на основі вивчення змісту яких можна більш
ґрунтовно оцінити кваліфікацію вступника, здатність до наукової роботи, а також першочерговості вступу (у випадку
однакової кількості балів у вступників) для тих, хто має публікації зі спеціальності, вищі бали зі спеціальності. На
зустрічі аспіранти підтвердили, що знали про можливість зарахування вступного іспиту з іноземної мови за умови
наявності міжнародного сертифікату.

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.

У ЗВО розроблено Тимч. полож. про порядок орг. академ. мобільності https://cutt.ly/0mxy4WI та Полож. про
визнання та перезарах. рез. навч. учасників академ. мобіл. https://cutt.ly/Umxy8eV. Відп. до Тимч. полож. про
порядок орг.. академ. мобільності учасникам програм академ. мобільності (ПАМ) оформл. інд. навч. план академ.
мобільності (ІНПАМ), документ, що визн. порядок вивч. навч. дисц. та складання контр. заходів за рез. навч.
ІНПАМ оформл. терміном на 1 сем., залежно від початку та тривал. ПАМ та об’єкт. можлив. скласти заліки та іспити
з дисц., вивч. яких передб. роб. навч. планом Ун-ту в період академ. мобільності. Всі дисц., які включено до ІНПАМ,
обов’язк. для вивч. ІНПАМ складає координатор академ. мобіл. на фак-ті у 3-х прим. Завданням корд. академ.
мобільності є і перезарах. рез. академ. мобільності, досягн. студентом під час навч. у ВНЗ-партнері. Після
повернення до Ун-ту здобувачі подають коорд. акад. мобільності та до Відділу міжнар. зв’язків копію документа, що
засвідчує рез. проходж. навч. (сертифікат, диплом, виписку навч. досягнень (Transcript of Records) та звіт за весь
період навч. з обов’язк. вказанням назв дисц., заг. кільк. кредитів та оцінок, завірений у закладі, де відбувалось навч.
Упродовж 10 днів подається копія закорд. паспорта з відмітками про перетин кордону. У Тимч. полож. (2016)
зазнач., що рез. навч. визнають на основі ЄКТС, порівн. обсягу навч. навант. повинно ґрунтув. на зіставл. рез. навч.,
яких здобувач досяг у ВНЗ-партнері, та заплан. ОП. Якщо здобувач не виконав програму навч., то після поверн.
йому пропонують інд. графік ліквід. академ. заборг. У Полож. про визн. та перезарах. рез. навч. (2019) зазнач., що
учасник підписує також угоду про навч. (Learning Agreement), у обов’язки координатора входить здійсн. організ.
супровід щодо визн. рез. навч. та перезарах. кредитів ЄКТС. У цьому Полож. вказано, що у випадку відсутності
повної кореляції між системами оцінюв. виставляють максим. бал за шкалою Ун-ту. Для визн. рез. навч. учасники
ПАМ повинні напис.: заяву на ім’я декана, надати: ІНПАМ, Угоду про навч., Виписку з оцінками. Координатор
розгл. документ і передає Вч.раді на затвердж., після чого вносить перезарах. дисц. у залік. книжку. У разі, якщо
кільк. кредитів, отр. учасником ПАМ, є нижчою за заплан. НП, студент зобов’яз. ліквід. академрізницю. Якщо кільк.
кредитів більша, то надлишок вказується у даних студента у ПС-деканат. На зустрічі із гарантом було з’яс., що асп. 4
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р.н. Дмитрук А. у період з 19.02.2018 р. по 30.06.2018 брав участь в ПАМ Карловому ун-ті, Прага). На зустрічі асп. 2
р.н., яка брала участь у цій Програмі разом із Дмитруком А., на той час навч. в магістратурі, повідомила про проц.
перезарах.: ними було подано Transcript of Records і рез. було перезарах. Асп. Сухорукова Х., участь у 14 літній школі
“Analysis, Topology, Algebra and Applications” (10.08-20.08.2019, Pidzakharychi, Чернів. обл.), асп. Соболь О. прох.
стажув. у Вроцлавському ун-ті, але у ІНП аспірантів про них не зазначено.

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.

У ЛНУ розроблено Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та
інформальній освіті https://cutt.ly/6mxwwTD , у п.2.1 якого у зазначено, що він поширюється на здобувачів усіх
рівнів вищої освіти. Положенням визначено, що визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та
інформальній освіті, поширюється лише на нормативні дисципліни ОП, оскільки через вибіркові дисципліни, які
здобувач обирає самостійно, забезпечено формування індивідуальної освітньої траєкторії. Зазначається, що Ун-т
може визнати результати навчання, отримані у неформальній та інформальній освіті, в обсязі, що, як правило, не
перевищує 10% від заг. обсягу кредитів, перебачених ОП, але не більше 6 кредитів на бакалаврському рівні та 4,5
кредити на рівні магістра в межах навчального року; про рівнь PhD нічого не зазначено. Процедура визнання
передбачає такі етапи: подання заяви на імя ректора і підтверджуючих документів (не пізніше ніж 10 днів до закінч
семестру, що передує); формування деканом предметної комісії (декан+гарант+НПП, який викладає дисципліну),
яка визнає можливість, форми та строки проведення оцінювання для визнання результатів, набутих у
неформальній освіті та інформальному навчанні; здобувача ознайомлюють із програмою дисципліни, переліком
тем письмових робіт, критеріями оцінювання та порядком оскарження результатів; дають 10 днів на підготовку, 20
днів на напис письмової роботи (за наявності); потім проводиться оцінювання у формі екзамену або заліку. За
підсумками оцінювання комісія готує протокол з висновком про зарахування чи незарахування дисципліни. У
випадку зарахування здобувача освіти здобувача освіти звільняють від вивчення дисципліни у наступному семестрі.
У випадку незарахування студент має право звернутись із апеляцією. У відомостях про самооцінювання вказано, що
«Зважаючи на високий науковий рівень математичних курсів, що викладаються на освітньо-науковій програмі, таке
навчання можливе лише для допоміжних дисциплін». ЕГ вважає, що це суперечить нормам Положення про
порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті ЛНУ імені І.Франка, в
якому таких обмежень немає. На зустрічі із аспірантами було встановлено, що вони не знають про можливість
перезарахування дисциплін. Водночас, на відкриту зустріч повторно завітала аспірантка саме тому, що після зустрічі
із здобувачами освіти аспіранти зацікавились можливістю перезарахування результатів навчання, отриманих в
рамках вивчення онлайн-курсів. Зауважимо, що Положення затв. 29.01.2020.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

-

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

1. Оскільки у Правилах прийому до аспірантури не вказано пріоритетність пунктів, за якими буде надано перевагу
вступнику у випадку, коли у двох вступників сумарний рейтинговий бал при вступі однаковий (зокрема, не
розуміло, кому віддати перевагу, якщо один із вступників буде мати вищий бал за іспит зі спеціальності, а другий
вступник – матиме наукові публікації), то рекомендуємо конкретизувати це у Правилах прийому до аспірантури. 2.
Ураховуючи, що при вступі до аспірантури право на першочергове зарахування при однаковій кількості балів
відповідно до Правил прийому має абітурієнт, який має диплом магістра, але за вища освіта за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра, то
рекомендуємо вилучити перевагу у наявності диплома магістра із Правил прийому до аспірантури. 3. Оскільки ЕГ не
знайшла програми вступного іспиту зі спеціальності (для цієї ОНП) ні на сайті відділу аспірантури (де розміщено
програми вступних іспитів зі спеціальності для інших ОНП), ні на сайті факультету у розділі «Аспірантура і
докторантура», то рекомендуємо їх розмістити. 4. Оскільки аспіранти не знають про можливість зарахування
результатів навчання, здобутих у рамках неформальної та інформальної освіти, і на зустрічі виявили зацікавленість
у таких можливостях, то рекомендуємо ознайомити їх з відповідними процедурами. 5. Оскільки у відомостях про
самооцінювання вказано, що «Зважаючи на високий науковий рівень математичних курсів, що викладаються на
освітньо-науковій програмі, таке навчання можливе лише для допоміжних дисциплін», але такого обмеження
немає у Положенні про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті
ЛНУ імені І.Франка, то рекомендуємо дотримуватись Положення. 6. З огляду на тісну співпрацю із закордонними
колегами рекомендуємо розглянути можливість підготовки аспірантів за угодами про подвійне керівництво
дисертаційним дослідженням або програм подвійного диплому, що дасть змогу мотивувати випускників
магістратури не покидати Україну і вступати до аспірантури ЛНУ. 7. З огляду на помічені розбіжності у Тимч.
полож. про порядок орг. академ. мобільності https://cutt.ly/0mxy4WI та Положенні про визнання та
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перезарахування результатів навч. учасників академ. мобільності https://cutt.ly/Umxy8eV рекомендуємо узгодити
порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності у цих Положеннях.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила та процедури вступу до аспірантури є загалом чіткими, зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень та оприлюднені на офіційному сайті університету. Загалом правила прийому враховують особливості
ОНП. Для забезпечення прозорості процедури відбору вступників у випадку однакового конкурсного балу
рекомендуємо уточнити пріоритетність критеріїв першочергового вступу. Програми вступного іспиту зі
спеціальності на сайті не було знайдено, однак аспіранти зауважили, що при вступі саме на сайті знайомились із
документами і вимогами, тому ЕГ робить висновок, що це є тимчасовий несуттєвий недолік, який може бути
виправлений в короткий термін, однак рекомендуємо зробити це в короткий термін, бо наразі вже розпочато
прийому документів до аспірантури. В університеті розроблені процедури визнання результатів навчання, отримані
при академічній мобільності. Потребує узгодження процедура перезарахування результатів навчання в Тимч.
полож. про порядок орг. академ. мобільності та Положенні про визнання та перезарахування результатів навч.
учасників академ. мобільності. З огляду на те, що Положення про визнання та перезарахування результатів навч.
учасників академ. Мобільності прийняте пізніше, у певній мірі зрозуміло, що процедура перезарахування
відбувається відповідно до нього, але, ураховуючи, що Тимчасове полож. про порядок орг. академ. мобільності
залишається чинним і доступне для ознайомлення здобувачам освіти на сайті ЗВО, рекомендуємо внести правки у
нього. Приклад перезарахування результатів навчання, отриманих в іншому ЗВО був. Аспіранти проінформовані
про можливість перезарахування результатів навчання, отриманих в академічній мобільності, але не знають про
можливість перезарахування результатів, отриманих у неформальній освіті та інформальному навчанні. Цей
недолік загалом не впливає на результати навчання за ОНП і може бути виправлений в короткий термін. Таким
чином, ЕГ робить висновок, що ОНП і діяльність з її реалізації загалом відповідають критерію 3, але є несуттєві
недоліки, які доцільно виправити.

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.

У ЛНУ ім. Івана Франка осв. процес за ОНП Математика регламентують: «Тимч. полож. про організ. осв. процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім.Івана Франка» (https://cutt.ly/tmlWvlk ) та «Полож. про
систему внутр. забезп. якості у ЛНУ ім.Івана Франка» (https://cutt.ly/jmlWnmI ). Форми та методи навчання
відображені у Таблиці 3 (додатку до Відомостей про СО) та докладно описані у Відомостях СО. На зустрічах зі
здобувачами ЕГ з'ясувала, що зі змістом дисц. та формами роботи викладачі знайомлять аспірантів на першому
занятті на початку семестру, інформацію про форми і методи навчання аспіранти можуть знайти у силабусі
дисципліни. Силабуси знаходяться у вільному доступі на сайті факультету https://cutt.ly/5mlWNyr . Викладачі
повідомили, що обирають методи навчання і викладання, орієнтуючись на особистість, ініціативу й активність
здобувача, розвиток критичного мислення. Слід відмітити теплі і дружні, майже родинні, стосунки між
викладачами і аспірантами даної ОНП. Вони проводять багато часу разом і за межами аудиторії, це і поїздки на
природу, походи в гори, “топологічні” прогулянки, спільне кавування після засідання семінарів, коли можна
обговорити проблемні питання, нові задачі і намітити шляхи їх вирішення. Таке неформальне спілкування розвиває
комунік. навички та професійні компетентності. За результатами опитування (https://cutt.ly/SmlI8Gx) 53,7%
опитаних аспірантів вважають, що оволоділи фаховими навичками на високому рівні, 29% - на рівні вище
середнього. За ОНП є 2 із 5 достроково захищених аспірантів 2017 року вступу (Скіра І, Бакса В.), тому ЕГ вважає, що
обрані методи навч. сприяють досягненню поставлених програмних результатів. Студентоцентрований підхід
реалізується за рахунок вільного вибору керівника, узгодження із наук. керівником теми дослідж., забезп.
можливостей для вибору дисц. відповідно до наук. інтересів, академічної мобільності, тісну і плідну співпрацю з
керівником. Аспірант має можливості стажуватись за кордоном, брати участь у конференціях та наук. семінарах,
друкуватися у високорейтингових журналах. Методи навч. і викладання забезпечують досягнення прогр. РН,
аспіранти мають повну інформацію щодо осв. процесу. Аспіранти є повноправними членами кафедри (за словами
гаранта, він наголошує їм, що їм не потрібно стукати, коли заходять на кафедру), для них забезп. можливість вільно
виражати свою думку, відстоювати свої інтереси. На зустрічі аспірантка 2 р.н. зазначила, що при виборі дисциплін 4
з 5 студентів її року навчання вибрали дисц. «Теорія множин», а вона вибрала дисц. «Категорні методи в
математиці», бо ця дисц. відповідає її тематиці дисертац. дослідження і для неї окремо проводились лекції та практ.
заняття у повному обсязі: це і лекції, і практичні заняття у формі воркшопів. Задачі викладач ставив протягом
лекції, на практ. заняттях аспірантка спочатку презентувала свої розв’язання, а потім разом із викладачем шукали
розв’язання тих задач, які аспірантка не розв’язала.
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2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

