
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36778 Прикладна математика

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 113 Прикладна 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 36778

Назва ОП Прикладна математика

Галузь знань 11 Математика та статистика

Cпеціальність 113 Прикладна 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 Мейш Юлія Анатоліївна, Суханова Ольга Ігорівна, Роскладка Андрій
Анатолійович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 22.06.2021 р. – 24.06.2021 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/2021/06/2020-36778-info.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/2020-36778-
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

Загальні враження про ОНП "Прикладна математика" у Львівському національному університеті імені Івана Франка
та її реалізацію є позитивними. Програма є актуальною, узгодженою з місією та стратегією розвитку ЛНУ . В даній
ОНП враховано особливості та сучасні вимоги ринку праці, галузевий та регіональний контекст, вона підтримується
керівництвом та стейкхолдерами, які висловлюють свою зацікавленість та позитивне ставлення до неї. За
результатами аналізу наданих документів та проведених зустрічей з різними фокус-групами експертна група (ЕГ)
встановила, що освітній процес відбувається в повному обсязі, ОНП функціонує у ефективному і комфортному для
аспірантів освітньо-науковому середовищі. ОНП повністю відповідає критеріям акредитації, а виявлені слабкі
сторони не носять масового та системного характеру. Її кадрове, матеріально-технічне та інформаційне
забезпечення відповідають сучасним вимогам. ОНП має активного та відповідального гаранта, який є відомим і
визнаним науковцем в області прикладної математики. Академічна та професійна кваліфікація викладацького
складу відповідає вимогам, НПП є активними науковими дослідниками, мотивованими до професійного розвитку.
ЕГ встановлено узгодженість ОНП з якісними характеристиками за всіма критеріями Положення про акредитацію
освітніх програм. ОНП має гарні перспективи для подальшого розвитку, оскільки сфера прикладної математики є
потужним підґрунтям для сучасних методів і алгоритмів обробки великих даних, машинного навчання тощо.
Висококваліфікований кадровий склад ОНП "Прикладна математика" у ЛНУ імені Івана Франка здатен забезпечити
перспективний розвиток програми та якісну підготовку здобувачів рівня PhD. Окреслені ЗВО перспективи,
висвітлені у Відомостях про СО, збігаються із висновками експертної групи.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Серед сильних сторін та позитивних практик ЕГ виділяє таке: узгодження цілей ОНП з місією та стратегією ЗВО;
зацікавленість роботодавців та здобувачів в удосконаленні ОНП; повна відповідність цілей та ПРН спеціальності 113
"Прикладна математика" та Національній рамці кваліфікацій; врахування досвіду вітчизняних та зарубіжних ЗВО
на основі реальної співпраці; чітка структура ОНП, яка дозволяє досягти цілей та ПРН; активна участь здобувачів у
виконанні науково-дослідних робіт; створення всіх необхідних умов для реалізації та апробації наукових досліджень
здобувачів освіти; наявність досвіду міжнародної співпраці у здобувачів та викладачів ОНП; досвід подвійного
міжнародного керівництва дисертаційною роботою аспіранта; безоплатний доступ до міжнародних наукометричних
баз даних Scopus та Web of Science; потужне документальне забезпечення, що регулює освітній процес у ЛНУ;
активна популяризація академічної доброчесності; потужний кадровий потенціал викладачів та наукових керівників
ОНП; відповідність напрямів досліджень здобувачів і їх наукових керівників; системне сприяння ЗВО професійному
розвитку та викладацькій майстерності НПП; високий рівень матеріально-технічної бази ЛНУ; залучення спонсорів
для вдосконалення матеріально-технічної бази; наявність високої культури якості освітньої спільноти; відкритий та
прозорий доступ до необхідних ресурсів ОНП; наявність власних наукових видань високого рівня.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Однією із найбільш значимих слабких сторін ОНП є недостатня увага до формалізації та фіксації пропозицій
стейкхолдерів. ЕГ рекомендує вести системне документування всіх рекомендацій, зауважень та пропозицій, які
надходять на проект ОНП. Також до цього процесу варто залучати випускників, які наразі залишаються осторонь
обговорення проекту ОНП. В контексті цього питання ЕГ радить розробити сучасні інструменти для збору
зауважень та пропозицій стейкхолдерів. ЕГ має зауваження до тексту ОНП: профіль ОНП не містить визначення
об'єкту і предмету досліджень, а також вимог до кваліфікаційних робіт, що створює неоднозначність у питанні
кореляції тем дисертаційних робіт з даною ОНП. Рекомендовано додати до тексту ОНП ці необхідні складові. До
слабких сторін також варто віднести низький рівень обізнаності учасників освітнього процесу у визнанні результатів
навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти, під час академічної мобільності, та перезарахуванні результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті. Нові можливості нестандартних підходів до освіти потрібно широко
пропагувати серед здобувачів. Не зважаючи на різноманітні можливості ЗВО, слід відмітити недостатній рівень
академічної мобільності здобувачів, тому ЕГ рекомендує активніше залучати аспірантів до реалізації свого права на
академічну мобільність. Слабкою стороною є відсутність залучення роботодавців до проведення аудиторних занять.
ЗВО визнає цей факт і окреслює його вирішення у Відомостях про СО як найближчу перспективу.

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.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Метою освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з прикладної математики є розвиток загальних і
фахових компетентностей для забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів для здійснення самостійної
науково-дослідної та інноваційної діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування, організації наукових
досліджень та науково-педагогічної діяльності в галузі прикладної математики та суміжних наук. Зазначені цілі
повністю узгоджуються зі Стратегією розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf. Зокрема, вони відповідають місії університету
щодо встановлення та реалізації освітніх та наукових стандартів; формування особистості як носія інтелектуального
та інноваційного потенціалу та візії ЗВО, що гарантує якість навчання та забезпечує ринок праці
висококваліфікованими конкурентоспроможними фахівцями; реалізовує наукові дослідження світового рівня;
розвиває партнерство з провідними закладами вищої освіти та науковими установами; забезпечує програму
безперервного професійного вдосконалення. За ОНП «Прикладна математика» готуються висококваліфіковані
фахівці з прикладної математики, які набувають професійних глибоких знань та навичок і здатні ставити та
розв’язувати складні прикладні проблеми, що засвідчує кореляцію поставлених у програмі цілей із стратегічною
програмою ЗВО.

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

На ОНП надано позитивний відгук Директора Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України (ФМІ)
академіка З.Т. Назарчука, однак він не містить рекомендацій щодо вдосконалення ОНП. За пропозиціями
академічної спільноти були внесені зміни в ОНП-2020: збільшено кількість кредитів до 43, «Інтелектуальна
власність і трансфер технологій» стала обов’язковим ОК (проректор Р.Є. Гладишевський); додано інформацію про
можливу кредитну мобільність на основі двосторонніх договорів ЛНУ ім.І.Франка з ХНУ ім. В.Н.Каразіна та КНУ
ім.Т.Г.Шевченка (Бартіш Л.О.); додано ЗК05 та ПРН06 (доц. Ящук Ю.О.). До проєкту ОНП-2021 надійшли
пропозиції стейкхолдерів додати вибіркові навчальні дисципліни «Високоефективні модифікації методу скінченних
елементів», «Евристичні алгоритми», «Математичні засади машинного навчання». Під час зустрічі ЕГ із
роботодавцями завідувач відділу ФМІ І. М. Дмитрах зазначив, що в його інституті вже близько 40 років існує філіал
кафедри механіки університету і співпраця з ЛНУ є одним з основних чинників функціонування наукового
інституту. Для вдосконалення ОНП він пропонує надавати більше практичних знань з функціонування прикладних
фізичних процесів. Провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С.
Підстригача НАН України (ІППММ) В. В. Михаськів підкреслив, що висловлення пропозицій до ОНП відбувається
під час щорічного наукового заходу «Підстригачівські читання». Він наполягає на підсиленні міжнародного обміну
здобувачами з метою вивчення передового світового досвіду. Співзасновник та виконавчий директор ІТ-компанії
ABTO Software Олександр Музичук, член наглядової ради Львівського ІТ-кластеру і випускник ФПМІ ЛНУ зазначив,
що випускники з прикладної математики ЛНУ мають ідеальну основу для роботи у сфері ІТ. Підкреслив необхідність
інтеграції ЗВО та ІТ-галузі для виконання спільних наукових проектів, важливих для бізнесу та суспільства.
Здобувачі на зустрічі із ЕГ відмічали важливість для наукових досліджень іноземної мови та дисципліни
«Методологія підготовки наукової публікації». Аспірантка 4 року навчання Марко Марія висловила рекомендацію
щодо включення в ОНП дисципліни з візуалізації наукових результатів. Випускники минулих років за суміжними
спеціальностями, які перейшли у спеціальність 113 «Прикладна математика», що були присутні на зустрічі з ЕГ, не
були залучені до проектування та перегляду ОНП. Надано протокол зустрічі зі стейкхолдерами від 13.04.2021, однак
він не містить постановчої частини і тому важко визначити конкретні кроки з впровадження пропозицій. Робтодавці
і здобувачі рідко представляють свої пропозиції у вигляді чіткого формулювання ПРН, тому їх рекомендації, в
основному, заодяться до формулювання окремих навичок та необхідних дисциплін. Всі стейкхолдери одностайно
засвідчили, що ознайомлені з можливістю надання пропозицій до нового проекту ОНП, мають такі пропозиції,
однак висловлюють їх переважно у приватному порядку

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 «Прикладна математика» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з використання та
розробки чисельних методів, а також математичного та комп’ютерного моделювання фізико-механічних полів. ОНП
охоплює широке коло сучасних напрямків розвитку та досліджень в області прикладної математики і
забезпечується ґрунтовною фізико-математичною підготовкою аспірантів, що дозволяє їм Випускники аспірантури
мають можливість працювати у наукових установах, закладах вищої освіти, ІТ-компаніях та інших структурах.
Присутні на зустрічі роботодавці з наукових, освітніх установ та сфери бізнесу висловили задоволення як змістовною
наповненістю ОНП, так і рівнем підготовки здобувачів. У реалізації ОНП чітко простежується регіональний
контекст. Стратегія розвитку Львівщини на період до 2027р.
(https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf) розглядає освітньо-наукову сферу як
пріоритетну та відзначає високі темпи зростання ІТ індустрії в реґіоні впродовж останніх років. Львівський ІТ-
кластер є одним з найбільших в Україні і нараховує понад 500 ІТ-компаній. Більшість цих компаній за свідченням
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члена наглядової ради Львівського ІТ-кластеру О. Музичука потребують не стільки штатних програмістів, скільки
фахівців з ґрунтовною математичною освітою для реалізації новітніх проектів у сфері штучного інтелекту. У
відомостях про СО наведено конкретні приклади працевлаштування випускників аспірантури ЛНУ у провідних
львівських компаніях. Значна кількість випускників працює також у ЗВО Львова – ЛНУ імені Івана Франка, НУ
«Львівська політехніка», Національному лісотехнічному університеті тощо. При проектуванні ОНП використано
досвід університетів України, що здійснюють підготовку здобувачів рівня PhD за спеціальністю 113 «Прикладна
математика»: КНУ імені Тараса Шевченка (http://csc.knu.ua/uk/postgraduate), ХНУ імені В.Н. Каразіна
(https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/113appmath-o.pdf) при розробці інтегральної компетентності, а також
орієнтацію відповідних ОНП на вузькоспеціалізовані ОК. Робоча група з розробки ОНП активно використала досвід
зарубіжних ЗВО: Університет м. Геттінген (Німеччина) – при організації керівництва науковою роботою аспірантів,
проведенні наукових семінарів та курсу «Методологія підготовки наукової публікації»; Університет м.Лінц –
(Австрія) – при підготовці курсів «Сучасні проблеми прикладної математики», «Сучасні методи оптимізації»,
«Обчислювальні методи в нелінійному аналізі»; Університет м. Варшава (Польща) –при підготовці курсу «Сучасні
проблеми прикладної математики»; Університет м. Вроцлав (Польща) – при підготовці курсів «Підготовка науково-
інноваційного проекту», «Обчислювальні методи в нелінійному аналізі»; Університет м. Лаквіла (Італія) – досвід
використання програми «Mathematics and Models» (http://matematica.univaq.it/ricerca/phd) для наукових семінарах
здобувачів PhD; Університет м. Кіл (Великобританія) – при підготовці ОК «Підготовка науково-інноваційного
проекту».

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

Стандарт вищої освіти за цією ОНП відсутній. Визначені в ОНП цілі та програмні результати навчання
сформульовано в термінах компетентнісного підходу та в цілому враховують вимоги Національної рамки
кваліфікацій (НРК). Програмні результати навчання ОНП «Прикладна математика» дозволяють забезпечити
комплексні знання за спеціальністю, вміння започаткувати, планувати, реалізувати та коригувати процес наукового
дослідження з дотриманням академічної доброчесності. Дескриптори НРК були взяті як основа для опису
професійних та загальних компетентностей ОНП рівня доктора філософії. Інтегральна компетентність, яка
забезпечується ОНП, – це здатність розв’язувати комплексні задачі в галузі математичного та комп’ютерного
моделювання процесів та систем, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики. Вона відповідає 8-му рівню НРК (Постанова КМУ № 519 від 25.06.2020). ЕГ
вважає, що програмні результати навчання за даною ОНП відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій
для третього (освітньо-наукового) рівня. ОНП відповідає 4 групам компетентностей, які передбачені в пункті 27
«Порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у ЗВО (наукових установах)» (Постанова
КМУ від 23 березня 2016 р. № 261), а саме: 1) зі спеціальності: ОК1 «Сучасні проблеми прикладної математики»,
ОК2 «Науковий семінар», вибіркові блоки ВК1, ВК2, ВК3; 2) із загальнонаукового (філософського) світогляду: ОК3
«Філософія»; 3) з блоку універсальних навичок науковця, зокрема вміння організовувати і проводити навчальні
заняття, писати грантові пропозиції, застосовувати інформаційні технології в дослідницькій діяльності, управління
науковими проектами тощо: ОК4 «Педагогічна практика», ОК5 «Інтелектуальна власність і трансфер технологій»,
блоки вибіркових дисциплін ВК4, ВК5, ВК6; 4) володіння усною та письмовою англійською мовою: ОК6 «Іноземна
мова за фаховим спрямуванням». Програмні результати навчання ОНП «Прикладна математика», яка затверджена
3 липня 2020р., узгоджуються із вимогами 8 рівня НРК: Знання: ПРН01, ПРН02. Уміння: ПРН01, ПРН02, ПРН03.
Комунікація: ПРН03, ПРН04. Відповідальність і автономія: ПРН05, ПРН06. Таким чином, ОНП «Прикладна
математика» відповідає вимогам НРК

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Узгодження цілей ОНП з місією та стратегією ЗВО. Зацікавленість роботодавців та здобувачів в удосконаленні ОНП.
повна відповідність цілей та ПРН спеціальності 113 "Прикладна математика". Врахування досвіду вітчизняних та
зарубіжних ЗВО на основі реальної співпраці. Чітка відповідність цілей та ПРН ОНП Національній рамці
кваліфікацій.