У відомостях про самооцінювання зазначено, що: “На першому занятті з кожної дисципліни здобувач отримує
робочу програму (силабус), перелік екзаменаційних питань, зразки тестів, інформацію про критерії оцінювання і
розподіл балів”. На зустрічі здобувачі повідомили, що їх ознайомлюють на першому занятті із змістом дисципліни і
критеріями оцінювання. А якщо хтось із аспірантів був відсутнім, то матеріали надсилають на е-пошту. Крім того,
було сказано, що вони можуть ознайомитись з силабусами, як нормативних так і вибіркових дисциплін на сайті
факультету https://cutt.ly/OmlRS7O, а також із розкладом занять, атестацій на сторінці відділу аспірантури та
докторантури (https://cutt.ly/NmSWhLN). Аналіз змісту силабусів показав, що у них є інформація про дисципліну та
її коротка анотація, вказані мета та цілі, література, обсяг курсу, очікувані результати навчання, ключові слова,
формат курсу, перераховані теми, форми підсумкового контролю, пререквізити, навчальні методи та техніки,
необхідне обладнання, критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності) та кількість балів,
питання до заліку чи екзамену, опитування. Зокрема, у критеріях оцінювання описано, як виставляються бали у
окремих семестрах, є підрозділ “Академічна доброчесність”, “Література” та “Політика виставлення балів”. У
більшості курсів зазначено: “Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу”. На
зустрічі НПП повідомили, що проводять усне опитування в кінці курсу та беруть до уваги його результати.
Інформацію про задоволеність аспірантів формами та критеріями оцінювання можна отримати з результатів
опитування https://cutt.ly/AmlOgYj .Цілком задоволені: формами поточного і проміжного контролю знань
аспірантів -100% ; формами контролю знань на іспитах -100%; пропонованими критеріями оцінювання знань -
85,7%; забезпеченням об’єктивного оцінювання -85,7%.

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

ОНП, як і належить ОНП підготовки докторів філософії, містить, крім освітньої складової, ще науково-дослідну:
здобувачі вивчають спеціальні курси, орієнтовані на входження аспірантів у тематику власних наукових досліджень
(див.підкритерій 10.1). Вони проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в
якому визначаються зміст, терміни виконання та обсяг робіт. Отримані результати здобувачі освіти доповідають як
на наукових семінарах факультету: “Топологія і застосування” (https://cutt.ly/lmjfpat ), “Топологічна алгебра”
(https://cutt.ly/xmjfe0a ), “Теорія полігонів i спектральні простори” (https://cutt.ly/kmjfqjG), так і на конференціях
різного рівня: університетських, всеукраїнських та міжнародних (напр., у червні 2019 р. в ЛНУ було проведено
Міжнародну конференцію із застосувань банахових просторів). Аспіранти публікують статті у фахових і
високорейтингових журналах «Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична», "Математичні студії"
та ін., причому безоплатно (див.підкритерій 10.3). Тематика дисертацій сформована у відповідності до тематики
наукових досліджень викладачів кафедри (https://cutt.ly/qmktIjq) та затверджена протягом перших місяців
навчання рішенням Вченої ради Університету (підтверджено інформацією із ІНП аспірантів, наданих на запит ЕГ).
Аспіранти залучаються до виконання держбюджетних тем: напр., МД - 51Ф «Розробка методів дослідження
коректності прямих та обернених задач для диференціальних операторів» (термін виконання 01.01.2017 –
31.12.2019; науковий керівник: – д.ф.-м.н. проф. Бокало М. М.; аспіранти – Скіра І., Мільченко О.); МТ–28Ф
«Топологія та її застосування у фрактальній геометрії та математичній економіці» (термін виконання: 01.02.2016 –
31.12.2018; науковий керівник – д.ф.-м.н, проф. Банах Т.О; аспіранти – Лисецька О., Мокрицький Т.). На зустрічі
здобувачі освіти розповіли, що займатись науковою роботою почали, ще навчаючись на бакалавраті, а дехто ще у
Малій академії наук (МАН), у бакалавраті почали визначатись із напрямками досліджень та вибором наукових
керівників. Положенням про преміювання працівників, аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки
(https://cutt.ly/3mhODQv) передбачено премії за публікації в журналах, що входять до БД SCOPUS та Web of Science.

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

У відомостях про самооцінювання зазначено, що у лютому 2020 р. відбулося декілька зустрічей з аспірантами ОНП
та магістрантами (потенційними здобувачами), де обговорювалися побажання щодо включення у навчальний план
навчальної дисципліни "Інформаційні технології та програмування". Цю пропозицію підтримали і врахували в
редакції ОНП 2020 р”. Аналіз ОНП 2017 та 2019 рр. показав, що в них ця дисципліна була вибірковою. На зустрічі
аспіранти про це не згадували. Викладачі на ОНП є відомими вченими і постійно займаються дослідженнями, які
публікуються у міжнародних високорейтингових журналах, то вони пропонують здобувачам під час навчання
наукові досягнення та сучасні практики. Проф. Банах Т.О. повідомив, що на спецкурсі викладає розділи з останньої
монографії “Classical Set Theory: Theory of Sets and Classes” (видавництво Springer). Гарант на зустрічі зазначив, що
однією із форм роботи на науковому семінарі є обговорення нових наукових результатів за тематикою, близькою до
тематики досліджень аспіранта, з якими ознайомлюються аспіранти в ході опрацювання математичних статей,
опублікованих на онлайн-ресусі препринтів в arXiv.org. На зустрічі НПП повідомили, що перегляд та оновлення
змісту дисциплін відбувається кожного семестру. Однак конкретних прикладів, що було змінено, оновлено,
доповнено, наведено не було. НПП зазначили також, що розроблена робоча програма навчальної дисципліни
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розглядається і рекомендується до затвердження на засіданні кафедри. У відомостях про самооцінювання
зазначено, що “на рівні спецкурсів зміни відбуваються в рамках фіксованих тематик і це не завжди вимагає
формальних перезатверджень робочих планів”.

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

Ряд викладачів ОНП «Математика» мають тісні зв’язки з викладачами закордонних ун-тів, що дає можливість
стажування і навчання за кордоном. В рамках Еразмус + асп.Дмитрук А. навчався у Карловому ун-ті, Прага (2018 р.);
Соболь О. - на стажуванні у Вроцлавському ун-ті, Польща (2018 р.). Гарант повідомив, що навчання аспіранта в Чехії
стало можливим завдяки налагодженню особистих контактів алгебраїстами ЛНУ. Аспіранти беруть участь у
конференціях за кордоном: Ю. Марко, Х. Сухорукова, Я. Стельмах доповідали на online конференції “Contemporary
Mathematics in Kielce 2020” (лютий 2021): https://cmk2020.ujk.edu.pl/ . Викладачі, що задіяні на ОНП, мають досвід
викладання у зарубіжних ун-тах: Зарічний М. М. (North Bay, Nipissing University, Canada), Гаталевич А.І. (Карловий
ун-т, Чехія), Гутік О.В. (Вроцлавський ун-т, Польща ). Банах Т.О. часто запрошується для читання лекцій у Польщі.
Викладач Добуляк Л.П. перебувала з 2.05.06.2019 р. по 18.06.2019 р. у Польщі (м.Жешув),“Жешувський Ун-т”, де
12.06.2019 р проведено відкритий наук. семінар на тему «The concept of modelling the tendencies of Ukraine’s small
business development» (відгук про проходж. стаж.від 18.06.2019 р.). Наук.кер. Кирилич В.М. брав участь у Проекті
“Extended Learning of Economics with Dynamic Modeling” (CPEA-2015/10119, спільний проект кафедри з НаУКМА та
ун-том м. Берген (Норвегія), 2016-19рр.). Викл. Герцюк Д.Д. був співкерівником робочої групи Еразмус+ Проект (№
574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)(«Improving Teacher Education for Applied Learning in the Field of
Vocational Education», ініційованого Ун-том Констанци (Німеччина) (2016—2018) та працював над проектом ЄС
TEMPUS “DIMTEGU – розробка і впровадження багатомовних викладацьких ОП в ун-тах Грузії і України” (2013–
2016). За словами гаранта, у випадку, коли хтось із викладачів запрошується бути членом оргкомітету чи прогр.
комітету закордонної конференції, він намагається отримати кошти на проїзд за кордон кількох аспірантів. На
зустрічі викладачі повідомили, що в рамках благодійного гранту “Підтримка природничих наук” Ун-т запрошує
зарубіжних лекторів (проф.Тимчатий Е., Канада; Вольф О. , Німеччина; Еременко П., США), у наук.семінарах беруть
участь вчені з КНР та Польщі. Аналіз програм наук. семінарів на сайті факультету показав, що на них виступали:
Serhiy Bardyla (Vienna), Andrzej Katunin (Gliwice), Oleksandr Maslyuchenko (Chernivtsi-Katowice), Iryna Kuz (University
of Florida). Завдяки співпраці із закордонними вченими оновлюється тематика досліджень наук.керівників та
аспірантів і, як наслідок, зміст дисциплін. Гарант розповів, що напрям ідемпотентної математики (за яким
працюють зараз два його аспіранти) - новий для нього досвід, яким він особливо зацікавився після запрошення
прочитати курс за кордоном. Також Ун-т співпрацює з закордонними науковими установами в рамках академічної
мобільності Еразмус + та Горизонт 2020 (https://cutt.ly/pmkw9ke).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Деякі викладачі ОНП Математика періодично викладають за кордоном. Ряд НПП мають закордонні стажування і
відрядження. Участь окремих викладачів у міжнародних грантових проектах. Запрошення закордонних лекторів
для читання відкритих лекцій студентам і аспірантам. Різні форми участі в академічній мобільності аспірантів (літні
школи, стажування, навчання в рамках Erasmus+), участь НПП і аспірантів у міжнародних конференціях за
кордоном. ЛНУ є видавцем журналу «Математичні студії», що входить до БД Scopus (Q2). Багаторічні семінари, які
набули статусу міжнародних.

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

З огляду на тісну співпрацю із закордонними колегами рекомендуємо розглянути можливість підготовки аспірантів
за угодами про подвійне керівництво підготовкою аспіранта або програм подвійного диплому, що може мотивувати
випускників магістратури не покидати Україну.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.
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Навчання і викладання на ОНП сприяють реалізації студентоцентрованого підходу та базуються на принципах
академічної свободи. Здобувачі проінформовані і мають вільний доступ до інформаційних ресурсів: навчально-
методичних матеріалів, силабусів, передових досягнень у своїй галузі, як вітчизняних так і закордонних. До
взірцевих практик можна віднести досвід викладання науково-педагогічних працівників ОНП за кордоном та участь
у грантових міжнародних проєктах, що дозволяє отримати унікальний досвід викладання, який можна
застосовувати на ОНП, оновлювати зміст ОК, використовуючи передові технології та досягнення у відповідних
галузях, імплементувати дослідницьку компоненту в освітній процес. Взірцевою практикою є і широке залучення
аспірантів до міжнародної математичної спільноти через стажування, участь в міжнародних конференціях та
семінарах, що дозволяє знайомитись здобувачам освіти із сучасними досягненнями світової науки у відповідній
галузі. Для читання відкритих лекцій запрошуються закордонні лектори. Наукові семінари факультету набули
статусу регіональних та міжнародних, на них доповідають закордонні науковці. В Університеті проводяться
міжнародні конференції, до організації і участі в яких залучаються аспіранти. ЗВО видає журнал, що входить до БД
Scopus. На думку ЕГ, за даним критерієм ОНП не має недоліків, вказані рекомендації носять дорадчий характер. З
огляду на наявність взірцевих практик, ЕГ вважає, що ОНП та діяльність за нею за критерієм 4 відповідає рівню
відповідності А.

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.

Форма проведення підсумк.контролю з дисциплін визначається навчальним планом, у силабусах, які
обговорюються на засіданні кафедри і доводяться до відома аспірантів у порядку, визначеному в "Полож.про
організацію освітнього процесу у ЛНУ ім.І.Франка" п.7 (https://cutt.ly/cmka7he ), “Тимчас. полож. про орг. осв.
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії” п.5, 7 (https://cutt.ly/vmka6Rb ), "Полож.про контроль
та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ ім.І.Франка" https://cutt.ly/lmksqCI. Результати
поточного контролю (поточна успішність) з дисципліни є підставою для отримання диференційованого заліку і
враховуються викладачем при визначенні остаточної оцінки знань асп-в з дисциплін, формою семестрового
контролю яких є іспит. Поточна успішність оцінюється у 50 балів із 100-бальної системи. Форма проведення
семестр.контролю (усна, письмова, комбінована, тестування тощо), зміст і структура екзам-х білетів та критерії
оцінювання ухвалюються на засіданні кафедри. Порядок повторного проходження контрольних заходів
регулюється у «Полож.про організацію навчального процесу». У п.7.6 даного положення вказано, що здобувачам,
які отримали під час семестрового контролю не більше 3-х незадовільних оцінок, дозволяють ліквідувати академічну
заборгованість. Строк ліквідації академ.заборгованості для таких осіб встановлюється не пізніше, ніж на початок
наступного навчального семестру. Ліквідація академ.заборгованості здійснюється через повторне складання
екзаменів і заліків не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється
за розпорядженням декана факультету у складі: завідувача кафедри, викладача, який проводив заняття з даної
дисципліни та викладача дисципліни, який не проводив заняття в цій групі. На даній ОНП випадків застосування
відповідних правил не було. Із бесід з аспірантами було встановлено, що критерії оцінювання та форми проведення
підсумк.контролів їм відомі і зрозумілі, вони визначаються силабусами дисциплін, які можна знайти на сайті фак-
ту. В умовах пандемії був уведений “Тимчас.порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і
атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у ЛНУ ім.І.Франка”
https://cutt.ly/amkseK4 : “Екзаменатор вносить бали поточної та підсумкової успішності в електронний журнал
особистого кабінету викладача. Після внесення усіх балів поточної та підсумк. успішності екзаменатор закриває
електр. журнал успішності, формує заповнену відомість, завантажує її та надсилає файл відомості зі своєї
корпоративної пошти 1пu.еdu.uа (у форматі ехсе1) відповідальній особі деканату на визначену адресу корпоративної
пошти (1пu.еdu.uа) відповідного факультету”. Терміни проведення екзаменаційної сесії визначаються наказом
ректора. Розклад атестаційних сесій розміщують на сайті відділу аспірантури та докторантури і дошці
оголошень:https://cutt.ly/LmksutG .

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

Стандарт вищої освіти третього рівня за спеціальністю 111 Математика відсутній. Атестація здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії регулюється п.7 «Тимчас. полож.про організацію освітнього процесу здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім.І.Франка»:https://cutt.ly/dmkspSo і здійснюється кафедрою, за якою
закріплений аспірант та Вченою радою факультету. Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається
науковим керівником. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої
освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-
наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді, що відображено у пункті 2.6
«Полож.про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім.І.Франка» https://cutt.ly/8mksnPT , “Тимчас.полож.про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім.І.Франка”. На даній
ОНП уже відбувся захист дисертаційних досліджень 2-х із 4 аспірантів 4-го року навчання: 17.06.2021 р. достроковий
захист Скіри І.В. (наук. кер.Бокало М.М.), тема дис-ї: «Задачі без початкових умов для еволюційних функц.-дифер.
рівнянь та варіаційних нерівностей» https://cutt.ly/AmlTvMS , 15.04.2021 р. захистилась Бакса В.П. "Властивості
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аналітичних вектор-функцій обмеженого L-індексу в двовимірній кулі" кер.Скасків О.Б. https://cutt.ly/5mlPZMU . У
п.2.6 “Тимчас.полож.про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ
ім.І.Франка” викладено вимоги до індив.навч.плану здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії, який є
основним нормат. документом, що визначає перелік навч. дисц. і логічну послідовність їх вивчення. Він формується
асп-м, погоджується з науковим керівником та затверджується Вч. радою фак-ту протягом 2-х місяців з дня
зарах.особи до аспірантури. Контроль за виконанням індив.навчального плану здобувача вищої освіти ступеня
доктора філософії здійснює наук. керівник та відділ аспірантури і докторантури. На зустрічі з асп-ми ЕГ стало
відомо, що здобувачі раз на рік, у червні, звітують на кафедрі про виконання індив.навч.плану, далі атестація
затверджується Вченою радою фак-ту. Напр. Протокол Вченої ради: https://cutt.ly/imkslvG від 23.06.21. За
результатами атестації, відповідним наказом ректора здобувач переводиться на наступний рік навчання або
відраховується з аспірантури. Також аспіранти повідомили, що у вересні вони повинні здати звіт з наукової роботи.
Ситуацій, коли хтось не пройшов атестацію, здобувачі не згадали. ЕГ проаналізувала індив.навч.плани Соболь О.Ю.,
Попадюк О.Б., Сухорукової Х.О., надані гарантом, де є обгрунтування теми наук. роботи, зазначені поетапні плани
наукової роботи і відмітки керівника про їх виконання, перелік дисц. на рік з відповідними оцінками. Встановлено,
що інформ. про викон. плану подається у заг. формулюванні (відсутні конкретні назви опублікованих статей та
бібліографічні дані конференцій)

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.

Вся необхідна інформація, що стосується контрольних заходів (їх форми, організація, проведення) міститься в
силабусах навчальних дисциплін, які оприлюднені на сайті факультету. Об'єктивність проведення іспиту
забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та
відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінювання. Процедура оскарження результатів проведення
контрольних заходів регулюється Положенням про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої
освіти ЛНУ ім.І.Франка https://cutt.ly/ymksRSq . Для врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті створено
«Комісію з питань етики та професійної діяльності» (https://cutt.ly/hmksYgc ), яка керується «Положенням про
комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ ім.Івана Франка»: https://cutt.ly/ZmksU6I. Виникнення
конфлікту інтересів вирішується послідовно на наступних рівнях: кафедра, деканат, ректорат та комісія з питань
етики. Порядок перевірки на необ’єктивність оцінювання відображено у пункті 5.6 «Положення про забезпечення
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка»: https://cutt.ly/nmksPl6.
Академічна відповідальність за необ’єктивність оцінювання відображена у пункті 7 цього положення. Конфлікти
інтересів врегульовуються через можливість заміни екзаменатора, створення екзаменаційної комісії для
максимальної об’єктивності, що відображено в «Положенні про організацію освітнього процесу» та «Тимчасовому
положенні про організацію навчання аспірантів». На зустрічі з ЕГ аспіранти розповіли, що у разі незгоди з оцінкою
можуть звернутися до декана і буде назначена комісія, в яку входить декан та інші викладачі, або звернутись на
гарячу лінію, куди також можна повідомити і про випадки хабарництва. Одна здобувачка повідомила, що ще
навчаючись у бакалавраті у неї була ситуація, коли вона не погодилась з оцінкою і звернулась до викладача і вони
разом переглянули роботу та виявили, що було не помічено одне завдання на окремій сторінці. Оцінка була
підвищена. Більше прикладів конфліктних ситуацій ніхто не згадав, тому ЕГ робить висновок, що на ОНП
“Математика” ситуацій конфлікту інтересів не виникало.

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.

У ЛНУ розробл. нормат. базу, яка врегульовує політику, стандарти і процедуру дотрим. академ. доброчесн. (АкД),
зокрема “Полож.про забезп. АкД” (https://cutt.ly/Pmks11B). Базові засади інституц. культури академ. середовища Ун-
ту викладено в Статуті (https://cutt.ly/Emks2y8), Колект. договорі (https://cutt.ly/Tmks9Tb) та регул. Правилами
внутр. розпорядку (https://cutt.ly/bmks3M0). З метою перевірки робіт учасників осв. процесу на наявн. текстових
запозичень Ун-т підписав угоду про викор. сервісу Unicheck. Заст. нач. НДЧ ун-ту Куньо І.М. є адмін-ром сервісу на
рівні ун-ту, є відповідальні за технічну перевірку робіт у підрозділах https://cutt.ly/3mSJWfm. У Полож.не зазначено,
якою є процедура аналізу рез. звіту про перевірку Unicheck (вказано лише те, що “організ. перевірки щодо наявн.
плагіату організовують завкафедри”, “спеціал. вч. ради відпов. за перевірку тексту дисертації”, а вч. ради фак-тів -
“за перевірку магіст., курс., звітів про практику, статей до видань Ун-ту, монографій, підр-ків”). Однак на зустрічах
було повідомл., що рез. аналіз. та обговор. на засід. кафедри. У ВСО зазначено, що НПП та здобувачі офіційно
підпис. Декларації про дотрим. АкД. Форми декларацій: https://cutt.ly/SmSFxDe та https://cutt.ly/1mSFQQv в.
Викладачі на зустрічі повід., що підпис. декларацію при оформл. контракту. Але аспіранти не змогли згадати про
Декларацію. На зустрічі із предст. Центру забезпеч. якості та відділом аспір. було повідомл., що асп. мають підпис.
Декларації. На уточнююче пит.ЕГ, чи можна ствердж., що на даний момент всі асп. підпис.Декларацію, було
сказано, що ні, оск. аспіранти мають можливість “протягом 2-х років подумати, чи її підписув.”. Заув., що про
Декларацію не йде мова в Полож. про забезп.АкД. ЛНУ розроблено Кодекс АкД https://cutt.ly/fmSFljG. В ун-ті

Сторінка 17



проходять заходи з популяриз. АкД: https://cutt.ly/RodhhDL; https://cutt.ly/1mSJYF8. До ОНП включені ОК, під час
виклад. яких здобувачів освіти інформують щодо неприпустимості академ. плагіату (ОК2 та ВК4.2). У силабусах
багатьох дисц. є розділ “АкД”, в якому зазнач, що вваж. академ. недоброч. і що це може бути підставою для їх
незарах. викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Формув. культури АкД відбув. і в усному
спілкуванні із асп. (гарант розповів випадок, коли аспірантка готувала статтю і скопіювала означ. у свій рукопис та
поясн. це тим, що без цього означ. не буде зрозуміло. Гарант пояснив їй, що посил. має бути належним чином
оформлене, адже «чуже речення – це те саме, що чужі гроші». У Полож. про АкД вказано види академ. відпов. за
поруш. АкД, однак не вказано, за які саме порушення передб. ту чи іншу відповідальність. Викладачі, здобувачі та
гарант ОП на зустрічах розповіли, що на ММФ ЛНУ не було випадків плагіату, корупції та хабарництва, статті
аспіранти надсил. тільки до реценз. журналів, а перед цим розміщують препринт на ресурсі arxiv.org з вільним
доступом, де у випадку виявл. плагіату, це буде виявлено матем. спільнотою.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

-

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

Оскільки на зустрічі було встановлено, що аспіранти не знають про Декларацію про дотримання академічної
доброчесності у ЛНУ ім.Івана Франка, яку повинні були підписати за словами представників Центру забезпечення
якості, то рекомендуємо ознайомити їх з її змістом і підписати. Оскільки у індивідуальних навчальних планах
аспірантів інформація у звіті про виконання плану подана неконкретно, без назв статей, конференцій, що не дає
можливості здійснити зовнішній контроль (відділом аспірантури, проректором з наукової роботи), то рекомендуємо
зазначати назви статей та конференцій з вихідними даними. Оскільки у Положення про забезпечення АкД відсутні
процедури перевірки на наявність плагіату (зокрема, в який спосіб здійснюється аналіз звітів Unicheck), то
рекомендуємо їх додати. Оскільки у нормативних документах ЗВО не було знайдено інформації про Декларацію про
АкД і для ЕГ залишилось відкритим питання, чи є вона обов’язковою для здобувачів освіти, то рекомендуємо
унормувати це у Положенні про забезпечення АкД.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Наявні силабуси усіх дисциплін, вони розміщені на сайті факультету і містять форми контрольних заходів та
критерії оцінювання. Електронні журнали та відомості спрощують інформування аспірантів про їх оцінки.
Індивідуальні навчальні плани певним чином дозволяють відслідковувати результати навчальної і наукової роботи
та етапи написання дисертації, але відсутність конкретики (назви статей, вихідні дані) є певним недоліком. У ЗВО
розвинена нормативна база, яка містить чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, політику,
стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, процедури запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів, визначено порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, їх
дотримуються під час реалізації ОНП. Зважаючи на вищевикладене і незначні недоліки, які можно усунути
найближчим часом, ЕГ дійшла висновку, що ОНП та діяльність з її ралізації за Критерієм 5 відповідають рівню В.

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.