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

Недостатня увага до формалізації та фіксації пропозицій стейкхолдерів. Відсутність залучення випускників до
проектування ОНП. Рекомендації: проводити систематичну фіксацію та протоколювання пропозицій стейкхолдерів.
Активно залучати випускників до обговорення проєкту ОНП.
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Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Враховуючи чітко сформовані цілі та програмні результати навчання ОНП, що відображають тенденції розвитку
спеціальності та ринку праці, а також їхню відповідність місії та стратегії університету, і значний рівень узгодженості
із якісними характеристиками за підкритеріями 1.1-1.3 Критерію 1, а також враховуючи слабкі сторони за цим
критерієм, які полягають у недостатній формалізації пропозицій, висловлених стейкхолдерами, і відсутності
залучення випускників до процесу перегляду ОНП, ЕГ робить висновок, що зауваження не носять критичний
характер і ОНП «Прикладна математика» в контексті Критерію 1 відповідає рівню В.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Стандарт щодо ОНП 3 рівня за спеціальністю 113 відсутній. Обсяг освітньої програми відповідно до Відомостей про
СО, ОНП та навчального плану 2020 р. складає 43 кредити, 18 (41,9%) з яких є вибірковими, що задовольняє
вимогам законодавства. Обсяг ОНП та окремих ОК в цілому відповідають вимогам законодавства (Постанова КМУ
від 23.03.2016 № 261) та рекомендаціям Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

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.

В ОНП представлено ОК, які формують компетентності та програмні результати за наступними складовими
(відповідно ОНП 2020): глибині знання зі спеціальності – ОК1, ОК2, ВК1, ВК2, ВК3; загальнонаукові (філософські) –
ОК3; універсальні навички дослідника – ОК4, ОК5, ВК4, ВК5, ВК6; мовні компетенції – ОК 6. ЕГ провела аналіз
силабусів обов1язкових та вибіркових освітніх компонент, співставивши перелік компетентностей та ПРН з ОНП зі
змістом розділів силабусів: «Мета та цілі дисципліни», «Очікувані результати навчання», «Ключові слова», «Теми».
Аналіз матриць відповідності програмних компетенцій та забезпечення програмних результатів навчання,
наведених в ОНП, а також силабусів освітніх компонент, представлених на сайті ЗВО
(https://ami.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) показав, що обов’язкові ОК1-ОК6 повністю дозволяють досягти
загальних та фахових компетентностей ОНП. Вибіркові компоненти ВК1-ВК6.1 здатні підсилювати набуття
загальних і фахових компетентностей. Обов’язкові та вибіркові ОК мають чітку структуру, яка представлена у
вигляді структурно-логічною схеми в ОНП і в сукупності дозволяють досягти заявленої мети та програмних
результатів навчання.

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

Аналіз ОНП, навчального плану, силабусів обов’язкових та вибіркових освітніх компонент, інтерв’ювання
стейкхолдерів показали що зміст освітньо-наукової програми в цілому відповідає предметній області спеціальності
113 «Прикладна математика». В результаті навчання здобувачі набувають знань про тенденції розвитку, наукові
досягнення у прикладній математиці, розуміння сучасних наукових теорій та методів дослідження, обчислювальних
методів, математичного та комп’ютерного моделювання, вчаться застосовувати системний підхід, вміння
розробляти та реалізовувати наукові проєкти. Аналіз затверджених тем дисертаційних досліджень
(https://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/perelik_tem_dysertacij_113_Prykladna.pdf) показує, що не всі
вони у повній мірі відповідають тематикам наукових досліджень зазначених у ОНП. Теми дисертаційних робіт
«Кластеризація та класифікація коротких мережевих повідомлень засобами BigData» (асп. Хамар О. І.),
«Визначення медійних уподобань користувача з використанням рекомендаційних систем» (асп. Чіх В.І.),
«Проектування і розробка системи автоматичного складання розкладу у закладах вищої освіти» (асп. Заневич О. Б.)
більшою мірою відповідають спеціальностям галузі знань 12 «Інформаційні технології». Останній абзац розділу ІІ
ОНП формально надає можливість виходу тематики робіт за рамки спеціальності, що на думку ЕГ є недоречним.
Зважаючи на відсутність стандарту за освітньо-науковим рівнем, ЕГ вважає за необхідне в явному вигляді вказати у
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профілі ОНП об’єкт і предмет досліджень. Також слід наголосити на необхідності внесення до розділу ІІІ ОНП
вимог до кваліфікаційної роботи, а саме того, що дисертаційна робота не повинна містити академічного плагіату,
фальсифікації, фабрикації та має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти згідно з п.2 і 6 Статті 6, п.2 Статті 16,
п.3 Статті 32 та п.6 Статті 69 Закону України «Про вищу освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text).
ЕГ дійшла висновку, що в цілому представлена ОНП відповідає якісним характеристикам у контексті підкритерію
2.3.

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

За ОНП «Прикладна математика» передбачено формування індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до
Положення про організацію освітнього процесу (https://lnu.edu.ua/wpcontent/ uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf ); Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf); Тимчасового
положенням про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf ) та Положення про порядок забезпечення вільного вибору
здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-
choice.pdf ). Аналіз наданих документів: освітньо-наукової програми, навчального плану, індивідуальних
навчальних планів здобувачів, які було надано на запит ЕГ, інтерв’ювання здобувачів вищої освіти, академічного
персоналу та наукових керівників, показали можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії через вибір
здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін протягом другого року навчання. Вибіркова частина ОНП складає
близько 42%. Вибір навчальних дисциплін здійснюється шляхом вибору одного ОК з блоків НВ01.01, НВ 01.02, НВ
01.03 у 3 семестрі (кожна ОК має 3 кредити), які забезпечують глибинні знання зі спеціальності і по одній ОК з
кожного з трьох блоків, які забезпечують здобуття універсальних навичок (дві ОК по 3 кредити і одна ОК на 4
кредити). Здобувачі мають можливість ознайомитися зі змістом вибіркових ОК через силабуси, що розміщені на
сайті ЗВО (https://ami.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Про свій вибір аспіранти повідомляють викладача та
відділ аспірантури і докторантури в установленому порядку. Обрані ОК записуються у індивідуальний план, який
затверджується на засіданні кафедри, підписується науковим керівником, завідувачем кафедри і деканом
факультету. На зустрічі із фокус-групою здобувачі підтвердили забезпечення права на вільний вибір дисциплін,
однак було відмічено пасивність деяких аспірантів до процедури вибору дисциплін. Вони не змогли пригадати які
саме дисципліни обирали до свого індивідуального навчального плану. При цьому вони повністю покладалися на
«вибір» свого наукового керівника.

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

ОНП та навчальний план передбачають практичну підготовку насамперед ОК 4 «Педагогічна практика». ЕГ
провела аналіз силабусу педагогічної практики (https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/SYLABUS_Pedpraktyka.pdf). Порядок та форма проходження педагогічної практики
регламентується Положенням про педагогічну практику аспірантів ЛНУ ім. Івана Франка
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/Положення-про-педагогічну-практику.pdf). Аудиторне
навантаження передбачає обсягом 50 год. передбачає проведення практичних занять для студентів, ще 70 год.
відведено на навчально-методичну роботу (підготовка до занять, написання планів-конспектів занять, відвідування
та аналіз занять, проведення консультацій, керівництво різними видами діяльності студентів). Загальний обсяг
педагогічної практики складає 120 год. За результатами педагогічної практики здобувачі заповнюють щоденник
практики і складають звіт. Додатково педагогічну підготовку забезпечують ОК «Педагогіка вищої школи» та
«Психологія вищої школи», що враховує потребу ЛНУ у кадрах вищої кваліфікації та дозволяє підготувати
здобувачів до майбутньої викладацької діяльності. Аспіранти залучені до виконання НДР, зокрема, за останні роки:
1. Держбюджетна тема за відомчим замовленням НАН України “Розроблення методів акустико-емісійного
діагностування воднево-корозійного руйнування матеріалів і прогнозування ресурсу елементів конструкцій” (2020–
2022 рр., ДР № 0120U101792, керівник - Долінська І.Я., відповідальний виконавець - Андрейків О.Є.). 2.
Держбюджетна тема “Корозія матеріалів і прогнозування залишкового ресурсу елементів конструкцій” (2021 р., ДР
№ 0121U108963, керівник - Долінська І.Я.). 3. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень
молодих учених “Методи прогнозування залишкового ресурсу елементів конструкцій, що працюють в маневровому
режимі тривалої експлуатації” (Ф75/141-2018, 2018 р., ДР №0118U006432, керівник - Долінська І.Я.). 4. Проєкт для
молодих науковців НАН України “Розроблення методик оцінювання залишкового ресурсу елементів колісної пари
локомотивів” (2017–2018 рр., № д/р 0118U000483, керівник - Долінська І.Я. ). 5. Держбюджетна тема
“Моделювання і діагностика заповільненого руйнування матеріалів за локальної повзучості” (2017–2019 рр., ДР №
0117U000517, відповідальні виконавці -Андрейків О.Є., Долінська І.Я.). 6. Науково-дослідна робота “Акустико-
емісійна методологія оптимізування структури армованих фіброволокнами композитів з метою забезпечення їх
міцності та довговічності” (2017-2021 рр., № д/р 0117U000522, відповідальні виконавці - Андрейків О.Є., Долінська
І.Я.).
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Серед компетентностей та результатів навчання які відповідають набуттю соціальних навичок згідно ОНП та
силабусів (https://ami.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) можна виділити: критичний аналіз, оцінка та синтез
нових і комплексних ідей; здатність ефективно комунікувати незалежно від рівня знань співбесідника чи аудиторії;
здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення; здатність виділяти та шукати шляхи розв’язання
значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем; спілкування в діалоговому режимі з
широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі наукової та/або професійної діяльності; викладання та
відстоювання власних результатів, ведення наукових дискусій; здатність проводити навчальний процес у вищому
навчальному закладі; уміти представляти власні наукові результати (у тому числі іноземною мовою), фахово
аналізувати результати інших науковців та кваліфіковано вести наукові дискусії; уміти розробляти та проводити
різні види занять у вищому навчальному закладі. Досягнення соціальних навичок у повній мірі забезпечується
освітніми компонентами ОК1, ОК2, ОК3, ОК6, ВК4, ВК5, ВК6. ЕГ вважає, що ОНП задовольняє якісним
характеристикам у контексті підкритерію 2.6.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 113 «Прикладна математика» відсутній.

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

При аналізі ОНП, силабусів ОК, індивідуальних планів здобувачів, інтерв’юванні зі здобувачами та науковими
керівниками ЕГ з'ясувала, що реальний обсяг освітньої складової складає 43 кредити, як і заявлено в ОНП та
навчальному плані. Така кількість кредитів відповідає постанові КМУ від 23.03.2016 №261 та положенням, що
регламентують навчальний процес у ЛНУ. Обсяг самостійної роботи складає від 33% (ОК «Іноземна мова за
професійним спрямуванням») до 64% (ОК «Сучасні проблеми прикладної математики»), що вкладається в рамки
від 1/3 до 2/3 від загального часу. Виключення становить ОК «Педагогічна практика», за якою не передбачено
аудиторних занять. Аналіз навчального плану показав дещо нерівномірний розподіл кредитів за семестрами. ОК
вивчаються здобувачами у семи семестрах, проте на 4 семестр припадає 28% усього навантаження. Однак,
опитування здобувачів не виявило скарг на перевантаження здобувачів протягом навчання.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти з ОНП «Прикладна математика» не передбачена.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Чітка структура ОНП, яка дозволяє досягти цілей та ПРН. Повна відповідність дисциплін ОНП предметній області
прикладної математики. Забезпечення досягнення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів. Активна участь
здобувачів у виконанні НДР. Забезпечення набуття softskills.

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

Відсутність в профілі ОНП зазначених об'єкту і предмету досліджень. Відсутність в ОНП вимог до кваліфікаційних
робіт. Деякі теми дисертаційних досліджень, на думку ЕГ, не в повній мірі відповідають спеціальності 113
"Прикладна математика". Пасивність деяких аспірантів до можливості реального вибору ОК. Рекомендації:
зазначити в ОНП об'єкт та предмет дослідження та вимоги до кваліфікаційної роботи. Теми дисертаційних
досліджень визначати у строгій відповідності до об'єкту досліджень спеціальності "Прикладна математика".
Підвищувати активність здобувачів у реалізації свого права на формування індивідуальної освітньої траєкторії.
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Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП та освітні компоненти відповідають спеціальності "Прикладна математика", мають достатньо чітку структуру,
що в сукупності дозволяє досягти заявленої мети та програмних результатів навчання, передбачає формування
власної освітньої траєкторії та набуття soft-skills. Існуючі слабкі сторони (відсутність в ОНП об'єкту та предмету
досліджень та слабка кореляція деяких тем дисертаційних робіт з предметною областю спеціальності "Прикладна
математика") значно не впливають на здійснення освітньої діяльності та якість підготовки здобувачів за ОНП
"Прикладна математика" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, що дозволяє ЕГ встановити рівень
відповідності “В” за критерієм 2.