Аналіз академ. та/або профес. кваліфікації було зробл. на основі вивч. Табл. 2 ВСО, персон. сторінок на сайтах
кафедр, інформації із зустрічей з НПП, що залуч. до реалізації ОНП “Математика”, а також інформації, одержаної
на запит ЕГ. Аналіз показав, що ЛНУ ім.І.Франка має наук.матем. школи з давніми традиціями. Викладання дисц.
забезп. потужний кадровий склад: 11 професорів, 5 доцентів, з великим досвідом викладання. Зауважимо, що у табл.
“Зведена інформ. про викл. ОП” досвід роботи декана фак-ту педаг. освіти, доц. Герцюк Д.Д. - 5 років, а насправді -
31 рік. Зокрема, проф. Зарічний М.М., Яхонтова Т.В. - 36 років. До наук. керівн. залучаються відомі вчені-
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математики: 7 наук. кер.із 10 мають h-індекс в Scopus >6. Зокрема, Банах Т.О. має 233 статті у Scopus (h-індекс 13), у
WoS - 170 (h-індекс 10), Зарічний М.М. - 63 статті у Scopus (h-індекс 8), Микитюк Я.В. має 33 статті у Scopus (h-індекс
13), детальніше див.Додаток 1, де зазнач. ScopusID наук. кер. До наук. кер. аспірантами залуч. вчені, які мають досвід
міжнар. співроб. з іноз. ун-тами (Банах Т.О., Зарічний М.М., Кирилик В.А.). Всі наук. кер.є членами редколегії
реценз. журналів. Зокрема, Банах Т.О. - “Topology and its Applications”, „European mathematical Journal”, “Вісник
Львівського ун-ту. Серія матем., мех.”, “Матем.студії”, Зарічний М.М. – гол. редактор журн. “Матем. студії”, “Вісник
Львівського ун-ту. Серія математика, механіка”, член редколегії в «Укр. матем. журнал”, “Карпатські матем.
публікації”, “Proc. Intern. Geometry Center”; Микитюк Я.В. є чл.редколегії “Матем. студії”, був членом редколегії
„Methods of Functional Analysis and Topology”. Скасків О.Б. Підгот. 3 докт. н., 15 канд. н.; Бокало М.М. – 5 канд.н.,
Зарічний М.М. – 3 д.н., 7 к.н. https://cutt.ly/wmSBsxU. Бокало М.М. є головою спец.вч. ради Д 35.051.07 (01.01.02 –
диф. рів-ня; 01.01.07 – обч. матем.), Банах Т.О. є заст. голови спец.ради Д 35.051.18 (1.01.01 – мат.аналіз; 01.01.04 –
геометрія та топол.). Викл.обов’язк. дисц. ОК 1 є Зарічний М.М., область наук. інтересів якого багатогранна, викл.
ОК 2 є Зарічний М.М., Банах Т.О., Скасків О.Б., Бокало М.М. Наук. керівники є викл. вибірк. дисц., що забезп.
відпов. їх напряму дослідж. тематиці дисц. Із поданої гарантом інф. на запит ЕГ не видно, що академ.та/або
профес.кваліф. проф. кафедри неорг. хімії Павлюка В.В. відпов. дисц.і “Підгот. наук.-інновац. проєкту” (Його
«Академ.кваліфікація» стосується компетентностей у хімії, досвід профес. діяльності НПП на хім.факультеті,
публікації в області хімії). Тому було здійсгено аналіз інф. на особистій сторінці викл.https://cutt.ly/NmkjJOI.
Встановлено, що Павлюк В.В. брав участь у багатьох грантових проєктах (1992 -2010 рр.) та був керівником
держбюджетних тем (2003-2014). Т.ч., ЕГ робить висновок, що викладачі ОНП мають відпов. рівень вищої освіти,
осв. та профес.кваліфікації, мають наук. публікації за темою дисц., наук. авторитет, який засвідч. високою кільк.
цитувань робіт, досвід виклад. у ЗВО.

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

У ЛНУ ім.Івана Франка діє конкурсна система, яка регулюється документом “Порядок проведення конкурсного
відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету
імені Івана Франка” (https://cutt.ly/kmkdwnH ) та Правилами внутрішнього розпорядку ЛНУ ім.Івана Франка
https://cutt.ly/OmkdeXv . Оголошення про конкурс висвітлюють у газеті “Високий замок” та на сайті Університету
https://cutt.ly/3mlUoif . Відповідно до п.4.7, 4.8 “Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка”
https://cutt.ly/QmlUWE8 , обговорення кандидатур претендентів здійснюється колективом кафедри, затверджується
таємним голосуванням і передається на розгляд конкурсної комісії факультету. Вчена рада факультету обирає
таємним голосуванням асистентів та доцентів і бере до уваги рейтингові показники претендентів при розгляді
конкурсних справ. Усі конкурсні справи розглядає і погоджує Атестаційно-кадрова комісія Вченої ради
Університету. Роботу викладачів оцінюють відповідно до Положення про оцінювання роботи та визначення
рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників (https://cutt.ly/amkdtXE ). На зустрічі
викладачі повідомили, що кандидат на посаду викладача повинні провести відкрите практичне заняття чи лекцію
на заздалегідь погоджену з кафедрою тему. Це дає змогу оцінити не лише рівень академ. кваліфікації претендента,
але і рівень викладання дисц. ОНП. (В Університеті розроблене “Розпорядження про порядок проведення відкритих
лекцій в умовах дистанційного навчання” https://cutt.ly/zmkdut7 ).

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

Роботодавцями для випускників аспірантури є: сам ЛНУ імені Івана Франка (кафедри ММФ і ПМІ), Інститут
прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, Український католицький університет. Завідувачі
кафедр є членами групи забезпечення ОНП і безпосередньо залучені до організації та реалізації освітнього процесу.
На зустрічі експертів з роботодавцями був присутній тільки представник Українського католицького університету,
декан факультету прикладних наук Притула Я.Я., який, зокрема, розповів, що біля 50% їхніх викладачів з механіко-
математичного факультету і вони хотіли б залучити випускників ОНП Математика до свого колективу. УКУ
залучається до організації і проведення семінарів, які проходять на факультеті: "Топологія і застосування"
(https://cutt.ly/lmkdi5g ), "Топологічна алгебра" (https://cutt.ly/qmkdpOL), " Теорія полігонів i спектральні простори"
(https://cutt.ly/KmkdaGS ). У відомостях про самооцінювання також зазначено, що серед потенційних роботодавців з
лекціями виступали:10 березня 2021 р. Serhii Bardyla (Kurt Gödel Research Center, University of Vienna), 22 квітня
2019р. Oleg Pikhurko (University of Warwick), 12 вересня 2018 р. Dmitry Gavinsky (Institute of Mathematics in Prague),
21 червня 2018р. Ihor Stasyuk (Nipissing University).

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

Заняття із здобувачами наукового ступеня доктора філософії проводять досвідчені викладачі- практики за
спеціальністю 111 та експерти у галузі. Це всесвітньо відомі науковці-математики з високим індексом цитування та
великою кількістю підготовлених кандидатів та докторів наук, які працювали або працюють в університетах за
кордоном, є членами редколегії журналів Т.О. Банах (“Topology and its Applications”, „European mathematical
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Journal”, “Вісник Львівського університету. Серія математика, механіка”, “Математичні студії” ; М.М. Зарічний -
“Український математичний журнал”, “Карпатські математичні публікації”, “Proc. Intern. Geometry Center” і
головний редактор журналів “Математичні студії”, “Вісник Львівського університету. Серія математика, механіка” ) і
гарант ОНП “Математика” М.М. Зарічний (Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії ім. О.В.
Погорєлова НАНУ). Членами редколегії журналів “Вісник Львівського університету. Серія математика, механіка”,
“Математичні студії” є також І.Й. Гуран, В.М. Кирилич, О.Б. Скасків. О.В. Гутік - відповідальний секретар журналу
“Вісник Львівського університету. Серія математика, механіка” , а членами редколегії є О.М.Бугрій, А. І. Гаталевич.
О.Б. Скасків - член редколегії журналу “Карпатські математичні публікації”, Я.В. Микитюк - член редколегії
журналу“Математичні студії” і був у редколегії упродовж звітного періоду журналу „Methods of Functional Analysis
and Topology”. Відмінники освіти України: І.Й. Гуран, Я.В. Микитюк. Нагороджені: Грамота Верховної ради - В.М.
Кирилич; Грамота Кабінету міністрів - О.Б. Скасків. У відомостях про самооцінювання сказано, що “до викладання
на факультеті на принципах сумісництва традиційно залучаються відомі вчені з Інституту прикладних проблем
механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України http://iapmm.lviv.ua/ та Фізико-механічного інституту ім.
Г.В. Карпенка НАН України https://www.ipm.lviv.ua/ “.

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

З метою стимулювання викладачів до профес. розвитку в ЗВО діє Положення про підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників у ЛНУ ім.Івана Франка (https://cutt.ly/Bmkf4Yg ), у п. 4.4 якого
сказано, що за викладачем зберігається місце роботи і зберігається середня заробітна плата під час підвищення
кваліфікації з відривом від освітнього процесу, а.витрати відшкодовуються у порядку, визначеному законодавством.
НПП, які працюють на ОНП проходять підвищення кваліфікації як в Україні (зокрема Я.В. Микитюк - УКУ (2018 р.),
О.Б. Скасків - ІППММ НАНУ (2017 р.) та ін.), так і за кордоном - Бугрій О.М. 2020 р. (Uniwersytet Rzeszowski,
Польща ), ;Добуляк Л.П. 2019 р. (Жешувський Університет Польща), Зарічний М. М. 2019 р.(North Bay, Nipissing
University, Canada), Гаталевич А.І. 2018 р. (Карловий університет, Чехія), Гутік О.В. (Вроцлавський університет,
Польща ) , з цією метою у ЗВО укладені відповідні угоди https://cutt.ly/lmPYs0H . З бесіди з представником відділу
міжнародних зв’язків Оксаною Краєвською стало відомо, що ЛНУ ім.Івана Франка є одним з лідерів в Україні із
співпраці за програмою «Еразмус +». Сьогодні діють угоди Університету з 64 університетами зарубіжних країн
(https://cutt.ly/Hmkf6O2). Герцюк Д.Д. був співкерівником робочої групи Еразмус+ Проект (№ 574124-EPP-1-2016-1-
DE-EPPKA2-CBHE-JP) «Вдосконалення освіти вчителів для прикладного навчання в галузі професійної освіти»
(«Improving Teacher Education for Applied Learning in the Field of Vocational Education»), ініційованого Університетом
Констанци (Німеччина) (2016—2018) та працював над проектом ЄС TEMPUS “DIMTEGU – розробка і впровадження
багатомовних викладацьких освітніх програм в університетах Грузії і України” (2013–2016).Проаналізувавши
інформацію, надану гарантом (див. матеріали, надані на запит ЕГ) ЕГ робить висновок, що викладачі ОНП
“Математика” загалом вчасно проходять підвищення кваліфікації та стажування. Водночас, ні в таблиці 2, доданої
до відомостей про самооцінювання, ні в даних, наданих гарантом на запит ЕГ, ні на сторінці викладача
https://cutt.ly/4mzinwF завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права,
доктора юридичних наук (дисципліна “Інтелектуальна власність і трансфер технологій“) не вдалось знайти
інформації про підвищення кваліфікації за останні 5 років.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Згідно з Колективним договором ЛНУ ім.Івана Франка на 2021–2024 рр. п. 3.7. Ректор встановлює надбавки
Заслуженим професорам Університету згідно з Положенням “Про почесне звання “Заслужений професор ЛНУ». За
Положенням “Про порядок встановлення та надання працівникам ЛНУ надбавок, доплат, матеріальних допомог,
премій та інших грошових винагород“ - https://cutt.ly/omk20Rq . Система заохочення викладачів вказана у
«Положенні щодо системи матеріального і морального заохочення викладачів або інших форм стимулювання»
(https://cutt.ly/SmSMni0). Система професійної мотивації охоплює відзнаки Університетом кращих науково-
педагогічних працівників подякою, грамотою ректора, декана факультету. Працівники фінансово стимулюються
згідно розроблених в Університеті положень (Положення про мотиваційний фонд, Положення про преміювання
працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету за наукові здобутки, Положення про Відзнаку
Львівського національного університету імені Івана Франка «Медаль Івана Франка», Положення про преміювання
науково-педагогічних працівників за використання іноваційних технологій в навчальному процесі
https://cutt.ly/Omk2Nwz .Також створений мотиваційний фонд, кошти якого спрямовуються, згідно п. 3.1.1
Положення про мотиваційний фонд Львівського національного університету (https://cutt.ly/Ymk2Vqy ), на
преміювання працівників за високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання, англомовних
навчальних курсів, наукових досягнень, за написання і видання монографій, підручників, посібників тощо.
Нематеріальною формою заохочення викладачів є відзнака «Медаль Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_award_franko.pdf ) та почесне звання «Заслужений
професор ЛНУ» (https://cutt.ly/imxYN3G). Серед викладачів і наукових керівників ОНП Метематика таких звань
удостоєні професори Зарічний М.М., Скасків О.Б., Єлейко Я.І. У 2020 року ЗВО участь в Програмі вдосконалення
викладання у вищій освіті України.від British Council в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН
України, Advance HE (Велика Британія). За результатами якої в ЛНУ було розроблено власну програму підвищення
кваліфікації “Вдосконалення викладацької майстерності” для працівників ЛНУ імені Івана Франка для забезпечення
їхнього професійного розвитку, яку пройшла у травні-червні 2021 р. викладач даної ОНП Осідач О.П. Крім того, ЗВО
бере участь у проекті “Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання»
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UNIVERSITY TEACHERS’ CERTIFICATION CENTRES: INNOVATIVE APPROACH TO PROMOTION TEACHING
EXCELLENCE / UTTERLY, який має на меті модернізувати систему вищої освіти в Україні, запроваджуючи
університетські центри підвищення кваліфікації для просування європейських освітніх інновацій шляхом
професійної сертифікації викладачів університетів https://cutt.ly/tmxY1hD.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Регулярні закордонні стажування у викладачів та наукових керівників ОНП. Велика кількість публікацій у
журналах, що входять до БД Scopus та WoS, у окремих викладачів ОНП. Виплата грошової винагороди для НПП за
опублікування статей, які індексуються у Scopus та Web of Science.

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

Оскільки роботодавець із УКУ виявив зацікавленість, рекомендуємо долучити Український католицький університет
до баз практик. З огляду на наявні проблеми із генеруванням інформації про кадровий склад на ОНП із ЄДЕБО
(додаток 2 до відомостей про самооцінювання), рекомендуємо ЗВО розібратись з інформацією про викладачів у
ЄДЕБО. Оскільки не всі викладачі вчасно підвищують кваліфікацію (Яворська О.С., див. Підкритерій 6.5), що є
нормативною вимогою, то рекомендуємо ЗВО вести облік за вчасним проходженням підвищення кваліфікації
викладачів. Оскільки в Університеті є проект розвитку викладацької майстерності, але поки що викладачі
математичних дисциплін ОНП до тренінгів не залучались, то рекомендуємо їх долучити до участі в таких тренінгах.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Академічна та /або професійна кваліфікація всіх викладачів ОНП відповідає дисциплінам, які вони викладають.
Викладачі математичних дисциплін ОНП “Математика” переважно відомі вчені-професіонали з досвідом роботи з
аспірантами, досвід керівництва науковою роботою здобувачів освіти, які мають високорейтингові публікації,
постійно підвищують кваліфікацію як в Україні, так і за кордоном, є редакторами та членами редколегій фахових
журналів, мають досвід викладання за кордоном і мають досвід виконання грантових та науково-дослідних проєктів.
Університет проводить чесну і прозору політику конкурсного відбору кращих викладачів, сприяє їх професійному
розвитку, матеріально і морально стимулює їх наукову і педагогічну діяльність. У певній мірі ЗВО залучає
роботодавців до організації освітнього процесу і присутній на зустрічі висловив свою зацікавленість у такій
співпраці. До освітнього процесу залучаються експерти в галузі, практики. Діяльність за ОНП має взірцеві практики,
однак відсутність підвищення кваліфікації у викладача ОНП є недоліком. Тому ЕГ вважає, що ОНП та діяльність за
неї за критерієм 6 відповідають рівню відповідності В.

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.

У Львівському національному університеті матеріально-технічні ресурси на належному рівні. Достатнім є
забезпечення аудиторіями для проведення лекційних, семінарських та практичних занять; аудиторіями,
оснащеними проекційними екранами, мультимедійними проекторами та комп’ютерами. Спеціалізовані
комп’ютерні класи (зокрема, лабораторія інновацій N-iХ, яка почала функціонувати за підтримки компанії «N-iX» у
2017 році (https://cutt.ly/KmdqnSo) та Лабораторія інновацій (Innovations Lab), яка почала функціонувати за
підтримки найбільшої львівської ІТ-корпорації SoftServe у 2018 році (https://cutt.ly/PmdqFlB)) оснащені достатньою
кількістю робочих місць для проведення занять з дисципліни «Інформаційні технології та програмування». Під час
дистанційної зустрічі, в рамках акредитаційної експертизи, гарант ОНП Зарічний М.М. зазначив, що Львівський
національний університет використовує лише безкоштовне та вільно поширюване програмне забезпечення. У
рамках співпраці з компанією Microsoft Університету надано безкоштовну ліцензію Office 365 A1, яка включає
вебверсії програм Outlook, Word, Exel, PowerPoint, OneNote, а також служби OneDrive, SharePoint, Teams, Forms,
Stream, Exchange та ін. Для проведення наукових семінарів, тематичних зібрань, круглих столів, конференцій,
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попередніх захистів дисертаційних досліджень та інших наукових заходів використовується аудиторія імені Стефана
Банаха, яка вміщує близько 80 осіб. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та
інформаційного обслуговування аспірантів та професорсько-викладацького складу, відповідно до їх інформаційних
запитів, здійснює Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка
(https://lnulibrary.lviv.ua/). З метою забезпечення можливості мобільного пошуку інформації створено Електронний
каталог (https://lnulibrary.lviv.ua/katalog/). У Науковій бібліотеці Університету запроваджено автоматизовану
інформаційно-бібліотечну систему “УФД/Бібліотека”, що призначена для комплексної автоматизації діяльності
бібліотеки. Вона забезпечує автоматизацію основних виробничих циклів: відбір документів за різними ознаками,
перегляд бібліографічних описів; каталогізацію видань, обслуговування читачів: замовлення, видача та повернення
літератури. Для тимчасового проживання в гуртожитках іногородніх аспірантів на період навчання в Університеті
призначено Студентське містечко Університету, що складається з 8 гуртожитків. У студентських гуртожитках
забезпечуються належні умови для проживання, відпочинку, самостійної роботи, а також дотримання відповідних
санітарно-гігієнічних норм і правил.

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

Згідно із розд.10 Статуту ЛНУ імені Івана Франка (https://cutt.ly/8mso2r0), особи, які навчаються в Університеті,
мають право на безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та
спортивною базами Університету; безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах із
використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з
особливими потребами); користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами
Університету в порядку, передбаченому цим Статутом. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники
Університету, відповідно до Статуту ЛНУ імені Івана Франка, мають право безоплатно користуватися бібліотечними
послугами (отримання довідково-консультативної допомоги, доступ до мережі Wi-Fi у всіх читальних залах, доступ
до баз даних Web of Science та SCOPUS в науковому читальному залі зі стаціонарних ПК, послуга з індексації
наукових робіт ), інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних (у вільний від роботи та
освітнього процесу час), культурно-освітніх підрозділів Університету; користуватися базами відпочинку та
оздоровчими комплексами Університету. Під час зустрічей, в рамках проведення онлайн акредитації, науково-
педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти підтвердили, що мають безоплатний доступ до відповідної
інфраструктури та інформаційних ресурсів, які необхідні для викладання та навчання.

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.

Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку Львівського національного університету імені Івана Франка
(https://cutt.ly/wmhyFYP), основними обов’язками адміністрації ЛНУ є забезпечення безпечних і нешкідливих умов
навчання та побуту для осіб, які здобувають освіту в Університеті. На офіційному веб-сайті ЗВО у розділі “Пожежна
безпека та цивільний захист” (https://cutt.ly/JmhifLM) містяться “Інструкції щодо пожежної безпеки”
(https://cutt.ly/JmhibCM), “Додатки до інструкцій” (https://cutt.ly/amhiEun), “Наказ про інструктажі з ПБ”
(https://cutt.ly/8mhiSte), “Наказ про типові інструкції” (https://cutt.ly/DmhiHc6), “Програма інструктажів”
(https://cutt.ly/PmhiXCg). Відділ з питань пожежної безпеки та цивільного захисту запобігає виникненню пожежі та
мінімізує її наслідки, розробляє комплексні заходи з виконання приписів Держпожнагляду та здійснює контроль за
їх виконанням (контактний тел. 239-45-15). У Колективному договорі (https://cutt.ly/dmhdGEf), затвердженому
конференцією трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол № 1 від 10
грудня 2020 р. зазначено перелік комплексних заходів з охорони праці та відповідальних за їх виконання на 2021-
2024 рр. Під час зустрічі в рамках онлайн акредитації аспіранти засвідчили, що гуртожитки знаходяться у
належному для проживання стані. Науково-педагогічні працівники під час інтерв'ювання зазначали, що
підтримують постійний зв’язок з аспірантами з метою виявлення та усунення назрілих проблем і невідкладних
питань.

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

Під час зустрічі із аспірантами стало відомо, що вся необх. їм інф. надсилається на е-пошту, або розміщ. у вільному
доступі на сайті ЛНУ, або публікується у соцмережах Fb (https://cutt.ly/mmhltfn) та Instagram
(https://cutt.ly/amhlMSr). Освітня, організ., інформ. та консульт. підтримка аспірантів у ЗВО забезп. відділом аспір.
та доктор., деканатом ММФ, НПП кафедри, а також Наук. товар. студентів, асп., докторантів і мол.вчених
(НТСАДМВ). Відділ аспір. та доктор. надає аспірантам усю необхідну інформацію, яка стосується орг. осв. процесу на
корпор. пошту (інформ. та організ. підтримка). Деканат ММФ та НПП консул. з усіх питань щодо організ. навч.
(консульт. підтримка). На зустрічі аспіранти вказували на те, що у них із НПП налагоджена тісна співпраця (24/7).
Здобувачі освіти задов. тим, що викладачі опанували суч. засоби зв’язку, тому спілкув. зручне. Гарант ОНП зазнач.,
що НПП практикують неформал. спілкування з аспірантами у формі топол. прогулянок у лісі з дітьми та спільних
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кавувань. НТСАДМВ сприяє обміну інформ. між молодими вч. та дослідниками; представляє інтереси аспірантів
перед адм-цією Ун-ту та іншими організ.з питань наук. роботи та розвитку академ. кар’єри. Соц. підтримка
передбачена Полож. про преміюв. працівників, аспірантів і студентів Ун-ту за наук. здобутки
(https://cutt.ly/3mhODQv). Зокрема, у розділі 2 зазнач., що премії за наук. здобутки аспірантам надають за
рішенням ректорату за опубл. статтю у наук. журналі, що індекс. у БД Scopus, WoS, розмірі до 4000 грн. Декан фак-
ту підтвердив це на зустрічі. На зустрічі із НТСАДМВ було зазначено, що соц.підтримка асп. передбачає компенс.
витрат на відрядж. на конф., однак на зустрічі із аспірантами було встановл., що вони про це не знали. Під час бесіди
з предст. Первинної профсп. організ. було зазнач., що за необх. здійсн. надання матер. допомоги для асп. Психол.
підтримку різного виду здійсн. співробітники Психол. служби ун-ту (Instagram - https://cutt.ly/mmh3IQs; Facebook -
https://cutt.ly/xmh3D5u). Осн. формами роботи Психол. служби ЛНУ є: інд. психол. консул.; соціал.-психол.
тренінги; психол. темат. зустрічі; співпраця з кураторами академ.груп; тестування особист. якостей. Участь у всіх
формах роботи Психол. служби ЛНУ для асп. є безкоштовною. У травні 2021 р. серед асп. 3-4 курсів
(https://cutt.ly/0mkLoU9) було проведено опитування, яке показало, що: 71,4 % асп. цілком задоволені забезп.
можлив. для академ.мобільності (навч./ стажув.за кордоном або в межах України); інформ. щодо навч. процесу
відділом аспір. та доктор., інформув. про навч., наук. та позанавч. заходи; 85,7 % асп. цілком задоволені консульт.
працівниками відділу аспір. та доктор. щодо організ. навч. Рез. анкетув. вказують на те, що інформ. аспірантів
проводиться, але його варто посилити. Присутні на фокус-зустрічі аспіранти 2 р.н. вказували на те, що мають
бажання брати участь у анкетуваннях як аспіранти. Тому ЕГ пропонує проводити анкетув. щодо ОНП не тільки
серед аспірантів 3 та 4 курсів, а всіх курсів.

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

В ЛНУ імені Івана Франка зараз немає здобувачів за даною ОНП за третім рівнем вищої освіти з особливими
освітніми потребами, але в ЗВО створено для них умови. З метою забезпечення доступності навчальних корпусів
Львівського національного університету імені Івана Франка для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення вони обладнані пандусами (головний корпус Університету; навчальні корпуси за адресою: вул.
Грушевського, 4; вул. Дорошенка, 33, вул. Туган-Барановського, 7; вул. Медової Печери, 53; гуртожитки за адресою:
вул. Пасічна,62; вул. Медової Печери, 39; вул. Медової Печери, 39а; вул. Пасічна, 62б; вул. Плужника, 2);
спеціально обладнаними ліфтами та сходовими клітками (сходами), дверними прорізами (навчальні корпуси за
адресою: вул. Університетська, 1; вул. Січових стрільців, 14; вул. Коперника,3; гуртожитки за адресою: вул.
Пасічна,62; вул. Плужника, 2; вул. Герцена,7). Відповідно до п. 36 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності на офіційному веб-сайті Університету, розміщена інформація про умови для доступності осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень. У ЗВО розроблено Порядок супроводу
(надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (https://cutt .ly/hmhFsrF), який
забезпечує створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення, забезпечує права таких осіб на безперешкодний доступ до приміщень Університету, зручності та
комфорту перебування в Університеті. В ЛНУ імені Івана Франка функціонує Ресурсний центр з інклюзивної освіти
(https://cutt.ly/Cmh1hUI), який організовує та здійснює широку інформаційно-роз'яснювальну роботу серед
академічної спільноти, освітян, батьківської громадськості щодо головних засад філософії інклюзивної освіти, змісту
основних міжнародних документів, законодавства України тощо.

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.

Відповідно до Статуту ЛНУ імені Івана Франка та Правил внутрішнього розпорядку (https://cutt.ly/Wmh255v) особи,
які навчаються в Університеті, мають право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного
насильства (https://cutt.ly/8mso2r0). Під час спілкування з фокус-групами експертами було з'ясовано, що фактів
щодо виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією або корупцією
тощо на даній ОНП не було зафіксовано. Комісія з питань етики та професійної діяльності ЛНУ імені Івана Франка
(https://cutt.ly/lmh2aEm): забезпечує вирішення конфліктних ситуацій, які виникають в освітньому середовищі,
пов’язаних з корупційними проявами із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції;
забезпечує вирішення конфліктів, які виникають в освітньому середовищі, пов'язаних із будь-якими проявами
гендерного насильства, дискримінації чи домагань у різних проявах із залученням фахівців із психологічної служби
Університету; забезпечує вирішення інших конфліктів, зокрема конфлікту інтересів. Аспіранти під час
екзаменаційної сесії можуть висловити свої претензії через «Телефон довіри» ((032) 239 41 00) або ж на електронну
скриньку (dovira_lnu@ukr.net). Проведене серед здобувачів освітньо-наукової програми “Математика” стосовно
атмосфери та психологічного клімату показало, що: всім опитаним аспірантам (100 %) було комфортно спілкуватися
з науковим керівником та науково-педагогічними працівниками. Такі результати підтверджують відсутність
конфліктних ситуацій на освітньо-науковій програмі “Математика”.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Преміювання здобувачів вищої освіти, які опублікували статті у журналах, що індексуються у міжнародних
наукометричних базах Scopus та Web of Science.