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

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

Правила прийому на навчання за ОНП “Прикладна математика” чіткі, зрозумілі, не містять дискримінаційних
положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті відділу аспірантури і докторантури ЛНУ та сайті факультету
прикладної математики та інформатики (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/,
https://ami.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Експертна група під час онлайн-візиту з’ясувала, що конкурсу на
дану ОНП немає. Здобувачі ОНП «Прикладна математика» навчаються за рахунок коштів державного бюджету.

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

Правила прийому на навчання за ОНП “Прикладна математика” оприлюднені на офіційному сайті Університету
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/img814.pdf). Для вступу здобувачі проходять співбесіду на
відповідному факультеті, складають іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови. Відбір проводиться на
основі конкурсного балу, який обчислюється як сума балів, отриманих під час складання вступних іспитів. За
навчальні/наукові досягнення до конкурсного балу додаються додаткові бали. Вступники, що мають опубліковані
наукові праці, подають їх перелік до документів, а ті, які не мають – подають реферати. При наявності дійсного
сертифікату тестів TOEFL, IELTS або сертифікату Cambridge English Language, Assessment (не нижче рівня B2),
вступник звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Програма вступного іспиту до аспірантури
за спеціальністю 113 Прикладна математика оприлюднена на сайті факультету прикладної математики та
інформатики (https://ami.lnu.edu.ua/admission/program-admission-to-graduate-school).

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.

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регламентується низкою документів: Тимчасове
положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. Івана
Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Тимчасове положення про
порядок академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), Положення про визнання та перезарахування результатів
навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf), а також Положенням про порядок визнання здобутих в
іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту ЛНУ ім. Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf). Правила є доступними для всіх учасників
освітнього процесу, проте прикладів їх застосування на ОНП “Прикладна математика” не було. Під час онлайн-
зустрічі з науковими керівниками була обговорена практика програми подвійного керівництва дисертаційною
роботою аспірантки 4 року навчання Н. Яджак в ЛНУ ім. Івана Франка (науковий керівник – член-кор. НАНУ, проф.
О.Андрейків) та в Докторській школі інженерних наук університету Клермон-Овернь (Université Clermont Auvergne),
Франція (науковий керівник - проф. Ю.Лапуста) за кошти французького уряду. Інформацію щодо навчання
аспірантки Н. Яджак буде внесено в її індивідуальний план.
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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.

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регламентується Порядком визнання у ЛНУ ім.
Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). Доступність забезпечується можливістю перегляду на сайті
Університету (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/), а також
можливістю одержання необхідної інформації у відділі аспірантури і докторантури. Дисципліна “Іноземна мова”
перезараховується при наявності у здобувача сертифікату, що підтверджує знання іноземної мови не нижче рівня
B2. Правила є чіткими, зрозумілими та доступними, проте жодних прикладів їх використання за ОНП “Прикладна
математика” не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Процедури вступу та визнання результатів навчання є чіткими та зрозумілими, враховують особливості ОНП, є
прозорими і такими, що забезпечують доступ до навчання на третьому рівні за неупередженим конкурсом,
регламентуються низкою положень, які представлені на офіційному веб-сайті ЗВО.

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

Викладачі та здобувачі слабко обізнані про можливості визнання результатів навчання, отриманих в інших
закладах вищої освіти, під час академічної мобільності, та перезарахування результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті. Рекомендуємо посилити інформаційну підтримку викладачів та здобувачів щодо можливостей
визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти, під час академічної мобільності, та
перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Існує належний документальний супровід всіх процедур, пов’язаних зі вступом до ОНП, визнанням результатів
навчання. Хоча відсутнє визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти та
перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Виявлені недоліки не є суттєвими і не
впливають на якість освітнього процесу за ОНП “Прикладна математика”, тому експертна група вважає рівень
відповідності Критерію 3 рівним В.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Форми та методи навчання і викладання на ОНП «Прикладна математика» викладені в Положенні про організацію
освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf та у Тимчасовому положенні про організацію ОП здобувачів ВО ступеня доктора філософії у
ЛНУ https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf, також прописані у силабусах
навчальних дисциплін https://ami.lnu.edu.ua/academics/postgraduates . Під час зустрічі із фокус-групою здобувачів
ЕГ встановлено, що основними формами навчання є: навч. заняття; самостійна робота; науковий семінар;
контрольні заходи; пед. практика. Основними методами навчання і викладання є розповідь, пояснення, бесіда,
доповідь, дискусія, експрес-опитування на практ. заняттях, виконання інд. завдань. Найбільш популярною формою
навчання для аспірантів є семінари та консультації, оскільки кожен аспірант працює індивідуально над власним
дослідженням. На зустрічах із аспірантами та їх керівниками було підтверджено студентоцентрованість освітнього
процесу та академічну свободу щодо обрання теми наукового дослідження, форм і методів її реалізації. ЕГ
встановлено, що аспіранти приймають участь у засіданнях кафедр, де не тільки звітують про результати досліджень
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і виконання інд. плану, а й приймають участь у обговоренні ОК ОНП, задоволеністю навчан. і викладанням,
висловлюють побажання, щодо змін у ОНП. В ЛНУ в сучасних умовах дистанц. навчання використ. система
MOODLE (ліцензована). Оскільки кількість аспірантів кожного року невелика, то доцільності працювати в цій
системі здобувачам ОНП немає. Натомість всіма викладачами для проведення занять використ. платформи MS
Teams або Zoom. Позитивною практикою є поєднання навчання за даною ОНП здобувачів ММФ та ФПМІ.
Практична підготовка здобувачів відбувається під час виконання наукових досліджень та педагогічної практики.
Працює потужна бібліотека, інформ. та електрон. ресурсами якої, безоплатним доступом до міжнародних
наукометричних баз вільно користуються всі учасники ОП. Принципи академічної свободи реалізуються
здобувачами шляхом самостійного формування індивід. освітньої траєкторії та шляхом обрання ОК вільного вибору
за даною ОНП, що регламентовано Положенням про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами ВО
навчальних дисциплін у ЛНУ https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf. Центром якості
освіти періодично проводяться анкетування здобувачів щодо їх задоволеності формами та методами навчання та
викладання і результати анкетування викладаються для загального перегляду https://education-
quality.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/2020-survey-report.pdf . Звіт ОНП “ПМ” від травня 2021 р.
https://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Opytuvannya_Prykladna_matematyka.pdf. Оптимальне поєднання
форм і методів викладання, що здійснюються на принципах свободи слова та академічної свободи сприяють
досягненню ПРН та заявлених цілей ОНП.

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

ЕГ встановлено, що в ЛНУ імені Івана Франка здійснюється своєчасне і повноцінне інформування здобувачів вищої
освіти щодо цілей, змісту ОК та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компоннтів. Силабуси до всіх дисциплін в ЛНУ ім. Івана Франка складаються згідно нормативного
документу "Методичні рекомендації порядку розробки силабусу навчальних дисциплін в ЛНУ ім. Івана Франка"
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_syllabus.pdf ). Силабуси усіх дисциплін, навчального плану
підготовки доктора філософії оприлюднено на веб-сторінці ФПМІ (https://ami.lnu.edu.ua/academics/postgraduates).
У силабусах представлена повна інформація щодо освітніх компонент, а саме: загальна інформація навчальної
дисципліни, мета і завдання дисципліни, перелік компетентностей та результатів навчання, обсяг курсу, організація
навчання, система оцінювання, політика курсу та рекомендована література. При зустрічі із фокус-групою
здобувачів ЕГ встановлено, що здобувачі проінформовані про джерела отримання інформації, інформація є
зрозумілою, доступною, достовірною і доводиться в повному обсязі. Аспіранти отримують необхідну первинну
інформацію від НПП і ознайомлюються з нею впродовж перших двох тижнів навчання. Крім веб-сторінки ФПМІ
додаткову інформацію про організацію навчального процесу, правила прийому, організацію захисту, тощо можна
знайти на веб-сторінці відділу аспірантури і докторантури за посиланням https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/.
Під час зустрічі ЕГ із директором бібліотеки встановлено, що всі учасники освітнього процесу мають індивідуальний
(авторизований) он-лайн доступ до навчального контенту, навчально-методичних матеріалів та інших матеріалів
електронної бібліотеки (https://lnulibrary.lviv.ua).

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

Виконання НДР аспірантів прописується в їх інд. планах, де визначено перелік наук. досліджень, що відповідають
темам дисерт. робіт, які затвердж. рішенням Вченої ради (проток. №-27/10 від 26.10.2016; №-43/12 від 06.12.2017;
№-58/11 від 28.11.2018; №-77/11 від 27.11.2019 №-3/5 від 25.11.2020). Для кожного року навчання аспіранта в інд.
плані передбачається певна кількість публікацій. Аспіранти ОНП апробують результати своїх досліджень на наук.
заходах, що організов. в ЛНУ (наук. семінари кафедр, наук. конференції, наук. конкурси) та інших ЗВО, на всеукр. та
міжнарод. конференціях, що підтверджується списком публікацій аспірантів, наданих ЕГ гарантом. Н-д, щорічна
Міжнар. наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної мат-ки та інф-ки” APAMCS (http://apamcs.lnu.edu.ua ),
Міжнарод. студ. наук. конф. з прикладної мат-ки та інф-ки AMICON https://ami.lnu.edu.ua/sscamcs. Аспіранти мають
змогу публікувати результати досліджень в фах. виданнях ЛНУ ("Вісник Львівського університету", «Журнал
обчислюв. та приклад. мат-ки» (інд. Web of Science) та інш. У рамках ОНП аспіранти співпрацюють з наук.
організаціями: ФМІ, ІППММ, де проводяться спільні наук. дослідження та доповід. їх результати. Наукові
напрацюваня асп. впроваджують у науково-дослідні теми в рамках роб. часу https://research.lnu.edu.ua/tematychnyy-
plan-naukovo-doslidnykh-robit-universytetu-shcho-vykonuiutsia-v-mezhakh-robochoho-chasu-vykladachiv-a-takozh-
doslidzhen-doktorantiv-aspirantiv-studentiv-na-2021-rik та відповідають їх наук. інтересам. Гарант повідомив, що всі
аспіранти ОНП поєднують навчання і проведення досліджень, є виконавцями НДТ в рамках неробочого часу та ДБ
НДП, н-д: НДР Мх-15Ф «Мат. моделі та методи розрах. процесів локал. деформув. структурно-неоднорід.х тіл» за №
ДР 0118U003605. (Кер. Кузь І.С., асп.: Василько Г.В., Свірчевський О.О.); НДТ «Чисельне розв’язув. крайових задач
та операторних рівнянь» за №ДР 0119U002335. (Кер. Хапко Р.С., асп. Власюк М.В.), та інші теми в рамках робочого
часу. Аспіранти наказом ректора зараховуються на роботу на умовах трудового договору, наприклад: НДР Мх-82Ф:
наказ № Н-436 від 30.10.2020 р. асп. Василько Г.В; НДР Мх-15Ф: наказ № Н-78 від 19.03.2021 р.- асп. Василько Г.В.
та асп. Свірчевський О.О. При зустрічах ЕГ із фокус групами НПП та здобувачів виявлено, що вивчення ОК
пов’язуються з тематикою наук. досліджень і відповідає напрямам досліджень наук. шкіл і напрямів ФПМІ та ММФ
https://ami.lnu.edu.ua/research/research-areas. Здобувачі відзначають ОК «Методологія підготовки наук. публікації»
та «Наук. семінар», допомагають готувати наук. публікації, знайомлять із структурою різних публікацій, фах. і
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міжнарод. виданнями, наукометрич. базами, тощо. В ЛНУ створено і функціонує «Наук. товариство студентів,
аспірантів, докторантів та молодих вчених», діял-ть якого сприяє проф. зростанню молодих вчених, налагодженню
академ. і наук. зв‘язків

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

ЕГ встановлено, що аспіранти, стейкхолдери, випускники попередніх років долучаються до оновлення ОНП та її
компонентів, шляхом участі у засіданнях кафедр, он-лайн зустрічах, неформальних зустрічах та висловлюючи свої
пропозиції усно безпосередньо гаранту ОНП. У систему завантажено копію позитивного відгуку на ОНП
«Прикладна математика» від директора ФМІ, академіка НАН України Назарчука З.Т. та протокол онлайн-зустрічі
працівників університету, колишніх аспірантів та потенційних роботодавців від 13 квітня 2021р. на платформі MS
Teams, в яких засвідчується актуальність ОНП та пропозиції щодо змін. Від фокус-групи роботодавців ЕГ дізналася,
про тісну співпрацю НПП ОНП «Прикладна математика» із іншими закладами, зокрема, ФМІ (Дмитрах І.М.);
ІППММ (Михаськів В.В.); Національним лісотехнічним університетом (Соколовський Я.І.); ІТ компанією ABTO
Software (Музичук О.А.), про задоволеність ОНП і зацікавленість у подальшій співпраці та працевлаштуванні
випускників та внесення пропозицій щодо покращення ОНП. Свої пропозиції роботодавці вносять здебільшого в
усній формі під час неформальних зустрічей із гарантом, НПП та адміністрацією факультету. Від фокус-групи
аспірантів ЕГ дізналася, що свої пропозиції, щодо змін в ОНП, вони регулярно висловлюють на засіданнях кафедр
та факультетів в усній формі, але вони не були запротокольовані. Як видно з аналізу таблиці 2 відомостей про
самооцінювання викладачі ОНП активно займаються науковою діяльністю. Під час зустрічі ЕГ з НПП та науковими
керівниками аспірантів було підтверджено, що викладачі доповнюють вибіркові дисципліни своїми власними та
іншими новітніми науковими результати (Хапко Р. С., Андрейків О.Є., Шинкаренко Г.А., Бартіш М.Я., Шахно С.М.,
Музичук Ю.А., Сулим Т.Г.). Наприклад, проф. Р. Хапко у дисципліну «Науковий семінар» включив нові власні
результати застосування методу граничних інтегральних рівнянь до бігармонічних рівнянь та задач
еластодинаміки; проф. С. Шахно доповнив курс «Обчислювальні методи в нелінійному аналізі» своїми новими
результатами досліджень з різницевих методів розв’язування нелінійних рівнянь, отриманими спільно з
американським колегою.

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

Міжнарод. діяльність є складовою частиною стратегії розвитку ЗВО на 2021-2025 рр. https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf. Наразі ЛНУ веде активну інтернац. діяльність із багатьма країнами,
що підтвердж. наявністю низки міжнарод. угод ЗВО (Еразмус+, https://international.lnu.edu.ua/european-
programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/ ), а також під час зустрічі ЕГ із представником відділу міжнарод.
зв’язків Краєвською О.А. Академ. мобільність здобувачів та НПП здійснюється відповідно до Тимчасового
положення про порядок організації академ. мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. Івана Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf . Доказом наявності інтер-ї дія-ті на
ОНП є те, що асп. Н. Яджак бере участь у програмі подвійного керівництва: у ЛНУ імені Івана Франка наук. кер.
проф. Андрейків О.Є., та в Університеті Клермон-Овернь (Франція) наук. кер. проф. Лапуста Ю.М. і є учасником
Докторської школи інженерних наук, Університет Клермон-Овернь, Франція, зі стипендією Французького уряду на
подвійне керівництво дисертац. роботою, двічі перебувала у Франції і проходила всі курси передбачені у Франції.
Крім цього на зустрічі з ЕГ асп. Яджак розповіла про свою участь у академ. мобільності: на І курсі аспірантури вона
проходила практику в рамках стипендіал. програми німецької економіки в Україні в німецькій компанії у відділі
інженерії. На ІІІ курсі, вона в рамках програми Еразмус + знаходилася протягом одиного семестру на навчанні в
Англії, в м. Кіл. Здобувачі та НПП на ОНП «ПМ», підтвердили, що мали змогу проходити закордонні стажування,
але за якихось причин не скористалися нею. Міжнародні стажування проходили НПП І. Дияк (Італія, м. Лаквіла,
2018 р.; Великобританія, м. Кіл, 2019 р.), Р. Хапко (Польща, м. Варшава, 2016 р.; Італія, м. Лаквіла, 2017 р., 2018 р.;
Великобританія, м. Кіл, 2018 р.), С. Шахно (Польщі, м. Вроцлав 2016 р., 2017 р.), Г. Шинкаренко (Польща,м. Ополе),
Л. Добуляк (Польща, м. Жешів, 2019 р.) що підтверджується документами отриманими на запит ЕГ
https://ami.lnu.edu.ua/research/international-cooperation. В 2015-2017 р. на фак-ті ПМ та І реалізувався міжнарод.
Project QUAERE 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP “Quality Assurance System in Ukraine: Development on the
Base of ENQA Standards and Guidelines” в рамках Еразмус+, керівник проекту – доц. Кухарський В. М. ЕГ з’ясувала,
що випускни попередніх років також мали змогу скористатися програмами мобільності, але з різних причин не
скористалися нею. Фак-т ПМІ в 2017 р. організ. міжнарод. конф. “Ukrainian Conference on Applied Mathematics”,
присвячену 100-річчю з дня народження проф. О. Костовського https://ami.lnu.edu.ua/ucam/ , в рамках якої проф. Л.
Пласкота (м. Варшава, Польща) прочитав лекцію. Згідно списку публікацій аспірантів, наданих ЕГ, аспіранти брали
участь у Міжнарод. конф. у Львові, Ужгороді, Тернополі, фахових виданнях Польщі (Acta Mechanica et Automatica),
англомов. європ. виданні Springer

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.
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Навчання, викладання та наукові дослідження на ОНП нерозривно пов'язані; на факультеті прикладної математики
та інформатики створені всі умови необхідні для реалізації та апробації наукових досліджень здобувачів освіти;
науково-педагогічні працівники та здобувачі ОНП «Прикладна математика» мають досвід міжнародної співпраці;
на ОНП впроваджується досвід подвійного керівництва аспірантом; відбувається регулярний перегляд і внесення
змін у зміст освітніх компонентів з урахуванням новітніх наукових результатів та рекомендацій стейкхолдерів;
участь аспірантів у виконанні держбюджетних науково-дослідних проектів; безоплатний доступ до міжнародних
наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

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

ЕГ встановлено, що у 2020 р. не всі факультети ЛНУ брали участь у анкетуванні щодо визначення рівня
задоволеності аспірантів якістю освітньо наукових програм, які реалізовуються на факультетах, що проводилося
центром якості освіти і представлено у звіті за 2020 рік. У звіті самооцінювання наведені результати проведеного у
травні 2021 р. анкетування здобувачів ОНП «Прикладна математика», але на сторінці центру якості освіти відсутні
оприлюднені результати цих опитувань. На запит ЕГ гарантом ОНП надано цей звіт, він є на сторінці факультету,
але не містить підписів і станом на 29.06.2021р. на сайті центру забезпечення якості освіти звіт поки відсутній.
Рекомендація: центру якості освіти долучати до анкетування всі факультети, які представляє ЛНУ імені Івана
Франка; своєчасно оприлюднювати результати опитувань і затверджувати відповідні звіти. ЕГ встановлено, що
здобувачі освіти вносять свої пропозиції щодо змін в ОНП, задоволеністю навчанням і викладанням, формами і
методами викладання, тощо в усній формі, що не відображено у витягах з протоколів кафедр та факультетів або
інших документах. Рекомендація: формалізувати підхід до надання пропозицій і побажань здобувачів освіти у формі
наявності документації (витягів з протоколів) ЕГ встановлено, що ЗВО надає можливість здобувачам освіти
скористатись програмами щодо міжнародного обміну досвідом із низкою закордонних країн, але аспіранти
практично не беруть участь у цій співпраці (один приклад на даній ОНП). Рекомендація: активізувати участь
аспірантів у науковій роботі із закордонними партнерами.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОНП відповідає критерію 4 за усіма підкритеріями з недоліками, що не є суттєвими. ЕГ встановлено, що здобувачі
задоволені якістю навчання та викладання на ОНП. Всі необхідна інформація щодо ОНП своєчасно оновлюється та
висвітлюється на web-сторінках факультету та інших структурних підрозділів. Зміст ОНП регулярно переглядається
та оновлюється виходячи із аналізу провідних наукових досліджень та досвіду закордонних та вітчизняних
досліджень. Методи навчання, спрямовані на розвиток аспіранта як самостійного науковця, аспіранти мають право
на вільний вибір навчальних дисциплін та напрямку наукових досліджень. НПП даної ОНП є провідними
науковцями, відомими в Україні та за її межами проходять регулярні стажування в країнах Європи та в Україні. ЕГ
встановлено, що НПП мають тісний зв'язок науково - дослідницької діяльності із стейкхолдерами, але бажано було б
формалізувати цей зв'язок наявністю необхідної документації (витяги з протоколів, відгуки, рецензії).

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.

Форми контролю та критерії оцінювання здобувачів є чіткими, зрозумілими та дозволяють встановити досягнення
здобувачами результатів навчання. Це регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені
Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Тимчасовим
положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Положенням про контроль та
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf). Критерії оцінювання присутні також у робочих програмах і
силабусах (https://ami.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). За результатами аналізу робочих програм навчальних
дисциплін встановлено, що основною формою контрольного заходу є семестровий іспит або залік, який складає 50%
від підсумкової оцінки. В межах курсу, який сфокусований переважно на здобутті практичних навичок, передбачено
ряд індивідуальних завдань протягом семестру. На першій парі лектор доводить до відома аспірантів всю необхідну
інформацію з навчальної дисципліни. В силабусах навчальних дисциплін зазначені критерії оцінювання та форми
контрольних заходів. В індивідуальному плані кожного аспіранта вказують досягнення планових показників у
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навчанні та науковій роботі. Під час онлайн-зустрічі з відповідними представниками, експертна група переконалася,
що здобувачі орієнтуються у відповідних питаннях. Також, проведені опитування показують рівень задоволеності
аспірантів навчальним процесом.

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

Стандарт вищої освіти підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 113 "Прикладна
математика" галузі знань 11 "Математика та статистика" наразі відсутній. Контроль роботи аспіранта здійснюється
через щосеместрову (2 рази на рік) атестацію науковим керівником та випусковою кафедрою університету.
Головним показником при проведенні атестації є виконання затверджених річних індивідуальних планів навчальної
та наукової роботи аспіранта. Заключна атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється
відповідною постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захисту наукових
досягнень у формі дисертації. Аналіз індивідуальних планів, наданих за запитом ЕГ підтвердило, що атестація
аспірантів відбувається за затвердженим графіком.

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.

Правила проведення контрольних заходів регулюються Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім.
Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Тимчасовим
положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. Івана
Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Положенням про контроль та
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf), Положенням про апеляцію результатів контрольних заходів
здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf), Кодексом академічної
доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx), Положенням про
забезпечення академічної доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Характеристики необ’єктивності оцінювання відображено у
пункті 5.6 Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. Івана Франка. Пункт 7 цього
Положення визначає академічну відповідальність за необ’єктивність оцінювання. Процедури запобігання та
врегулювання конфліктів інтересів нормуються Положенням про комісію з питань етики та професійної діяльності
ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). У пункті 5
Порядку ліквідації академічної заборгованості деталізована процедура, що передбачає повторне складання іспитів
(заліків) не більше двох разів (один раз викладачеві, другий – комісії, яку створює завідувач кафедри і затверджує
декан факультету). Здобувачам, які не ліквідували академічну заборгованість не більше, аніж з трьох навчальних
дисциплін, надається право на повторне вивчення, передбачене Порядком повторного вивчення окремих дисциплін
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf). Під час онлайн зустрічі зі здобувачами
ОНП, експертною групою встановлено, що вони мають можливість підняти будь-яке питання, що стосується
контрольних заходів та об’єктивності оцінювання. Здобувачі освіти також ознайомлені з можливістю та процедурою
оскарження результатів контрольних заходів, але випадків подання апеляцій на ОНП не було.

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 встановлена чітка та зрозуміла політика та процедури дотримання академічної доброчесності у Положенні
про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Опис принципів, яких дотримується університет, містить Кодекс
академічної доброчесності ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx). Місце процедур забезпечення академічної доброчесності у
системі забезпечення якості освіти визначає Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у
ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). У п. 6
Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. Івана Франка відображено процедуру апеляції
здобувачів у разі незгоди з результатами перевірки на плагіат наукових публікацій і текстів. ЛНУ ім. Івана Франка
використовує спеціалізоване програмне забезпечення для перевірки робіт на плагіат: Unicheck та Strike Plagiarism.
Як зазначено у Відомостях про СО, в обов’язковому порядку перевіряються лише кваліфікаційні роботи, інші роботи
можуть бути перевірені за бажанням викладача або студента. Аспірантів ЛНУ на початку навчання ознайомлюють із
Кодексом академічної доброчесності ЛНУ ім. Івана Франка. Кожен здобувач підписує Декларацію про дотримання
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академічної доброчесності. В ЛНУ проводять дні чи тижні академічної доброчесності для популяризації академічної
доброчесності (наприклад, https://lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidbuvsia-seminar-prodobrochesnist-
instrumenty-vprovadzhennia-v-diial-nist-zakladu-vyshchoi-osvity/). Питання порушення академічної доброчесності
належать до компетенції Комісії з питань етики та професійної діяльності ЛНУ ім. Івана Франка
(http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), порядок роботи якої регламентовано відповідним
положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). Під час онлайн-зустрічі
з відповідними підрозділами, експертна група переконалася у дотриманні учасниками ОП академічної
доброчесності, а також готовності групи забезпечення ОНП вчасно та відповідально підходити до застосування
прийняті положення та кодекси. На даній ОНП випадків академічної недоброчесності не було. У ЛНУ слідкують та
популяризують дотримання академічної доброчесності, проводять різні заходи із залученням зовнішніх
представників.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1. Існує потужне документальне забезпечення, що регулює освітній процес у ЛНУ. Контрольні заходи та критерії їх
оцінювання є чіткими, зрозумілими, заздалегідь оприлюдненими та описаними у документах ЗВО. 2. ЛНУ активно
популяризує академічну доброчесність. Це підтверджується проведенням днів академічної доброчесності, роботи
Комісії з питань етики та професійної діяльності, підписанням аспірантів відповідної декларації.

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

Не виявлено

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Враховуючи наявність потужного документального забезпечення, що регулює весь освітній процес у ЛНУ та
активної популяризації академічної доброчесності, проведений аналіз Критерію 5 дозволяє зробити висновок, що
ОНП повністю відповідає усім підкритеріям якості. Оскільки недоліків не виявлено, але взірцевих практик також не
відмічено, то експертна група прийняла спільне рішення оцінити рівень відповідності Критерію 5 як 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.

З матеріалів, наведених у Відомостях про СО (таблиця 2), аналізу кадрового забезпечення ОНП на сайті ЛНУ, а
також беручи до уваги надану ЗВО на запит ЕГ детальну інформацію про кадровий склад (інформація міститься в
системі), ЕГ з’ясовано відповідність кваліфікації та рівня підготовки науково-педагогічних працівників тим освітнім
компонентам, які вони викладають. Серед 12 викладачів, які забезпечують викладання обов’язкових та вибіркових
дисциплін фахового спрямування 8 докторів наук за спеціальностями 01.01.07 – обчислювальна математика,
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла та 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Усі зазначені наукові спеціальності відповідають спеціальності 113 – прикладна математика згідно із Наказом МОН
України від 06.11.2015 за №1151. Серед 4 кандидатів наук троє також мають наукові спеціальності, що відповідають
спеціальності 113 – прикладна математика. Лише 1 викладач має наукову спеціальність 08.00.11 – математичні
методи, моделі та інформаційні технології в економіці, яка формально віднесена до спеціальності 051 – економіка,
однак за своїм змістом відповідає напряму прикладної математики. Серед викладачів на ОНП є три лауреати
Державної премії України в галузі науки і техніки (чл.-кор. НАНУ, проф. О.Андрейків, проф. Г.Сулим та Гарант ОНП
проф. Р.Хапко). Всі викладачі ОНП мають відповідні публікації у наукових виданнях та навчально-методичну
літературу до дисциплін, які викладають. Академічна кваліфікація викладачів підтверджується їх базовою освітою,
науковою спеціальністю, вченим званням, значною кількістю професійно-орієнтованих стажувань ( у тому числі
закордонних), а також науковими публікаціями, в тому числі представлених у наукометричних базах Scopus та WoS.
Дисципліни співвідносяться з відповідними програмними результатами навчання. Таким чином, ЕГ встановлено,
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що академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних в реалізації ОНП «Прикладна математика» на ІІІ
рівні вищої освіти, забезпечує досягнення цілей та результатів навчання.