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

1. Оскільки присутні на фокус-зустрічі аспіранти 2 року навчання вказували на те, що мають бажання брати участь у
анкетуваннях щодо ОНП, то рекомендуємо враховувати побажання здобувачів вищої освіти і проводити опитування
не лише серед аспірантів 3-4 років навчання, але і серед аспірантів 1-2 років навчання. 2. З метою забезпечення
комфортних умов для здобувачів освіти і працівників, що мають дітей рекомендуємо створити дитячу кімнату на
базі Університету. 3. На зустрічі із Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЛНУ
імені Івана Франка було зазначено, що соціальна підтримка аспірантів передбачає компенсацію витрат на
відрядження на конференцію, однак на зустрічі із аспірантами було встановлено, що вони про це не знали. Беручи
до уваги вищезазначені факти, ЕГ рекомендує посилити інформування Науковим товариством студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених ЛНУ імені Івана Франка щодо можливостей соціальної підтримки аспірантів у вигляді
компенсування витрат на відрядження.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ЕГ було встановлено, що в Університеті створена сприятлива психологічна атмосфера підтримки адміністрацією
ЗВО, відділом аспірантури та докторантури, науковими керівниками, гарантом ОП, науково-педагогічними
працівниками механіко-математичного факультету, що сприяє відсутності конфліктних ситуацій на ОНП
“Математика”. У ЗВО створено відповідні умови для реалізації права на освіту людей з особливими освітніми
потребами. На високому рівні організована робота Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка (наявність
Електронного каталогу, Інституційного репозитарію, можливість дистанційного замовлення літератури). Взірцевою
практикою вважаємо преміювання здобувачів вищої освіти, які опублікували статті у журналах, що індексуються у
міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science, оскільки це створює у здобувачів вищої освіти високу
мотивацію до наукової діяльності, забезпечує відповідність між досягнутими результатами у вигляді опублікованих
статей у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science і розмірів належної винагороди. Рекомендація
щодо проведення опитування щодо змісту ОНП та якості її реалізації серед аспірантів всіх курсів носить дорадчий
характер. Непоінформованість аспірантів про можливість компенсації витрат на відрядження на конференцію є
несуттєвим недоліком, оскільки це не позначилось на набутті компетентностей здобувачами вищої освіти. З огляду
на наявність несуттєвих недоліків, ЕГ зробила висновок про те, що ОНП та освітня діяльність за нею відповідають
рівню В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розробл., затвердж., моніторингу та період. перегляду ОП у ЛНУ регулюється Метод. рекоменд. щодо
розробл., затвердж., монітор., перегляду та закриття ОП у ЛНУ (https://cutt.ly/ymh49ch), Полож. про орг. осв.
процесу (https://cutt.ly/smh4774), Тимчас. полож. про організ. осв. процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії (https://cutt.ly/Fmh7w9G). Розробл. проекту ОП можуть ініціювати кафедри Ун-ту, а також штатні НПП.
Для розробл. проекту ОП ініціатори формують проектну групу з розробки ОП із визначенням майб. гаранта ОП. Всі
нові ОП мають пройти єдиний порядок затвердж., що містить їх послідовний розгляд проектною групою, випуск.
кафедрою, вченою радою фак-ту. Зав. кафедри забезпечує ефективну реалізацію процедур внутр. системи забезп.
якості на рівні кафедри: експертиза якості ОП, діагностика рез. навч. здобувачів вищої освіти, забезп. якості виклад.
складу, з’ясування думки стейкхолдерів. Моніторинг ОП здійсн. на локальному і загальноунів. рівнях. Локальний
моніторинг здійснюється членами робочої групи із залуч. представників органів студ.самоврядування, студентів,
роботодавців. Відповід. за організ. і провед. локального моніторингу покладається на її гаранта. Організація і здійсн.
заг.універс. моніторингу покладається на Центр забезп. якості освіти спільно з відділом моніторингу та навч.-метод.
комісією Вч. ради Ун-ту. Необх. складовою локального і заг.універс. моніторингу є опитув. студентів та випускників
щодо їх задоволеності ОП, її компонентами, організацією і забезпеченням осв. процесу, виклад. складом. Осн.
підставами для перегляду ОНП є: зміни у нормат. документах, які регул. питання змісту за відпов. рівнем та/або
спеціал., у тому числі введення в дію нових осв. та профес. стандартів; ініціатива і пропозиції гаранта та/або академ.
ради і/або НПП, які її реалізують; об’єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру і/або інших ресурсних
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умов реаліз. ОП; результати загальноунів. моніторингу; резул. моніторингу ринку праці, якими виявлено
невідповідність ОНП його потребам; перевищ. витрат на реалізацію ОНП над плановими показн. та/або суттєве
зменш. надходжень на її реалізацію, що унеможл. її фінанс. у повному обсязі. На зустрічі із завідувачами кафедр
було розказано про те, як було організовано процедури розробки і перегляду ОНП. Склад робочої групи всі роки
залишався незмінним. До нього увійшли представники кожної із матем. кафедр, задіяних у підгот. аспірантів.
Гарант розповів, що обговорення пропозицій проходили жваво, часто пропозиції відхилялись і доводилось
починати з нуля. У 2020 р. перегляд ОНП проходив у онлайн-режимі. На той час опитування у формі анкетування
не проводилось; це було пояснено тим, що на той час у Центрі забезп. якості працювало небагато працівників і не
було змоги опрацьовувати Google-анкети для великої кількості здобувачів освіти. Однак було проведено усне
опитування та онлайн-зустріч із аспірантами і потенц. вступниками.

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.

У Відомостях про самооцінювання зазначено, що у 2020 р. за пропозицією аспірантів ОНП та потенційних
аспірантів (магістрів) дисципліну “Інформаційні технології та програмування” було включено до обов’язкових.
Центр із забезпечення якості освіти ЛНУ імені Івана Франка проводив у травні 2021 року опитування серед
здобувачів освітньо-наукової програми “Математика” (https://cutt.ly/0mkLoU9). У цілому анкетування показало, що:
всі аспіранти (100 %) цілком задоволені теоретичною підготовкою, формами поточного і проміжного контролю,
формами контролю знань на іспитах; переважна більшість опитаних аспірантів (85,7 %) задоволені формами і
методами проведення лекцій, семінарських, практичних та лабораторних занять; 71,4 % аспірантів цілком
задоволені забезпеченням практичної підготовки та забезпеченням можливості незалежного вибору вибіркових
дисциплін у межах освітньої програми, розподілом годин між навчальними дисциплінами, інформуванням про
навчальні, наукові та позанавчальні заходи. Результати анкетування є підтвердженням слів аспірантів під час
зустрічі в рамках онлайн акредитації про те, що якість ОНП “Математика” їх задовольняє, тому ніяких пропозицій
при анкетуванні здобувачі вищої освіти не вносили. Але зауважили, що якщо б вони мали таку пропозицію, то
змогли б запропонувати її на засіданнях кафедри. Присутні на фокус-зустрічі аспіранти з результатами анкетування
не обізнані і не цікавились ними. Аспіранти 2 року навчання також зазначили, що проходили опитування як
випускники ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти. Однак, вказували на те, що мають бажання брати участь
у анкетуваннях як аспіранти. Тому експертна група пропонує проводити анкетування щодо ОНП не тільки серед
аспірантів третього та четвертого курсів, а всіх курсів та рекомендує розглядати результати опитувань на засіданнях
Вченої ради.

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

У Методичних рекомендаціях щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх
програм у ЛНУ імені Івана Франка (https://cutt.ly/ymh49ch) вказано, що моніторинг ОНП здійснюється на
локальному та загальноуніверситетському рівнях. Залучення роботодавців передбачається під час локального
моніторингу, який здійснюється членами робочої групи. Відповідальність за залучення роботодавців, організацію та
проведення локального моніторингу покладається на гаранта ОНП. Присутній на зустрічі роботодавець Притула
Я.Я. (декан факультету прикладних наук Українського католицького університету) сказав, що не знає змісту ОНП, не
залучався до процесу періодичного перегляду ОНП, не брав участь у засіданнях кафедри та опитуваннях щодо якості
ОНП “Математика”, але зазначив, що на неформальних зустрічах у спілкуванні із членами робочої групи ОНП
питання підготовки аспірантів обговорюються. За словами гаранта Факультет прикладної математики і
інформатики ЛНУ імені Івана Франка є найбільшим роботодавцем, тому при розробці освітньо-наукової програми у
2017 році члени робочої групи консультувались щодо її змісту із потенційним роботодавцем.

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

Випускників на ОНП “Математика” не було. Варто зазначити, що на загальноуніверситетському рівні функціонує
Центр маркетингу та розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка (https://cutt.ly/omjqwMf).
Зокрема успішно реалізується проект “Відомі випускники” (https://cutt.ly/0mjqknB), який має на меті показати
важливість студентських років для формування особистості та донести, що успіх – це насамперед займатися
улюбленою справою. Ідея проекту «Відомі випускники» Львівського університету зародилася у вересні 2016 року.
Відповідно до “Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо
якості освітнього процесу” (https://cutt.ly/dmxrN6P) моніторинг думки випускників проводять у рік закінчення та
через три роки після закінчення навчання для відстеження кар’єрного зростання в онлайн режимі. Аналогічну
практику планується поширити на випускників даної ОНП.
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5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

У ВСО зазначено, що прикладів своєчасного реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та освітній
діяльності з реалізації даної ОНП не було. Під час експертизи було виявлено, що в ЛНУ імені І.Франка діють
“Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ імені І.Франка” (https://cutt.ly/fmk5Jzw) та
“Положення про опитування студентів, працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості
освітнього процесу” (https://cutt.ly/3mk6e7X), які регулюють здійснення моніторингу якості освітнього процесу,
забезпечують вчасне реагування на необхідність змін в ОНП на рівні ЗВО. Система якості закладу вищої освіти
забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки за рахунок моніторингу освітньо-наукової програми на
локальному і загальноуніверситетському рівнях. Організація і здійснення локального моніторингу покладається на
гаранта ОНП. Відповідальність за організацію і проведення загальноуніверситетського моніторингу покладається
на Центр забезпечення якості освіти спільно з відділом моніторингу та навчально-методичною комісією Вченої ради
Університету. Необхідною складовою локального і загальноуніверситетського моніторингу є опитування студентів та
випускників щодо їх задоволеності ОП, її компонентами, організацією і забезпеченням освітнього процесу,
викладацьким складом. Результати анкетування, яке було проведено у травні 2021 року серед здобувачів вищої
освіти освітньо-наукової програми “Математика”, не повідомлялися аспірантам на засіданні кафедри та не
розглядалися на засіданні Вченої ради механіко-математичного факультету. Тому ЕГ рекомендує посилити
інформування щодо результатів опитувань, які будуть у подальшому проводитись на ОНП. За результатами
опитування здобувачів вищої освіти за даною ОНП визначено, що більша частина респондентів повністю
задоволена та радше задоволена змістом та реалізацією ОНП. Під час спілкування у фокус-групах експерти
отримали підтвердження результатів анкетування зі слів стейкхолдерів про те, що вони задоволені наданням
освітніх послуг на ОНП та змістом ОНП, тому вони не вносили пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу.

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

Акредитація освітньо-наукової програми “Математика” третього рівня вищої освіти є первинною. З метою
удосконалення освітньої програми, експертна група рекомендує після першого випуску аспірантів у 2021 році
обговорити зміст освітньо-наукової програми, навчальний план, зміст освітніх компонентів серед усіх категорій
стейкхолдерів, а також врахувати зроблені під час акредитаційної експертизи зауваження. Також експертна група
рекомендує Центру із забезпечення якості освіти ЛНУ імені Івана Франка аналізувати рекомендації ЕГ щодо
покращення якості освітнього процесу, сформульовані під час попередніх акредитацій інших спеціальностей та
інформувати про це гарантів освітніх та освітньо-наукових програм з метою їх попередження. Зокрема, під час
акредитації ОНП “Міжнародне право”, ОП “Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних”, ОП
“Інформаційні системи та технології” однією з рекомендацій експертів була публікація у відкритому доступі
пропозицій стейкхолдерів із вдосконалення ОНП/ОП та їх реалізація в контексті ОНП/ОП. Під час здійснення
акредитаційної експертизи ОНП “Математика” експертною групою не зафіксовано оприлюднення на офіційному
веб-сайті ЗВО пропозицій зацікавлених сторін після громадського обговорення. Разом із тим, у висновку ГЕР про
результати акредитаційної експертизи ОНП “Фінанси, банківська справа та страхування” зазначається рекомендація
“Переглянути зміст освітньо-наукової програми в частині запровадження освітніх компонент, що забезпечують
набуття універсальних навичок дослідника в обсягах не менше 6 кредитів ЄКТС”, що певним чином корелює із
рекомендацією ЕГ за даною ОНП, яка наведена за Критерієм 2 і яка досі не була виконана, зокрема не врахована у
Проєкті ОНП “Математика” 2021.