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

Процедури конкурсного добору викладачів здійснюються на засадах прозорості, відповідно до Порядку проведення
конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНУ ім. Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf), що оприлюднене на офіційному сайті
ЗВО. В цьому документі детально описані порядок і процедура проведення конкурсів на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників у ЗВО. Процедури конкурсного добору викладачів за даною ОНП є прозорими і
дають можливість забезпечити необхідний рівень професіоналізму для успішної реалізації ОНП. Основною
вимогою, що висувається до претендентів на заміщення вакантних посад НПП, є рівень їхнього професіоналізму,
який оцінюється відповідно до Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-
педагогічних і педагогічних працівників (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf), а
також з урахуванням опитувань аспірантів. Добір викладачів за конкурсом на вакантні посади в ЗВО відбувається
згідно із Законом України «Про вищу освіту». На сайті ЗВО публікується оголошення про проведення конкурсу,
терміни й умови його проведення. Аналіз процедур та результати співбесід з фокус-групами академічного персоналу
та наукових керівників свідчать про те, що конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, рівності,
прозорості, гласності, незалежності, законності, об’єктивності, колегіальності прийняття рішень, неупередженого
ставлення до претендентів та забезпечує необхідний рівень професіоналізму викладачів для успішної реалізації
ОНП.

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

Під час вивчення документів справи, додаткових документів, наданих на запит ЕГ, а також у ході спілкування з
роботодавцями було з’ясовано, що представники роботодавців залучаються до реалізації освітнього процесу за цією
ОНП. Для здобувачів рівня PhD регулярно проводяться відкриті заняття, вебінари, тренінги, що організовані
провідними ІТ компаніями Львівського регіону – SoftServe, ABTOSoftware, DataArt, DevCom та іншими. До процесу
проектування ОНП активно були залучені викладачі і наукові керівники аспірантів, які за сумісництвом виступають
і як роботодавці (проф. І. Долінська, доц. Ю. Музичук). Під час зустрічі із фокус-групою роботодавців отримано
підтвердження їх активної участі в організації освітнього процесу на ОНП. Так, завідувач відділу ФМІ І. М. Дмитрах
зазначив, що співпраця носить тісний та взаємовигідний характер і полягає у підвищенні якості формування
фахівців з прикладної математики шляхом проведення спільних наукових досліджень з питань міцності й
довговічності відповідальних елементів і конструкцій в галузях атомної та теплової енергетики, суднобудування,
авіабудування, організації практики для здобувачів та працевлаштування випускників. У ФМІ функціонує
Спеціалізована вчена рада Д 35.226.02, спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Провідний
науковий співробітник ІППММ В. В. Михаськів повідомив про існування на базі інституту Спеціалізованої вченої
ради Д 35.195.01, спеціальності: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла; 01.05.02 – математичне
моделювання і обчислювальні методи із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук
у галузі прикладної математики. Професор В. В. Михаськів бере активну участь в атестації здобувачів з прикладної
математики в ЛНУ у якості Голови екзаменаційної комісії. Роботодавці беруть активну участь в постійно діючій
науковій конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». У 2017 році роботодавці
залучалися до організації та проведення Ukrainian Conference on Applied Mathematics, що була присвячена 100-річчю
засновника напряму обчислювальної математики в ЛНУ проф. Олександра Костовського. Член Наглядової ради
Львівського ІТ кластеру, CEO компанії ABTO Software Олександр Музичук на зустрічі розповів, що ІТ-компанія
ABTO Software організовує щорічний літній табір у галузі штучного інтелекту та комп’ютерного бачення (Computer
Vision). Кращі здобувачі мають змогу працевлаштуватися в компанії. Роботодавці виступають спонсорами у
відкритті комп’ютерних лабораторій ЛНУ. Зокрема на даній ОНП відкрито та функціонують Лабораторія
комп’ютеризації навчального процесу (компанія EPAM), Лабораторія інновацій N-iX (компанія N-iX), Лабораторія
інновацій SoftServe, дві навчальних лабораторії кафедри програмування (компанія SoftServe), Лабораторія
комп’ютерного бачення та штучного інтелекту (компанія AbtoSoftware). Також на рівні університету діє Відділ
кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ.

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

Представники роботодавців постійно залучаються до різноманітних позанавчальних заходів на ОНП – зустрічі,
відкриті лекції, семінари тренінги. Численні приклади таких заходів наведені у попередньому пункті звіту ЕГ та у
Відомостях про СО. Однак, під час зустрічей з Гарантом ОНП, здобувачами та роботодавцями не було отримано
інформації про залучення роботодавців до проведення аудиторних занять за темами дисциплін ОНП.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів шляхом реалізації Положення про підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf) та Тимчасового положення ЛНУ ім. Івана Франка про
дистанційне стажування здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у закладах вищої освіти,
наукових (або науково-технічних) установах у країнах, що входять до ОЕСП та/або ЄС (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg-distancetrainings.pdf). Метою реалізації цих положень є професійний розвиток
викладачів відповідно до державної політики у галузі вищої освіти та забезпечення якості вищої освіти. НПП
можуть підвищувати свою кваліфікацію та стажуватись у ЗВО, наукових установах та організаціях як в Україні, так і
за її межами. Викладачі ОНП «Прикладна математика» та наукові керівники аспірантів постійно підвищують свій
професійний розвиток. ЕГ мала можливість ознайомитися із результатами стажування всіх викладачів та наукових
керівників, задіяних у реалізації ОНП. Зокрема, за останні 5 років закордонні стажування проходили: Проф. Хапко
Р.С. (Університет м.Лінц, Австрія, 2015; Варшавський університет, Польща, 2016; Університет Л’Аквіла, Італія, 2017,
2018; Кільський університет, Велика Британія, 2019); проф. Шахно С. М (Вроцлавський університет, Польща, 2017);
проф. Шинкаренко Г. А. (Опольська політехніка, Польща, 2016); доц. Дияк І.І. (Університет Л’Аквіла, Італія, 2018;
Кільський університет, Велика Британія, 2019); доц. Добуляк Л. П. (Жешівський університет, Польща, 2019). Під час
зустрічей з адміністративним персоналом та персоналом допоміжних структурних підрозділів університету, ЕГ
встановлено системну роботу щодо сприяння професійного розвитку викладачів через власні програми та дієві
механізми моніторингу та визнання результатів стажування в інших установах, в тому числі зарубіжних, а також
участь у міжнародних конференціях.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів шляхом реалізації Положення про підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf). Зазначене положення повністю відповідає інтересам
викладачів, оскільки в ньому передбачено різні можливості реалізації права НПП на підвищення кваліфікації в
різних суб’єктах професійної діяльності, а також шляхом інформальної освіти. З метою підтримки професійного
розвитку НПП у складних умовах пандемії COVID-19 було прийнято Тимчасове положення ЛНУ ім. Івана Франка
про дистанційне стажування здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у закладах вищої
освіти, наукових (або науково-технічних) установах у країнах, що входять до ОЕСП та/або ЄС
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg-distancetrainings.pdf). Метою реалізації цих положень є
професійний розвиток викладачів відповідно до державної політики у галузі вищої освіти та забезпечення якості
вищої освіти. НПП можуть підвищувати свою кваліфікацію та стажуватись у ЗВО, наукових установах та
організаціях як в Україні, так і за її межами. Під час зустрічей ЕГ з академічним персоналом та науковими
керівниками було отримано підтвердження задоволення викладачами рівнем організації підвищення кваліфікації і
сприяння цьому процесу з боку ЗВО. Викладачі ОНП «Прикладна математика» та наукові керівники аспірантів
постійно підвищують свій професійний розвиток. ЕГ мала можливість ознайомитися із результатами стажування
всіх викладачів та наукових керівників, задіяних у реалізації ОНП. Зокрема, за останні 5 років закордонні
стажування проходили: Проф. Хапко Р.С. (Університет м.Лінц, Австрія, 2015; Варшавський університет, Польща,
2016; Університет Л’Аквіла, Італія, 2017, 2018; Кільський університет, Велика Британія, 2019); проф. Шахно С. М
(Вроцлавський університет, Польща, 2017); проф. Шинкаренко Г. А. (Опольська політехніка, Польща, 2016); доц.
Дияк І.І. (Університет Л’Аквіла, Італія, 2018; Кільський університет, Велика Британія, 2019); доц. Добуляк Л. П.
(Жешівський університет, Польща, 2019). Під час зустрічей з адміністративним персоналом та персоналом
допоміжних структурних підрозділів університету, ЕГ встановлено системну роботу щодо сприяння професійного
розвитку викладачів через власні програми та дієві механізми моніторингу та визнання результатів стажування в
інших установах, в тому числі зарубіжних, а також участь у міжнародних конференціях.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Потужний кадровий потенціал викладачів ОНП. Відповідність викладачів спеціальності 113 "Прикладна
математика" та дисциплінам, що вони викладають. Висока наукова активність викладачів та наукових керівників
аспірантів. Відповідність напрямів досліджень здобувачів і їх наукових керівників. Чітка та відкрита процедура
конкурсного добору викладачів. Активне залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.
Системне сприяння ЗВО професійному розвитку викладачів. Унормована процедура стимулювання розвитку
викладацької майстерності.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.
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Відсутність залучення роботодавців до аудиторних занять. Рекомендовано запровадити залучення роботодавців та
фахівців-практиків до аудиторних занять, передбачених у ОНП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Враховуючи наведені факти, сильні сторони, процедури конкурсного добору викладачів, які є прозорими і
дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації ОНП, що
підтверджується високою академічною та професійною кваліфікацією викладачів, задіяних до реалізації ОНП,
підтримку ЗВО у вдосконаленні професійних якостей викладачів та їх викладацької майстерності та враховуючи
зауваження про відсутність залучення роботодавців до аудиторних занять здобувачів, ЕГ дійшла висновку, що дана
ОНП відповідає рівню В за критерієм 6.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Підготовка здобувачів наукового ступеня доктора філософії за ОНП «Прикладна математика» здійснюється на
механіко-математичному факультеті (ММФ) і факультеті прикладної математики та інформатики (ФПМІ)
(https://lnueduua-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andriy_melnychyn_lnu_edu_ua/EgRnqomvOHdGmdxIJk7y0PwBBDAsawizV7P5SRV2
Iq_hpg?e=0IvT3V). Наявна матеріально-технічна база пристосована для навчання та науково-дослідної діяльності
здобувачів. На кафедрах, відповідальних за реалізацію ОП, є мультимедійні засоби, комп’ютерні та спеціалізовані
лабораторії, з яких деякі обладнані за рахунок спонсорів. Наявні 8 ліцензійних пакетів MATLAB, спонсоровані
стипендіатом програми «Фулбрайт» проф. Соня М. Гарсіа (США). У всіх аудиторіях наявне Wi-Fi покриття. ЛНУ має
програмне забезпечення для дистанційного навчання (система MOODLE, академічна ліцензія Microsoft Office 365,
безкоштовна версія Zoom). Університет дає можливість розвивати мовні навички через навчальні центри іноземних
мов і культур (https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/training-centres-studios-complexes/). Наукова бібліотека надає
доступ до електронних каталогів науковометричних баз Scopus, Web of Science (https://lnulibrary.lviv.ua/,
https://www.facebook.com/librarylnu/videos/312169713090032, https://www.youtube.com/watch?v=2HDbE6MBoIM).
Учасники освітнього процесу мають можливість на безоплатній основі публікувати результати наукових досліджень
у виданнях Університету: "Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика" (категорія
"Б" МОН України), "Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична" (категорія "А" МОН України),
"Журнал обчислювальної та прикладної математики" (Web of Science). Здобувачі забезпечені спортивною
(https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/), культурною (https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/),
побутовою та оздоровчою (спортивно-оздоровчий табір «Карпати», «Шацький стаціонар») базою університету. Для
задоволення потреб та інтересів здобувачів працюють низка громадських організацій
(https://www.lnu.edu.ua/about/public-organizations/).

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.

Під час онлайн інтерв’ювання здобувачів та викладачів експертна група з’ясувала, що всі учасники освітнього
процесу мають безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів, що є необхідними для навчання,
викладання та здійснення наукової діяльності в межах ОНП «Прикладна математика». Учасники освітнього процесу
мають вільний доступ до фондів та електронних каталогів наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка
(https://lnulibrary.lviv.ua/) та наукових бібліотек факультетів, їм надано доступ до наукометричних баз даних Scopus і
Web of Science. Також аспіранти забезпечені вільним виходом в Інтернет у гуртожитках та на території Університету.

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.
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Як зазначено у Відомостях про СО, у ЛНУ та на факультетах, що реалізують ОНП «Прикладна математика»
забезпечуються права здобувачів вищої освіти на безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту.
Навчальні корпуси та гуртожитки відповідають санітарним нормам . На факультетах регулярно проводяться
інструктажі про порядок проходження учасниками освітнього процесу навчання та перевірка знань з питань
цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/nakaz-
pro-instruktazhi-z-PB-min.pdf). Під час перегляду наданих ЗВО відео матеріалів, експертною групою було
підтверджено, що в Університеті створено безпечне для життя і здоров’я здобувачів освітнє середовище
(https://education-quality.lnu.edu.ua/accreditation/technical-resources/). Психологічна служба університету
займається консультуванням здобувачів, проведенням різноманітних тренінгів, наданням необхідної допомоги
(https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/general-university-units/psychological-service/). Під час онлайн-зустрічі з
адміністративним персоналом та персоналом допоміжних структурних підрозділів ЛНУ, експертна група з’ясувала,
що були звернення від учасників даної ОНП та від психологічної служби їм була надана відповідна допомога.
Експертна група встановила, що здобувачі даної ОНП майже не долучаються до наукових товариств молодих вчених
та органів самоврядування, хоча, у ЛНУ діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
як складова громадського самоврядування (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf).
Метою його діяльності є сприяння зростанню зацікавленості до наукової роботи у молодіжному середовищі,
розвитку науки, забезпечення захисту прав та інтересів здобувачів у питаннях наукової діяльності, підтримка
наукових ідей, інновацій та обміну знаннями. Потреби та інтереси здобувачів оцінюють через анкетування
(https://docs.google.com/forms/d/1WkvOcLnyk5NlG-DSspRipiSfL6MCSvkmXjqr_oxWmLM/viewform?
edit_requested=true). Посилання було надано за запитом ЕГ, але на сайтах факультетів чи відділу аспірантури не
знайдено анкети та результатів опитування у вільному доступі. Згідно з результатами опитувань, що були надані за
запитом експертної групи, рівень задоволеності у згаданих питаннях є цілком задовільним.

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

Здобувачі ЛНУ забезпечені освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною
підтримкою. Це координується відповідальними за реалізацію ОП деканатами, відділом аспірантури та
докторантури та, за потреби, іншими службами Університету. Наукові керівники, завідувачі кафедр доносять усю
необхідну інформацію до здобувачів через особисті співбесіди, соціальні мережі, офіційні сайти факультетів, відділ
аспірантури та докторантури. За результатами опитування, проведеного у 2021 році, існує високий рівень
задоволеності аспірантів щодо забезпечення вчасного інформування про навчальні, наукові та позанавчальні заходи
та організацію навчання. Аспіранти спілкуються з науковими керівниками стосовно навчання і наукової діяльності.
На офіційному сайті відділу аспірантури та докторантури (https://aspirantura.lnu.edu.ua/) оприлюднені Правила
вступу, навчальний процес, графіки складання іспитів та оформлення заліків. Як зазначено у Відомостях про СО, на
факультетах, що забезпечують ОНП «Прикладна математика», проводяться консультування здобувачів з питань
вступу в аспірантуру, щодо дотримання вимог академічної доброчесності та доступу до баз даних фахової літератури,
щодо можливості подання матеріалів статей для публікації у фахових виданнях і збірниках конференцій, щодо
вимог та процедур для отримання академічних відпусток, атестаційних звітів, академічної мобільності тощо. Ця
інформація була підтверджена ЕГ під час онлайн-зустрічаей з відповідними представниками. В Університеті
складовою громадського самоврядування є Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf). Первинна профспілкова організація
студентів може надавати підтримку, захищати права та інтереси здобувачів. Нажаль, наразі жоден аспірант даної
ОНП не долучений до зазначеного Наукового товариства університету.

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

У ЛНУ особи з особливими освітніми потребами мають достатні умови для реалізації права на освіту, що
регламентуються Статутом (п. 10.19. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) та
Положенням про організацію освітнього процесу (п. 11.6. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf). На офіційному сайті Університету розміщена інформація про умови доступності осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень (https://lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-
dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/), порядок супроводу осіб
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf). Особливу соціальну підтримку отримують здобувачі з інвалідністю І-
ІІ груп, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_social_grants.pdf). Університет звільняє від оплати за проживання в гуртожитках
здобувачів, які належать до цих категорії (https://studviddil.lnu.edu.ua/). Доступ до аудиторій в головному корпусі
забезпечується ліфтом та мобільним сходовим підйомником PTR-130.

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
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для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

У Відомостях про СО зазначено, що гарантується право на захист від експлуатації будь-яких форм, психологічного
чи фізичного насильства всіх учасників освітнього процесу ЛНУ. Існує декілька рівнів вирішення конфліктних
ситуацій: університетський, факультетський та кафедральний. Конфліктні ситуації вирішуються, керуючись пп.
10.19.23, 10.19.26 Статуту Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf). Норми
поведінки осіб в Університеті визначені у Правилах внутрішнього розпорядку (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf). Окремі питання конфліктів визначено у Положенні про
забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). У разі виникнення конфліктної ситуації, учасники освітнього
процесу мають право скористатись електронною скринькою (dovira_lnu@ukr.net) та «Телефоном довіри» ((032) 239-
41-70, (063) 038-37-38). Створена Комісію з питань етики та професійної діяльності з метою дотримання етичних
принципів і стандартів, фундаментальних принципів академічної доброчесності, вирішення конфліктних ситуацій
між членами університетської спільноти в Університеті (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
comission.pdf). Комісія розглядає заяву, проводить дії відповідно до виписаної процедури, та виносить проект
рішення на розгляд Вченої ради Університету. Також у ЛНУ діють механізми запобігання корупції та процедура
інформування Уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції про виникнення реального,
потенційного конфлікту інтересів (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-
corruption/). Під час реалізації ОНП «Прикладна математика» випадків подібних ситуацій виявлено не було. Всі
учасники освітнього процесу володіють інформацією стосовно своїх прав та обов’язків.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Високий рівень матеріально-технічної бази Університету до якої входять комп’ютерні та спеціалізовані лабораторії.
Приміщення університету знаходяться в належному стані, створені комфортні умови для навчання, науково-
дослідної діяльності та викладання. Наукова бібліотека забезпечує відкритий доступ до міжнародних
наукометричних баз Scopus і Web of Science.

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

Здобувачі даної ОНП не залучені до наукових товариств молодих вчених та органів самоврядування. На офіційному
сайті ЗВО, а саме на сайтах факультетів чи відділу аспірантури не розміщена анкета та результати опитування
стосовно потреб та інтересів здобувачів у вільному доступі. Рекомендуємо більш активно долучати аспірантів до
ради молодих вчених, де вони зможуть не тільки розкрити свій науково-дослідний потенціал, а й розвивати soft
skills, приймати участь у різних заходах та спілкуватися з багатьма колегами-науковцями. Рекомендуємо розмістити
анкету щодо якості освітньо-наукової програми, а також результати опитування учасників ОНП на сторінках
факультетів та відділу аспірантури.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Здобувачі ОНП «Прикладна математика» забезпечені необхідним матеріально-технічним та навчально-
методичним забезпеченням. Науково-технічна бібліотека ЛНУ надає доступ до науково-метричних баз. Здобувачам
надано належну інформаційну, соціальну, освітню, організаційну підтримку. Існує чітка та зрозуміла політика і
процедури вирішення конфліктних ситуацій. Аспіранти даної ОНП не залучені до наукових товариств молодих
вчених та органів самоврядування. На офіційному сайті ЗВО не розміщена анкета та результати опитування
стосовно потреб та інтересів здобувачів у вільному доступі, що є слабкою стороною критерію 7. Експертна група
вважає наявні слабкі сторони не суттєвими та вирішила обрати рівень відповідності Критерію 7 рівним 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.
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В 2016 р. була започаткована та впроваджена в освітній процес ЛНУ ім. Івана Франка ОНП «Прикладна
математика» для здобувачів третього рівня. Порядок процедур щодо розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОНП відбувається згідно низки нормативних документів затверджених в ЗВО, а саме:
Положення про організацію освітнього процесу в ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти у ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf),
Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ
ім. Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Положенням про
Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf) та Методичні рекомендації щодо
розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf ). Опис ОНП «Прикладна математика» в усіх її редакціях
починаючи з 2016 р. можна знайти за наступними посиланнями (ОНП 2016 р. https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/ONP_113_Prykladna2016.pdf; ОНП 2019 р. https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/ONP_113_2019.pdf; ОНП 2020р. https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/ONP_113_2019.pdf; проект ОНП 2021 р. https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/ONP_113_2021_project.pdf). Аналіз змін щодо нормативних навчальних дисциплін
показує, що ця складова в 2016 р. становила 23 кредити ЄКТС, в 2019 р. 22 кредити, а в 2020 р. 25 кредитів. В 2019 р.
зміни нормативної частини стосувалися перерозподілу кредитів ОК, а в 2020 р. додано нову сучасну дисципліну
«Інтелектуальна власність і трансфер технологій». Щодо вибіркових навчальний дисциплін, то ця складова в 2016 р.
становила 12 кредитів ЄКТС, а 2019 р. і 2020 р. 18 кредитів. Зміни стосувалися внесенням в ОНП більшої кількості
вибіркових дисциплін і збільшенням кількості кредитів. Під час зустрічі із здобувачами та стейкхолдерами ЕГ
встановила, що перегляд ОНП здійснюється систематично. Внесення змін в ОНП обговорюються НПП із
здобувачами та стейкхолдерами на засіданнях кафедр та радах факультетів. Наприклад, останні зміни в ОНП,
запропоновані стейкхолдерами, внесені в проект ОНП 2021 р. і зафіксовані протоколом онлайн-зустрічі працівників
університету, колишніх аспірантів та потенційних роботодавців від 13 квітня 2021р. на платформі MS Teams.

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.

ЕГ при зустрічі із фокус-групою здобувачів встановлено, що аспіранти систематично залучаються до періодичного
перегляду ОНП, приймають участь в обговоренні щодо внесення змін в ОНП. Аспіранти приймають участь у
засіданнях факультету на яких обговорюється вдосконалення ОНП та надають свої пропозиції щодо її покращення,
але їх пропозиції виносяться в усній формі і не протоколюються документально. Центром якості освіти проводиться
щорічне опитування здобувачів щодо змісту навчальних дисциплін, а також опитування щодо вибіркових
дисциплін. На сьогодні проект ОНП на 2021 р. знаходиться у відкритому доступі https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/ONP_113_2021_project.pdf і всі пропозиції, рекомендації та зауваження, щодо внесення
змін до ОНП “Прикладна математика” гарант ОНП збирає за електронною адресою roman.chapko@lnu.edu.ua.
Участь студентського самоврядування та його партнеру - Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОНП регламентується низкою наступних
документів: Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), Положенням про студентське самоврядування ЛНУ ім. Івана
Франка (https://students.lnu.edu.ua/self-government/wp-content/uploads/2020/09/Polozhennia-2019-z-pechatkoiu.pdf);
Положенням про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЛНУ ім. Івана Франка
(reg_research_society.pdf (lnu.edu.ua)). Під час зустрічі ЕГ з представниками студентського самоврядування та
наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених встановлено, що їх представники входять
до складу центру якості освіти, Вченої Ради ЛНУ, на яких обговорюються і затверджуються ОНП. Крім того,
представники студентського самоврядування та наукового товариства на рівні факультетів приймають участь у
засіданнях кафедр і радах факультетів та мають змогу вносити свої пропозиції. Встановлено, що ці дві організації
співпрацюють між собою. Також встановлено, що здобувачі саме ОНП третього рівня «Прикладна математика» не
входять до цих організацій (раніше входила Н. Яджак, але наразі за браком часу через завершення дисертаційного
дослідження під подвійним науковим керівництвом не має змоги долучатися до наукового товариства).

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

Роботодавці ЛНУ ім. Івана Франка залучені до процесу періодичного перегляду ОНП «Прикладна математика» та
інших процедур забезпечення її якості. При зустрічі ЕГ з фокус-групою роботодавців відмічалося, що роботодавці
ведуть плідну багаторічну співпрацю з ЛНУ ім. Івана Франка, зокрема з ФПМІ та ММФ, проявляють зацікавленість в
удосконаленні ОНП «Прикладна математика», зацікавлені в дослідженнях, які проводяться аспірантами разом з їх
науковими керівниками та надають пропозиції щодо працевлаштування. Наприклад, зав. відділу у ФМІ ім. Г.В.
Карпенка НАН України Дмитрах І. М. розповів, що їх заклад співпрацює з факультетом близько 40 років; г.н.с.
ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України Михаськів В.В. також підтвердив багаторічну співпрацю з факультетом і
те, що випускники задовольняють високим вимогам академічних установ, щодо працевлаштування; професор
кафедри інформаційних технологій Національного Лісотехнічного Університету Соколовський Я. І. високо оцінив
підготовку колишніх аспірантів споріднених ОНП факультету, що наразі є працівниками університету. Музичук
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О.А., співзасновник фірми CEO ABTO Software, сам колишній випускник факультету, повідомив, що на його думку,
випускники ОНП мають ідеальну основу для того, щоб працювати в ІТ сфері. Всі роботодавці, які прийшли на
зустріч з ЕГ повідомили, що в їх організаціях працюють колишні випускники споріднених спеціальностей
факультету. Також одним із роботодавців для своїх аспірантів виступає сам ЗВО. Роботодавці підтвердили, що вони
залучаються до оновлення, перегляду і внесення змін в існуючу ОНП. Представники роботодавців запевнили, що
приймають участь в обговоренні та наданні пропозицій щодо ОНП, але до 2021 р. це робилося здебільшого в усній
формі через розмови з НПП на неформальних зустрічах. 13 квітня 2021 року відбулася нарада проектної групи ОНП
щодо якості ОНП та перспективи працевлаштування випускників аспірантури (протокол завантажений в систему
НА) за участю роботодавців та колишніх випускників на якій були внесені пропозиції щодо покращення ОНП та
підтвердження затребуваності випускників ОНП «Прикладна математика» у наукових установах та ІТ компаніях як
в Україні, так і за кордоном. В систему НА також завантажено позитивний відгук щодо існуючої ОНП «Прикладна
математика» від директора ФМІ НАН України академіка НАН України З.Т. Назарчука, в якому він підкреслив
зацікавленість в подальшій співпраці.

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

Інформації щодо кар'єрного шляху випускників освітньо-наукової програми третього рівня “Прикладна
математика” поки що немає, оскільки вона була заснована в 2016 р. і акредитується вперше, на сьогодні жоден
аспірант ОНП ще не захистив дисертацію. В ЛНУ ім. Івана Франка створено відділ кар’єрного розвитку та співпраці з
б із н е с о м (http://work.lnu.edu.ua), що сприяє працевлаштуванню здобувачів, налагодженню співпраці з
роботодавцями, та включає опитування щодо працевлаштування випускників. Громадська організація «Асоціація
випускників ЛНУ ім. Івана Франка» (https://alumni.lnu.edu.ua/) також сприяє працевлаштуванню випускників. При
зустрічі із фокус-групою НПП ЕГ з’ясовано, що на кожній кафедрі, що забезпечує ОНП, є відповідальна особа, що
підтримує зв'язок з випускниками та збирає інформацію про їх кар’єрний шлях. Деякі з аспірантів, які зараз
навчаються на ОНП «Прикладна математика», працюють за сумісництвом. Наприклад, в ЛНУ ім. Івана Франка
працюють: асп. М. Власюк - асистентом кафедри обчислювальної математики, асп. О. Заневич – асистентом кафедри
прикладної математики; в Українському Католицькому Університеті працює асп. М.Марко - менеджером проектів
магістерської програми Data Science на факультеті прикладних наук. При зустрічі із роботодавцями вони
повідомили, що мають багаторічний досвід працевлаштування випускників факультету прикладної математики та
інформатики. Також багато теперішніх НПП є колишніми випускниками аспірантури ЛНУ ім. Івана Франка.
Наприклад Дияк І.І. - декан факультету прикладної математики та інформатики, навчався в аспірантурі факультету
прикладної математики та механіки Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю “прикладна
математика”; Горлач В.М. (https://ami.lnu.edu.ua/employee/horlatch ) - заступник декана; Ковальчук О.В.
(https://ami.lnu.edu.ua/employee/kovalchuk ) – заступник декана ; гарант ОНП Хапко Р.С.
(https://ami.lnu.edu.ua/employee/chapko ) закінчив аспірантуру факультету прикладної математики i механiки
Львiвського унiверситету ім. Iвана Франка та інші. Існує попит на випускників ОНП на посади наукових і науково-
педагогічних працівників на факультетах ЛНУ, інших ЗВО, наукових установах та ІТ компаніях України, а також за
кордоном. На сьогодні, всі випускники аспірантури старших курсів факультету фактично працевлаштовані.