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

Структура внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ імені Івана Франка передбачає факультетський та
університетський рівень, залучення відповідальних за цей напрям роботи підрозділів. Факультетський рівень
організації та контролю за якістю вищої освіти реалізується відповідною Вченою радою, деканом факультету, його
заступниками, завідувачами кафедри та науково-педагогічними працівниками і полягає у забезпеченні підготовки
викладачами навчальних та робочих навчальних програм відповідно до стандартів вищої освіти; перевірці
виконання індивідуальних планів викладачів; контрольному відвідуванні занять кожного викладача протягом
навчального року з охопленням перевіркою всіх видів навчальної роботи; контролі за проведенням відкритих
занять, їх обговоренні на засіданнях кафедр. Університетський рівень контролю здійснюється ректором
Університету, проректорами, Вченою радою Університету, Центром забезпечення якості освіти і полягає у: контролі
за забезпеченням наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи
студентів, за кожною освітньою та освітньо-науковою програмою; аналізі забезпечення публічності інформації про
освітні програми; моніторингу забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої
освіти та здобувачами вищої освіти; підтримці проведення опитувань (аналізі їх результатів) здобувачів вищої
освіти, аспірантів, викладачів з питань якості організації освітнього процесу, випускників університету,
представників ринку праці з питань якості навчальних програм та підготовленості випускників до професійної
діяльності. Центр забезпечення якості освіти створений з метою координування дій з організації забезпечення
якості освіти в Університеті, а також для вивчення, узагальнення досвіду та впровадження найкращих практик в
Університеті щодо забезпечення якості освіти, освітнього процесу, механізмів управління якістю освіти, академічної
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доброчесності. Центр має у своїй структурі: навчально-методичний відділ (дидактично-методичний сектор, сектор
організаційного забезпечення освітнього процесу), відділ менеджменту якості освітнього процесу, відділ
ліцензування та акредитації. Повноваження структурних підрозділів Центру забезпечення якості освіти
регламентовані у Положенні про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені
Івана Франка (https://cutt.ly/mmk9aLe).

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

-

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

1. У ОНП 2020 р. є недоліки, які залишились із ОНП 2017 і їх не було виявлено протягом 3 років (див. критерій
2).При цьому у висновку ГЕР про результати акредитаційної експертизи ОНП “Фінанси, банківська справа та
страхування” зазначається рекомендація “Переглянути зміст освітньо-наукової програми в частині запровадження
освітніх компонент, що забезпечують набуття універсальних навичок дослідника в обсягах не менше 6 кредитів
ЄКТС”, що певним чином корелює із рекомендацією ЕГ за даною ОНП, яка наведена за Критерієм 2 і яка досі не
була виконана, зокрема не врахована у Проєкті ОНП “Математика” 2021. Водночас, за результатами попередніх
експертиз однією з рекомендацій експертів була публікація у відкритому доступі пропозицій стейкхолдерів із
вдосконалення ОНП/ОП та їх реалізація в контексті ОНП/ОП. Під час здійснення акредитаційної експертизи ОНП
“Математика” експертною групою не зафіксовано оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО пропозицій
зацікавлених сторін після громадського обговорення. Рекомендуємо внутрішній системі забезпечення якості
забезпечити адекватне реагування на недоліки, які виявляються в ОНП під час здійснення процедур внутрішнього і
зовнішнього забезпечення якості. 2. Оскільки результати проведеного у травні 2021 р. опитування серед аспірантів
обговорювались, за словами гаранта, лише в колі робочої групи, то рекомендуємо розглядати результати опитувань
на засіданнях кафедри та Вченої ради факультету і приймати відповідні рішення. 3. Оскільки Методичними
рекомендаціями щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у ЛНУ
імені Івана Франка передбачено локальний моніторинг (відповідальний - гарант ОНП), результати якого мають
розглядатись не рідше одного разу на рік, але за словами гаранта моніторинг до 2021 р. здійснювався суто через усне
опитування, то рекомендуємо дотримуватися строків проведення локального моніторингу відповідно до
нормативних документів. 4.ЕГ встановила загальну низьку активність здобувачів вищої освіти та роботодавців щодо
внесення пропозицій у процесі перегляду освітньо-наукової програми та інших процедур забезпечення її якості.
Тому рекомендуємо активізувати залучення здобувачів вищої освіти та роботодавців до процедури внесення
пропозицій до змісту освітньо-наукової програми та її перегляду.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

У ЗВО розроблено процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої
програми, яких загалом ЗВО дотримується. Зокрема, процедурою перегляду ОП передбачено локальний і
загальноуніверситетський моніторинг у формі опитування аспірантів, випускників та роботодавців щодо їх
задоволеності ОНП, її компонентами, організацією і забезпеченням освітнього процесу, викладацьким складом.
Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучаються до процесу
періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери (опитування,
участь в роботі Вчених рад університету та факультету представників здобувачів освіти). Але обговорення
результатів опитування, проведеного серед аспірантів у травні 2021 р., відбувалось лише в колі робочої групи,
конкретних рішень не було прийнято. З метою координування дій з організації забезпечення якості освіти, а також
для вивчення, узагальнення досвіду та впровадження найкращих практик щодо забезпечення якості освіти,
освітнього процесу, механізмів управління якістю освіти, академічної доброчесності ЛНУ імені Івана Франка
створено Центр забезпечення якості освіти. Контакти із роботодавцями встановлено, роботодавець із УКУ
залучається до організації і проведення спільних семінарів, зацікавлений у випускниках і готовий долучитись до
проведення практики на базі УКУ. Здійснення локального моніторингу гарантом ОНП суто через усне опитування,
низька активність здобувачів вищої освіти та роботодавців щодо внесення пропозицій у процесі перегляду ОНП є
несуттєвими недоліками, оскільки не позначилися на набутті компетентностей здобувачами вищої освіти та не
ускладнили отримання освітніх послуг. Зауваження та пропозиції системи зовнішнього забезпечення якості загалом
беруться до уваги, аналізуються, однак не всі отримують оперативну реакцію. Крім того, у ОНП є недоліки, які не
було виявлено протягом 4 років (зокрема, невідповідність внутрішнім вимогам щодо обсягу самостійної роботи), що
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свідчить про недостатню дієвість ВСЗЯО. З огляду на наявність несуттєвих недоліків, ЕГ зробила висновок про те,
що ОНП та освітня діяльність за нею відповідають 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.

ЕГ встановила, що у Львівському національному університеті імені Івана Франка визначені чіткі правила і
процедури, які регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу. Зазначені вище правила і
процедури забезпечені низкою положень, які оприлюднені на сайті ЗВО. Зокрема, права та обов’язки учасників
освітнього процесу в університеті визначаються розділом 10 Статуту Львівського національного університету імені
Івана Франка (https://cutt.ly/8mso2r0). Також вони зафіксовані у: Положенні про забезпечення академічної
доброчесності (https://cutt.ly/LmspDGc), Положенні про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/DmspZe),
Положенні про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення (https://cutt.ly/fmsawX4),
Положенні про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності
(https://cutt.ly/4msxEvf), Тимчасовому положенні про порядок забезпечення вільного вибору студентами
навчальних дисциплін (https://cutt.ly/YmsxA55), Порядку визнання результатів навчання, здобутих у неформальній
та інформальній освіті (https://cutt.ly/JmsxXP3), Порядку повторного вивчення окремих дисциплін
(https://cutt.ly/Zmsx3Z8) тощо. Розклад занять аспірантів знаходиться на сторінці Відділу аспірантури і
докторантури у розділі “Оголошення” (https://cutt.ly/Omxg2yb). У цілому визначені правила і процедури послідовно
дотримуються під час реалізації освітньо-наукової програми.

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

На сторінці механіко-математичного факультету у розділі “Аспірантура, докторантура” передбачено можливість
ознайомлення з проектом освітньо-наукової програми Математика (https://cutt.ly/pmsVv40). Зауваження і
пропозиції щодо проекту ОНП-2021 надсилаються на електронну пошту гаранта ОНП проф. Зарічного М.М.:
mykhaylo.zarichnyi@lnu.edu.ua. Проте експертною групою не зафіксовано оприлюднення на офіційному веб-сайті
ЗВО пропозицій зацікавлених сторін після громадського обговорення та не знайдено на сайті ЗВО проекту ОНП
2020 р. і пропозицій, які поступили.

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

На офіційному сайті Львівського національного університету імені Івана Франка оприлюднено освітньо-наукову
програму за редакцією 2017 (https://cutt.ly/amsBk1e), 2019 (https://cutt.ly/gmsBcIa) та 2020 років
(https://cutt.ly/4msBa3H). У документі міститься загальна інформація про освітньо-наукову програму, її мета,
характеристика, придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання, програмні
компетентності, загальні компетентності, програмні результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації
програми, інформація про академічну мобільність, перелік компонент, структурно-логічна схема, форма атестації
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми, матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними
компонентами освітньо-наукової програми. На сторінці механіко-математичного факультету у розділі “Аспірантура,
докторантура” міститься навчальний план (2017 - https://cutt.ly/kmsNiwZ, 2019 - https://cutt.ly/YmsNoFc, 2020 -
https://cutt.ly/tmsNaPX), силабуси нормативних навчальних дисциплін, силабуси дисциплін вільного вибору. Під
час інтерв’ювання аспіранти зазначали, що обсяг оприлюдненої інформації на сайті ЗВО є для них достатнім.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

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

Оскільки на офіційному веб-сайті Львівського національного університету імені Івана Франка не вказано дату
розміщення проекту ОНП, термін, протягом якого триває обговорення проекту, то ЕГ рекомендує після
громадського обговорення проекту освітньо-наукової програми на сайті ЗВО оприлюднювати таблицю із
зауваженнями та пропозиціями відповідних зацікавлених сторін (стейкхолдерів).

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ЕГ було встановлено, що в Університеті визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права і
обов’язки всіх учасників освітнього процесу, вони є доступними під час реалізації освітньо-наукової програми. Вся
інформація про освітньо-наукову програму “Математика” третього рівня вищої освіти, що реалізується в
Львівському національному університеті імені Івана Франка оприлюднена на офіційному веб-сайті ЗВО, є
достовірною і точною, достатньою для інформування відповідних зацікавлених сторін (стейкхолдерів). ОНП
“Математика” за третім рівнем вищої освіти та освітня діяльність за цією освітньо-науковою програмою має
значний рівень узгодженості із якісними характеристиками Критерію 9. Таким чином, ЕГ вважає, що ОНП
«Математика» та освітня діяльність за нею загалом відповідають критерію 9 з несуттєвими недоліками. Взірцеві
практики відсутні.

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.

До нормативних дисциплін ОНП віднесено дисципліни, які забезпечують складову глибинних знань із
спеціальності, загальнонаукові компетентності, універсальні навички та мовні компетентності, до вибіркових –
глибинні знання зі спеціальності та деякі універсальні навички науковця. Здобуття глибинних знань із спец., за
якою аспірант проводить дослідж., забезпечується ОК1(3 ECTS), ОК2 (4 ECTS), а також дисц. вибіркової частини ОП:
ВК1-ВК3 (9 ECTS). Всього 16 ECTS. Оволодіння загальнонауковими компетентностями реалізується через ОК3 (4
ECTS). Набуття універсальних навичок науковця: усної та письм. презентації рез. власного наук. дослідж. укр. мовою
- ОК2 (4 ECTS), OK6 (7 ECTS), ВК4.2 (3 ECTS); застос. сучасних ІТ у наук. діяльності – OK5 (3 ECTS), підготовкою до і
на виступах на наук. семінарах; використання програм при оформленні статей (LaTeX), організ. та проведення навч.
занять – практика OK 4 (4 ECTS); управл. наук. проектами та/або складення пропозицій щодо фінанс. наук.
досліджень, реєстрації прав інтелект. власності – лише вибіркові дисципліни – ВК 5.2 (3 ECTS), ВК6.1 (3 ECTS).
Здобуття мовних компетентностей, достатніх для предст. та обговор. рез. своєї наук. роботи іноз.мовою (англ. або
іншою відповідно до специфіки спец.) в усній та письм. формі забезпечується ОК 6 (7 ECTS). Таким чином, ОНП
включає чотири необхідні складові, визначені Порядком підготовки доктора філософії, але універсальні навички
науковця щодо управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових
досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності можуть бути сформовані у випадку вибору аспірантом
відповідних дисциплін (див. Підкритерій 2.1). Аналіз змісту дисц. зі спеціальності та тематики дисерт. досліджень
показав, що загалом ОК відповідають наук. інтересам аспірантів (див. Додаток 1). На зустрічі аспірантка 2 р.н.
зазначила, що при виборі дисциплін 4 з 5 студентів її року навчання вибрали дисципліну «Теорія множин», а вона
вибрала дисципліну «Категорні методи в математиці», бо ця дисципліна відповідає її тематиці дисертаційного
дослідження. Аналіз переліку вибіркових дисциплін, які вибрали аспіранти, показав, що, наприклад, на 2 р.н. 4 з 5
аспірантів вибрати в якості дисципліни ВК1 дисципліну «Вибрані питання топологіїі», а 1 аспірантка – дисципліну
«Прикладна і теоретична алгебра». Аудиторні години для неї одної читаються у повному обсязі. Водночас, як
показав аналіз змісту дисциплін, асп. Казанівський М.І. не вибрав дисципліну «Основи теорії операторів» із НП
2017, яка більш близька до його тематики, а вибрав «Основи теорії функцій багатьох комплексних змінних».