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

Кожного нового навчального року в ЛНУ ім. Івана Франка здійснюється процедура перевірки внутрішнього
забезпечення якості освіти. Процедура внутрішнього забезпечення якості ОНП регламентується відповідно до
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка (www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). За час реалізації ОНП «Прикладна математика» та в освітній
діяльності з її реалізації недоліків не виявлено. ОНП третього рівня «Прикладна математика» проходить первинну
акредитацію, тому про реагування на виявлені недоліки саме цієї ОНП говорити не можна. В ЛНУ ім. Івана Франка
відбувається щосеместровий моніторинг якості навчальних дисциплін https://lnu.edu.ua/shchosemestrovyy-
monitorynh-iakosti-navchalnykh-dystsyplin/ , що проводиться Центром забезпечення якості освіти (https://education-
quality.lnu.edu.ua/), діяльність якого регламентується Положенням про Центр забезпечення якості освіти ЛНУ ім.
Івана Франка (reg-education-quality.pdf (lnu.edu.ua)). За результатами опитувань Центром забезпечення якості освіти
оприлюднюється щорічний звіт, щодо задоволеності аспірантами якістю ОНП, які реалізуються на факультетах.
Згідно, інформації поданої у Відомостях про СО у травні 2021 р. центром забезпечення якості освіти було проведено
анкетування здобувачів ОНП “Прикладна математика” щодо задоволеності якістю ОНП, проте результати ще не
було опрацьовано і не оприлюднено. Учасники академічної спільноти залучені до процедури забезпечення якості
освіти шляхом проведення різних анкетувань, розроблених Центром забезпечення якості, до робочої групи Центру
входять всі представники академічної спільноти, зокрема, представники студентського самоврядування та
наукового товариства. Проте, варто було б оприлюднювати на сайті університету зразки анкет, розроблених
центром.

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

ОНП «Прикладна математика» акредитується вперше. Але зауваження та пропозиції отримані від експертів під час
попередніх акредитацій інших освітніх програм ЛНУ ім. Івана Франка, виходячи із інформації, поданої у Відомостях
про СО ОНП приймаються до уваги, що можна побачити із наявності на сайті університету наступних документів:
Положення про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. Івана Франка
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf), Порядок визнання у ЛНУ ім. Івана Франка
результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf), Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення у ЛНУ ім. Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf), Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження,
моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у ЛНУ ім. Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf ), нова редакція Положення про контроль та оцінювання
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf). Аспіранти проінформовані про можливості психологічної і
соціальної підтримки та неформальної освіти. Проте випадків перезарахування результатів неформальної освіти на
ОНП не виявлено, хоча здобувачі запевнили, що їм відомо про таку можливість. З метою дотримання процедури
академічної доброчесності на факультеті прикладної математики та інформатики систематично проводиться
перевірка наукових робіт аспірантів на НПП на плагіат.

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

ОНП «Прикладна математика» підтримує багаторічні академічні традиції ЛНУ, зокрема факультету ПМ та І щодо
підготовки фахівців з прикладної математики, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку інформаційних
технологій. На фак-тах спостерігається сприятлива для навчання і досліджень академічна атмосфера, де створено і
функціонують наукові школи з багаторічним досвідом, викладання проводиться висококваліфікованими НПП. Під
час зустрічі ЕГ з фокус-групами було виявлено, що в ЛНУ усі учасники освітнього процесу є партнерами;
зазначається потужний професорсько-викладацький склад НПП, проф. та академ. кваліфікація яких відповідає
цілям ОНП, роботодавці та здобувачі засвідчили зацікавленість якістю ОНП, надають пропозиції щодо покращення.
Система контролю за якістю освітнього процесу на ФПМІ та ММФ має ієрархічну структуру: Вчені ради фак-в,
декани, заступники деканів, завідувачі кафедр, навчально - методична комісія. Завідувачі кафедр здійснюють
контроль над забезпеченням організації освітнього процесу, контролюють виконання навчальних планів і програм,
дотриманням розкладу занять, контролюють якість викладання навчальних дисциплін тощо. Якістю освітнього
процесу опікується Центр забезпечення якості освіти, який систематично здійснює моніторинг якості. В ЛНУ
культура якості на нормативному рівні сформована наявністю низки нормативних докум.: Положення про
забезпечення академічної доброчесності (АД) у ЛНУ https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf; Кодекс АД ЛНУ; між працівником і ЗВО, а також між здобувачем
і ЗВО підписуюється декларація про дотримання АД; Положення про центр забезпечення якості
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf; Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості освіти https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf ; Положення
про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf; Положення про преміювання
працівників, аспірантів та студентів Університету за наукові здобутки (нова редакція) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf. Низкою документів регулюється боротьба з корупцією
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/). Важливість дотримання А
Д підтверджується всіма учасниками академічної спільноти, зокрема при написанні науково-дослідних робіт та
власних доробок здобувачів. Здобувачі освіти на зустрічі з ЕГ підтвердили, що їхні освітні потреби під час навчання
на ОНП в цілому задовольняються, також підтвердили, що у травні 2021 р. було проведено опитування щодо
задоволеності здобувачів навчанням на ОНП
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQAUZbsbMphZ3baQwIqc0wzqq4R_c6ghuHPDtmyDzPEiVrtQ/viewform,
результати якого представлено https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/Opytuvannya_Prykladna_matematyka.pdf.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Наявність сформованої багаторічними традиціями ЛНУ ім. Івана Франка культури якості освітньої спільноти
Наявність активної співпраці між аспірантами, гарантом ОНП, НПП, роботодавцями, що сприяє покращенню ОНП
Наявність ієрархічної структури забезпечення якості освіти Наявність якісно розробленої нормативної бази щодо
забезпечення внутрішньої системи якості освіти Наявність щорічного звіту Центру забезпечення якості освіти
оприлюдненому на сайті ЗВО за результатами опитування щодо визначення рівня задоволеності аспірантів якістю
освітньо-наукових програм, які реалізуються на факультетах
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Недосконалість механізму внесення пропозицій роботодавців та здобувачів щодо перегляду ОНП у 2021 р. слабкий
рівень формалізації цієї процедури (відсутні протоколи обговорення щодо внесення змін в ОНП). Рекомендація:
покращити механізм формалізації щодо внесення змін до ОНП. Відсутність у вільному доступі зразків анкет щодо
опитувань учасників освітнього процесу, роботодавців, випускників. Рекомендація: оприлюднити зразки анкет щодо
різноманітних опитувань здобувачів ОНП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОНП третього рівня “Прикладна математика” відповідає визначеному критерію за всіма підкритеріями з
недоліками, що не є суттєвими. ЛНУ ім. Івана Франка дотримується процедур розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми, має сформовану багаторічними традиціями культуру
якості, що сприяє розвитку освітньої діяльності. Існує активна співпраця між НПП, здобувачами вищої освіти та
роботодавцями; здобувачі та роботодавці залучаються до процедур забезпечення якості освіти та періодичного
перегляду ОНП як партнери. Побудована ієрархічна структура контролю якості. З метою покращення ОНП ЕГ
рекомендує: підвищити рівень формалізації щодо внесення змін до ОНП; оприлюднити зразки анкет щодо
опитувань академічної спільноти, роботодавців та випускників

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.

У ЛНУ імені Івана Франка визначені та діють чіткі та зрозумілі правила, що регулюють права та обов’язки учасників
освітнього процесу і регламентуються Статутом ЗВО (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Правилами внутрішнього розпорядку ЛНУ ім. Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf); Положенням про організацію
освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-
1.pdf), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) та іншими документами про
організацію та забезпечення якості навчального процесу (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
andtomorrow/documents/education-process/). Права та обов’язки здобувачів вищої освіти рівня PhD додатково
регулюються Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії у ЛНУ ім. Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf),
Положенням про відділ аспірантури та докторантури ЛНУ ім. Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/04/reg_aspirantura.pdf) та іншими документами, розміщеними на сайті відділу аспірантури і
докторантури (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/). Інші документи, які регулюють права та обов’язки різних
категорій співробітників та здобувачів доступні на сайті ЗВО в розділах: Публічна інформація
(https://lpnu.ua/public-information ) та Нормативні документи (https://lpnu.ua/documents). Усі вищезазначені
нормативні документи є доступними всім учасникам освітнього процесу та послідовно дотримуються в ЗВО, що було
підтверджено під час інтерв’ювання фокус-груп.

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.

ЕГ встановлено, що на офіційному сайті ЛНУ імені Івана Франка своєчасно оприлюднено проєкт ОНП «Прикладна
математика» 2021 р., посилання на який є на сторінці https://ami.lnu.edu.ua/academics/postgraduates. Сам текст
проєкту ОНП-2021 знаходиться у вільному доступі на ресурсі https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/ONP_113_2021_project.pdf. Пропозиції, рекомендації та зауваження до ОНП “Прикладна
математика” надсилаються на електронну адресу гаранта ОНП: roman.chapko@lnu.edu.ua
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3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

На офіційному сайті ЛНУ імені Івана Франка https://ami.lnu.edu.ua/academics/postgraduates оприлюднені всі
затверджені версії ОНП 2016, 2019, 2020 року, відповідні навчальні плани 2016, 2019 та 2020 року та проєкт ОНП
2021 р. ЕГ відмічає зручність користування функціоналом на сторінці ОНП задля отримання інформації щодо
вступу до аспірантури, розкладу занять здобувачів, освітніх компонент, силабусів обов’язкових та вибіркових
освітніх компонент, матеріалів акредитації ОНП «Прикладна математика» (відомості про самооцінювання ОНП,
звіт за результатами опитування щодо якості ОНП), інформації щодо дотримання академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Чіткі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу. Відкритий доступ до
необхідних ресурсів ОНП. Своєчасний доступ до проєкту нової редакції ОНП.

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

Відсутність сучасних інструментів для збору зауважень та пропозицій стейкхолдерів. Рекомендація: розробити
форму зворотного зв'язку від стейкхолдерів для реалізації процедури збирання зауважень, пропозицій та
рекомендацій щодо вдосконалення ОНП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Враховуючи дотримання умов відкритості та доступності інформації на сайті ЗВО, своєчасність подання на розгляд
проєкту ОНП та відсутність інноваційних практик щодо збору зауважень, пропозицій та рекомендацій із
вдосконалення ОНП, ЕГ дійшла висновку про відповідність ОНП за критерієм 9 рівню В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

Зміст ОНП визначається науковими інтересами, що історично склалися в ЛНУ ім. Івана Франка науковими
школами, що тісно співпрацюють з інститутами академії наук НАН України. Із спілкування з фокус-групами
здобувачів освіти, наукових керівників, НПП та академічного персоналу, проаналізувавши ОНП та навчальний план
ЕГ встановлено, що ОНП третього рівня «Прикладна математика» в повній мірі забезпечує набуття аспірантом всіх
необхідних компетентностей, передбачених Постановою № 261 від 13 березня 2016р. “Про затвердження Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти” (261-2016-п).
Зміст ОНП містить усі структурні компоненти щодо повноцінного навчання, підготовки до подальшої науково-
дослідницької, викладацької або іншої форми діяльності в ЗВО, академічних установах, ІТ фірмах, інших структурах.
ОНП “Прикладна математика” містить елементи як наукової, так і педагогічної підготовки здобувачів і складаєьться
із двох блоків: нормативні навчальні дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, які формують компетентності
та програмні результати за наступними 4 складовими (відповідно ОНП 2020): 1) глибинні знання зі спеціальності
(ОК1, ОК2, ВК1, ВК2, ВК3); 2) загальнонаукові компетентності (ОК3); 3) універсальні навички (ОК4, ОК5, ВК4, ВК5,
ВК6); 4) мовні компетентності (ОК6) і забезпечують формування інтегральних, загальних, спеціальних (фахових,
предметних) компетентностей та ПРН відповідно. Обсяг ОНП складається із 43 кредитів ECTS (в 2016 р. - 35
кредитів ECTS), із яких вибіркова складова містить 18 кредитів, що становить 41,86%. Вибіркова складова ОНП
містить 14 ОК та дає можливість кожному здобувачеві вищої освіти побудувати свою власну індивідуальну освітню
траєкторію в такий спосіб, щоб вона відповідала його науково-дослідним інтересам. ЕГ встановлено, що ОК
складової циклу спеціальної підготовки певним чином перетинаються із темами наукових досліджень аспірантів
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даної ОНП, відповідають її змісту і забезпечують підготовку аспірантів до дослідницької та викладацької діяльності.
Але між деякими із тем дисертаційних робіт аспірантів та вибірковою компонетнтою складової за спеціальністю
виявлено слабку кореляцію (стосується аспірантів кафедр інформаційних систем та дискретного аналізу та
інтелектуальних систем) наприклад Чиха В.І. “Визначення медійних уподобань користувача з використанням
рекомендаційних систем”, Хамара О.І. “Кластеризація та класифікація коротких мережевих повідомлень засобами
BigData”. З темами дисертаційних робіт аспірантів можна ознайомитися https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/perelik_tem_dysertacij_113_Prykladna.pdf