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

Тематика дисертаційних досліджень асіпрантів, переліків опублікованих наукових робіт асіпрантів та переліків
наукових публікацій викладачів взяті із сторінки аспірантура і докторантура механіко-математичного факультету
https://cutt.ly/emS3UrQ. Зустріч з аспірантами підтвердила, що теми дисертаційних досліджень обираються з
урахуванням кола їх наукових інтересів і відповідають дослідженням їх наукових керівників. Аналіз відповідності
тематики дисертаційних досліджень здобувачів, публікацій аспірантів тематиці досліджень їх наукових керівників
було зроблено на основі порівняння ключових слів (див. Додаток 2). Серед публікацій наукових керівників у Додатку
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2 виділено ті, до тематики яких дотична тематика досліджень аспірантів, ключові слова виділено кольором. Серед
публікацій наукових керівників у Додатку 2 вказано лише кілька останніх публікацій, до тематики яких дотична
тематика досліджень аспірантів, ключові слова виділено кольором. Результати аналізу засвідчили відповідність
тематики наукових досліджень тематиці досліджень наукових керівників, науково-дослідницькій тематиці наукових
шкіл ЛНУ. У ЗВО є можливості для формування разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій.
Відповідно до наказу МОН України № 372 від 25.03.2021 ЛНУ ім. І. Франка пройшов атестацію в частині
провадження наукової діяльності за науковим напрямом «Математичні науки та природничі науки» з оцінкою А, що
є підтвердженням наявності наукового потенціалу в ЗВО та спроможності надання якісних наукових консультацій
щодо дисертаційної роботи кожного аспіранта.

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).

Під час зустрічі із НПП, адміністрацією механіко-математичного факультету підтверджено інформацію, наведену у
Відомостях про самооцінювання, про те, що Львівський національний університет імені Івана Франка надає вільний
доступ до мережі Wi-fi, наукометричних баз Scopus та Web of Science. Присутній на фокус-зустрічі директор наукової
бібліотеки, Кметь В.Ф., перерахував безкоштовні бібліотечні послуги, якими можуть скористатися аспіранти, серед
яких: отримання довідково-консультативної допомоги, доступ до мережі Wi-Fi у всіх читальних залах, доступ до баз
даних Web of Science та SCOPUS у науковому читальному залі зі стаціонарних ПК, послуга з індексації наукових
робіт. Аспіранти під час спілкування з ЕГ розповіли про те, що мають змогу (у разі відсутності відповідних технічних
можливостей вдома) проводити наукові дослідження в аудиторіях Університету, оснащених комп’ютерами. На
конференціях (http://mmf.lnu.edu.ua/sci/con) та наукових семінарах факультету (“Топологія і застосування”
(https://cutt.ly/lmjfpat ), “Топологічна алгебра” (https://cutt.ly/xmjfe0a ), “Теорія полігонів i спектральні простори”
(https://cutt.ly/kmjfqjG)) здобувачі вищої освіти представляють результати дисертаційних досліджень: T. Mokrytskyi
“On the semigroup of order isomorphisms of principal filters of a power of the integers” (International Conference in
Functional Analysys dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach”, Lviv, 2017); O. Sobol “Feebly compact topologies
on the semilattice exp_n λ” (International Conference “Complex Analysis and Related Topics”, May 30-June 4, 2016, Lviv).
Механіко-математичний факультет є видавцем журналів “Математичні студії”, що входить до БД Scopus (Q2) та
“Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична” (категорія А), де аспіранти мають можливість
безкоштовно публікувати свої статті (https://cutt.ly/pmjt5D7). Так, наприклад, у журналі “Вісник Львівського
університету. Серія механіко-математична” публікації має: Скіра І. В. (“Про розв’язки анізотропних параболічних
рівнянь зі змінними показниками нелінійності в необмежених за часовою змінною областях”; “Задача Фур’є для
інтегро-диференціальних еліптично-параболічних систем зі змінними показниками нелінійності”; “Коректність
задачі Фур’є для слабко нелінійних еліптично-параболічних інтегро-диференціальних рівнянь вищих порядків”);
Хома М. В. (“Мішана задача для нелінійної інтегро-диференціальної системи Стокса”); Хилинський М. Б.
(“Інтерасоціативності поліциклічного моноїда”); Мокрицький Т. В. (“Про дихотомію локально компактного
напівтопологічного моноїда порядкових ізоморфізмів між головними фільтрами множини N^n з приєднаним
нулем”) та інші.

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.

Академічна мобільність регламентується «Положенням про порядок реалізації міжнародних проєктів, грантів та
договорів» https://cutt.ly/NmkyfdJ . Університет проводить активну міжнародну діяльність. Міжнародна робота в
ЛНУ ім.Івана Франка загалом зосереджена на налагодженні співпраці із зарубіжними закладами вищої освіти і
посідає 2-ге місце в Україні за кількістю підписаних угод. Університет співпрацює з закордонними науковими
установами в рамках академічної мобільності Еразмус + ,а також програмах міжуніверситетського обміну.
(https://cutt.ly/Hmjfs3s ). В рамках Еразмус + Дмитрук А. навчався у Карловому університеті, Прага (2018 р.); Соболь
О. була на стажуванні у Вроцлавському університеті, Польща (2018 р.). Аспіранти їздять за кордон на конференції.
Зокрема, Ю. Марко, Х. Сухорукова, Я. Стельмах доповідали на online конференції в Кельце (лютий 2021):
https://cmk2020.ujk.edu.pl/ , https://cutt.ly/amjfyzP. Долучитися до міжнародної академічної спільноти аспіранти
можуть через участь у семінарах "Топологія і застосування" (https://cutt.ly/lmjfpat ), "Топологічна алгебра"
(https://cutt.ly/xmjfe0a ), " Теорія полігонів i спектральні простори" (https://cutt.ly/kmjfqjG ) у яких беруть участь і
виступають іноземні вчені з Відня, Праги, Берліну та ін.

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

На зустрічі експертів з науковими керівниками аспірантів стало відомо, що за останні 5 років вони працювали над
виконанням двох тем: МД - 51Ф «Розробка методів дослідження коректності прямих та обернених задач для
диференціальних операторів» (термін виконання 01.01.2017 – 31.12.2019; керівник: – доктор фіз.-мат. наук, проф.
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Бокало М. М.) та МТ–28Ф «Топологія та її застосування у фрактальній геометрії та математичній економіці» (термін
виконання: 01.02.2016 – 31.12.2018; керівник – доктор фіз.-мат. наук, проф. Банах Т.О) за результатами останньої
опубліковано 31 статтю та 20 тез доповідей на конференціях. Зокрема, Banakh T., Garbulinska-Wegrzyn J. Spaces of
nonnegative curved surfaces https://cutt.ly/tmkpGM8, https://cutt.ly/6mkpJKI ; Banakh T., Leiderman A. ωω-Dominated
function spaces and ωω-bases in free objects of Topological Algebra https://cutt.ly/YmkpFis,
https://cutt.ly/AmkpA73;Banakh T., Kakol J., Sliwa W. Metrizable quotients of Cp-spaces
https://doi.org/10.1016/j.topol.2018.09.012 та ін. На даний час міжнародних грантів немає.

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.

Питання академічної доброчесності регулюються Положенням про забезпечення академічної доброчесності у
Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/fmjukUk) та Кодексом академічної
доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка (https://cutt.ly/SmjuHua). В Університеті
існує практика підписання працівниками та здобувачами вищої освіти Декларації про дотримання академічної
доброчесності (https://cutt.ly/VmjuV4m; https://cutt.ly/3mjuMxC). Для дотримання культури академічної
доброчесності організації освітнього процесу, наукової діяльності, розвитку інтелектуального потенціалу науково-
педагогічних працівників та аспірантів Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка щорічно проводить заходи з
питань наукової етики та недопущення академічного плагіату. Під час інтерв’ювання науково-педагогічні
працівники та гарант ОНП механіко-математичного факультету вказували на те, що на факультеті за його історію не
виявлено плагіату у публікаціях викладачів і співробітників. Відповідно, аспіранти проводять свої дослідження у
атмосфері дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності. В Університеті перевіряються на плагіат
системою Unicheck монографії, підручники, посібники, статті, дисертації викладачів та аспірантів ОНП. На зустрічі
гарант зауважив, що недопущення здійснення наукового керівництва особами, які допустили порушення
академічної доброчесності, забезпечується послідовним відкритим обговоренням кандидатур наукових керівників
на засіданнях кафедри, Вченої ради факультету, Вченої ради Університету, на яких кожен бажаючий може
висловити власну думку. Випадків встановлення факту порушення АкД науковим керівником у ЛНУ не було, тому,
чи дійсно працює зазначена процедура, ЕГ сказати не може. Однак, ураховуючи, що у ЛНУ були випадки (зі слів
гаранта), коли в результаті обговорення на засіданні Вченої ради факультету, не було затверджено наукового
керівника, який пропонувався, через те, що його попередні аспіранти не захищались вчасно, цілком природно
припустити, що у випадку встановлення факту плагіату у роботах викладача, позиція Вченої ради факультету буде
такою ж принциповою.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Аспіранти мають можливість на безоплатній основі публікувати власні результати наукових досліджень у
періодичних виданнях механіко-математичного факультету, один з яких “Математичні студії” індексується у
наукометричних базах SCOPUS Q2 та належить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт.

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

1. Відповідно до п.27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії однією із складових
підготовки має бути набуття універсальних навичок дослідника, зокрема управління науковими проектами та/або
складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності.
Натомість обов’язкові дисципліни ОНП забезпечують складову універсальних навичок частково (див. критерій 2).
Рекомендуємо забезпечити формування навичок фінансування наукових досліджень, реєстрації прав
інтелектуальної власності у всіх випускників.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.
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У ЛНУ сформовано середовище, в якому аспірант ОНП «Математика» може здійснювати свій науковий пошук у
тісній співпраці із науковим керівником та є ще представники наукової школи, які разом працюють за тематикою
аспіранта. ОНП включає всі чотири необхідні складові, визначені п.27 Порядку підготовки здобувачів освіти ступеня
доктора філософії, формує навички організації і проведення занять, навички презентації результатів власного
дослідження укр. мовою та навички застосування інф. технологій у наук. діяльності; водночас, таке універсальне
вміння науковця як розробка та реалізація проекту (що є програмним результатом навчання) повною мірою може
бути сформоване лише у випадку вибору аспірантом дисципліни ВК4.2. Крім того, формування універсальних
навичок таких, як реєстрація прав інтелект. власності, фінансування наукових досліджень, забезпечується через
вибір ВК6.2 або ВК6.1 відповідно. Оскільки кваліфікований дослідник має володіти мінімальними знаннями щодо
прав інтелектуальної власності, розробки і реалізації проектів, та їх фінансування, то вважаємо такий підхід ЗВО
несуттєвим недоліком (див. критерій 2). Тематика дисертаційних досліджень аспірантів повною мірою відповідає
напряму досліджень наукових керівників. Розроблено нормативні документи і процедури, які з великою
ймовірністю дозволяють виключити можливість здійснення наукового керівництва особами, які вчинили
порушення академічної доброчесності, у випадку, якщо таке порушення буде встановлено і про нього заявлено,
зокрема цьому сприяє послідовний розгляд тематики дисертаційних досліджень та кандидатури наукового
керівника на кафедрі, Вчених радах факультету та Університету, що включає обговорення. Кафедри проводять
засідання семінарів, деякі з них набули статусу регіональних і міжнародних, до них долучаються здобувачі освіти,
аспіранти мають можливість безкоштовно оприлюднювати свої результати у публікаціях в Scopus-виданні
“Математичні студії” та фаховому виданні «Вісник ЛНУ». Наукові керівники є в складі програмних комітетів
міжнародних алгебраїчних конференцій, міжнародні математичні конференції проходять на базі ЗВО. Аспіранти
долучаються до виконання наукових досліджень в рамках держбюджетних тем, наукові керівники шукають
фінансові можливості для залучення аспірантів до міжнародних заходів. Таким чином, на думку ЕГ, наукове
середовище ЛНУ загалом дозволяє забезпечити формування навичок наукового пошуку, наявний недолік,
пов’язаний із формуванням універсальних навичок науковця, який необхідно виправити, що може бути зроблено
при наступному перегляді ОНП. Тому ЕГ вважає, що ОНП «Математика» та освітня діяльність загалом відповідає
критерію, але наявні несуттєві недоліки, які необхідно виправити.

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою A

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B
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За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Dodatok 1.pdf XjdUKNH+Gxn7eosVoj77I+A/rEpNKRNmm9U8qW
BULQ4=

Додаток Dodatok 2.pdf 6ipK3u0tDb/nGXK9qRxU0plDMsyIzPFVUBdy8EcJ
qek=

***

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

Требенко Оксана Олександрівна

Члени експертної групи

Шуда Ірина Олександрівна

Іванова Галина Ігорівна
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