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

Під час зустрічі ЕГ з фокус-групами аспірантів та наукових керівників встановлено відповідність напрямів наукових
досліджень аспірантів з напрямами досліджень їх наукових керівників. Було встановлено, що тема дисертаційної
роботи, затверджена на першому році аспірантури не є остаточною і незмінною, а може коригуватися під час
проведення досліджень, що визначає індивідуальну траєкторію обрання тематики досліджень дисертантом.
З'ясовано процедуру остаточного затвердження теми дисертаційної роботи. Наукові керівники (НК) аспірантів ОНП
“Прикладна математика” є досвідченими вченими за відповідною спеціальністю, що мають вагомий доробок у науці,
публікують свої дослідження у провідних журналах України та за її межами, є керівниками науково-дослідних
проектів до виконання яких залучають здобувачів освіти. ЕГ встановлено, що НК мають публікації спільні із
здобувачами, теми їх досліджень дотичні до тем досліджень аспірантів; за останні 5 років мають публікації у
фахових виданнях України та у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз, зокрема Scopus та Web of
Science. Доказом відповідності досліджень аспірантів та їх НК може бути порівняння наукових інтересів та доробку
керівника з тематикою аспіранта, наприклад, проф Андрейків О.Є. має наукові інтереси: Механіка заповільненого
руйнування матеріалів і елементів конструкцій (втомне руйнування, руйнування за локальної повзучості, воднево-
механічне та корозійно-механічне руйнуванн, та ін.); тріщиностійкість матеріалів; вплив водневмісних середовищ на
міцність і довговічність металів та інші; аспіранти Настасяк С.В - тема “Математичні моделі заповільненого
руйнування елементів конструкцій за деградації їх матеріалів і дії воденьвмісних середовищ”; Яджак Н.С. тема -
“Розроблення моделей росту коротких тріщин у металевих матеріалах за тривалих навантажень та експлуатаційних
середовищ”. Проф Хапко Р.С. - наукові інтереси: Чисельне розв’язування iнтегральних рiвнянь. Чисельне
розв’язування лінійних і нелінійних обернених задач, тема аспіранта Власюк М.В. “Чисельне розв’язування
обернених граничних задач еластостатики методом інтегральних рівнянь”. Мельничин А.В. - Проблеми оптимізації
сучасних інформаційних технологій, аспірант Кінаш Ю.Т. “Алгоритми розв’язування задачі комівояжера за нечітких
даних у математичній моделі”. Така відповідність кола інтересів здобівача та його наукового керівників притаманна
всім аспірантам. Позитивною практикою є виконання асп. Г.Василько («Двовимірні квазістатичні задачі
термопружності неоднорідних тіл зі змішаними крайовими умовами») та асп. О.Свірчевського («Двовимірні
динамічні задачі теорії пружності для тіл з покриттями при високошвидкісному рухомому навантаженні»)
дисертаційних досліджень в рамках держбюджетної теми «Математичні моделі та методи розрахунку процесів
локального деформування структурно-неоднорідних тіл», причому аспіранти зараховані на роботу з оплатою за
наказом ректора на неповний робочий день. Тема виконується на кафедрі механіки.

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).

Для проведення наукових досліджень за ОНП “Прикладна математика” ЛНУ ім Івана Франка діють наступні
лабораторії, закріплені за кафедрами ФПМІ та ММФ: Лабораторія комп’ютеризації навчального процесу;
Лабораторія інновацій N-iX; Лабораторія інновацій SoftServe; Лабораторія інформаційних технологій; Лабораторія
комп’ютерного бачення та штучного інтелекту; Лабораторія системного аналізу; Лабораторія комп'ютерного
моделювання; Навчальна лабораторія кафедри програмування; Лабораторія кафедри програмування (Лабораторія
інновацій SoftServe); Лабораторія математичного та комп'ютерного моделювання; Лабораторія комп’ютерної
механіки; Навчальна механічна лабораторія кафедри механіки. Також є достатня кількість комп'ютерів. Проте,
здобувачі при зустрічі повідомили, що в теперішніх умовах переважно дистанційної освіти, не потребують
стаціонарного робочого місця оснащеного комп'ютером, кожен з аспірантів володіє своїм власним гаджетом, але
при потребі, має можливість скористатися і комп'ютером факультету. Передбачається трирівнева апробація
результатів досліджень здобувачів: 1) університетський рівень (доповіді на семінарах кафедр, міжкафедральні
семінари, факультетів, зокрема при атестації аспірантів); 2) міжуніверситетський рівень (доповіді та публікації тез
на Всеукраїнських конференціях); 3) міжнародний (виступи та публікації на міжнародних конференціях). Аспіранти
беруть участь в організації, проведення та апробації своїх результатів на конференціях
(https://ami.lnu.edu.ua/research/conferences). Гарною можливістю щодо публікації результатів досліджень для
аспірантів є наявність власних наукових фахових журналів (http://jnam.lnu.edu.ua/jnam_main_ua.htm), публікації в
яких є безкоштовними, причому один з них індексується у Web of Science. Здобувачі вищої освіти апробують свої
результати беручи участь у міжнародних конференціях, але більшість з них, такі що проводяться в Україні,
наприклад “Сучасні проблеми механіки і математики” - Міжнародна наукова конференція. (Львів, 22-25 травня 2018
р.); Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція (Тернопіль, 24-27 вересня 2019 р.); Математичні проблеми
механіки неоднорідних структур: 10 Міжнародна наукова конференція/ Львів: ІППММ НАН України, 17-20 вересня
2019р.; Proceedings of the Third International Conference on Theoretical, Applied and Experimental Mechanics Structural

Сторінка 26



Integrity, 2020; 2021 IEEE XIIth International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT) May 5-7,
2021.

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.

В ЛНУ ім. Івана Франка міжнародною науковою діяльністю і залученням аспірантів до міжнародних наукових
програм опікується відділ міжнародних зв’язків. При зустрічі ЕГ із представником відділу Краєвською О.А. вона
повідомила, що в університеті існує можливість участі у програмах Fulbright Ukraine, Erasmus+, DAAD, KAAD, OeAD
та наукові стажування у ЗВО-партнерах Університету. Прикладом долучення здобувачів до міжнародної академічної
спільноти на ОНП є стажування в GmbH «Andritz Hydro» (інженерний відділ, м. Равенсбург, Німеччина) в рамках
стипендіальної програми німецької економіки для України аспірантки Н. Яджак з лютого по квітень 2018р. На
даний час асп. Н.Яджак перебуває на науковому стажуванні в Університеті Клермон-Овернь, Франція і задіяна у
програмі подвійного керівництва (у ЛНУ імені Івана Франка наук. кер. проф. Андрейків О.Є. та в Університеті
Клермон-Овернь (Франція) наук. кер. проф. Лапуста Ю.М.). Проте, незважаючи на наявність на ОНП програми
подвійного керівництва, варто відмітити недостатню мобільність здобувачів вищої освіти за програмою ERASMUS+
та за іншими міжнародними програмами. Практикою залучення аспірантів ОНП до міжнародної академічної
спільноти є їх участь у Міжнародних наукових конференціях та наукових семінарах, на яких доповідають провідні
фахівці як з України, так і з інших країн. Прикладами апробації результатів на таких конференціях є: 2021 IEEE
XIIth International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT) May 5-7, 2021 (асп. Хамар О.І.);
XXXVI International Conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2021) Lviv, Ukraine, Mai 11-14,
2021 (Кінаш Ю.Т.); XXV Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та
інформатики» 24-27 вересня 2019, Львів (Чіх В.І.); Proceedings of the International Conference UCAM-2017 “Ukrainian
Conference on Applied Mathematics”, 28-30 September, 2017. – Lviv (Власюк М.В.), а також наявність публікацій у
зарубіжних журналах з високим рейтингом: Journal of Numerical and Applied Mathematics, 2017, International Journal
of Applied and Computational Mathematics, 18p (submitted) (Власюк М.В.); Proceedings of the Third International
Conference on Theoretical, Applied and Experimental Mechanics Structural Integrity, 2020.- STIN (Василишин А.В.);
ScienceRise. - 2016. - № 7(1) (журнал видається в Естонії, асп. Марко М.Я.).

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

На ФПМІ та ФММ активно ведеться проектна діяльність. Керівники аспірантів даної ОНП задіяні в низці наукових
проектів, над якими спільно працюють із Фізико-механічним інститутом, наприклад, ДТ за відомчим замовленням
НАН України “Розроблення методів акустико-емісійного діагностування воднево-корозійного руйнування
матеріалів і прогнозування ресурсу елементів конструкцій” (2020–2022 рр., ДР № 0120U101792, кер. - Долінська
І.Я., відповід. вик. - Андрейків О.Є.); ДТ “Корозія матеріалів і прогнозування залишкового ресурсу елементів
конструкцій” (2021 р., ДР № 0121U108963, кер. - Долінська І.Я.) та інші. Дві ДТ виконуються на кафедрі механіки
ММФ: «Вплив деградації матеріалів на залишковий ресурс елементів конструкцій довготривалої експлуатації за дії
силових і фізико-хімічних факторів» (чл.-кор. НАНУ проф. О. Андрейків, асп. С. Настосяк, Н. Яджак), «Математичні
моделі та методи розрахунку процесів локального деформування структурно-неоднорідних тіл» (проф.
В.Опанасович, асп. А.Василишин, асп. В. Попелишин). У виконанні низки науково-дослідницьких тем у межах
робочого часу беруть участь наукові керівники та аспіранти факультету прикладної математики та інформатики. У
виконанні різного виду проєктів задіяні кафедри обох факультетів ММФ та ПМ та І, а саме кафедри: механіки,
обчислювальної математики, інформаційних систем, математичного моделювання соціальноекономічних процесів,
теорії оптимальних процесів, прикладної математики, дискретного аналізу та інтелектуальних систем. Назви всіх
тем представлені на запит ЕГ і завантажені в систему завантажені в систему (файл “Перелік наукових проєктів.pdf).
Результати наукових досліджень регулярно публікуються у високорейтингових журналах: Journal of Engineering
Mathematics; Journal of Inverse and Ill-Posed Problems; Journal of Numerical and Applied Mathematics; Фізико-хімічна
механіка матеріалів (Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка); Математичні методи та фізико-механічні поля
(Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача); Materials Science. Springer Nature. New
York; Materials Science; Прикладні проблеми механіки і математики; Math. Modeling and Computing; Journal of
Mathematical Sciences (United States); Acta Mechanica et Automatica; Journal of Computational Analysis and Applications
та інші. За період 5 років деякі із НПП мають наступний доробок: проф. О.Андрейків (h=11, 17 статей
(https://new.mmf.lnu.edu.ua/employee/andrejkiv-o-e), проф. В.Опанасович (h=2) - 12 статей
(https://new.mmf.lnu.edu.ua/employee/opanasovych-v-k ) , проф. Р.Хапко (h=7) – 19 статей
(https://ami.lnu.edu.ua/employee/chapko) у журналах, що індексуються у науково-метричних базах Scopus та Web of
Science. Наукові керівники мають спільні публікації з аспірантами. Список публікацій аспірантів та НПП
завантажено в систему НА на запит ЕГ (файли: Інформація про НПП та їх публікації.pdf; Перелік публікацій
аспірантів.pdf)

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

ЕГ встановлено, що всі учасники освітньо-наукового процесу за ОНП розуміють та намагаються дотримуватися
основних принципів академічної доброчесності (АД). Нормативним документом, що регулює питання дотримання
АД у науковій діяльності співробітників і здобувачів вищої освіти є Положення про забезпечення АД у ЛНУ ім. Івана
Ф р а н к а https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf. Крім цього в університеті
розроблено Кодекс АД ЛНУ ім. Івана Франка, Декларацію про дотримання АД працівником у ЛНУ ім. Івана Франка
та Декларацію про дотримання АД здобувачем вищої освіти у ЛНУ ім. Івана Франка, які підписуються кожним з
учасників освітньо-наукового процесу. В Ун-ті працює Комісія з питань етики та проф. діяльності
https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/. У відомостях про СО ОП зазначено, що обов’язковій
перевірці підлягають лише кваліфікаційні роботи, інші роботи можуть бути перевірені за бажанням НПП або
здобувача. П. 6 Положення про забезпечення АД у ЛНУ ім. Івана Франка описує процедуру апеляції здобувачів у
випадку непогодження з результатами перевірки на плагіат наукових робіт. На ОНП задля запобігання
академічного плагіату здійснюється перевірка робіт, для якої Ун-том надається доступ до платформи Unicheck
(https://unicheck.com/uk-ua) та спец. програмне забезпечення Strike Plagiarism; організацію процесу перевірки
здійснюють кафедри і спец. вчені ради, керівники аспірантів. ЗВО проводить заходи щодо популяризації культури
АД, наукової етики, запобіганню плагіату, наприклад https://lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidbuvsia-seminar-
prodobrochesnist-instrumenty-vprovadzhennia-v-diial-nist-zakladu-vyshchoi-osvity/. Під час розмови ЕГ із науковими
керівниками Андрейків О.Є. розповів, що йому відомо про випадки порушення АД пов’язані з некоректною
поведінкою керівників, щодо публікації результатів доробку аспірантів, але не в ЛНУ, а в інших ЗВО. На це гарант
Хапко Р.С. запевнив, що за час існування ОНП «Прикладна математика» жодних випадків порушення АД серед
учасників освітньо-наукового процесу не виявлено. Університетом передбачено процедури дій при виявленні
академічної недоброчесності, зокрема притягнення особи до дисциплінарної відповідальності відповідно до
законодавства. ЗВО унеможливлює керівництво аспіранта особами, що вчинили порушення АД. Необхідною
умовою затвердження наукового керівника аспіранта є відсутність у нього порушень АД. Згідно з Положенням про
забезпечення АД https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf в Ун-ті до основних видів
академічної відповідальності НПП належать: відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого
звання; позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання; відмова в присудженні або
позбавлення присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; позбавлення права брати участь у
роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади; внесення до реєстру порушників АД.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Врахування в ОНП всіх 4 складових, що забезпечують повноцінну підготовку доктора філософії до дослідницької та
викладацької діяльності. Відповідність тематики наукових досліджень аспірантів напрямку досліджень їх наукових
керівників та наукових шкіл факультету прикладної математики та інформатики та механіко-математичного
факультету. Залучення аспірантів до виконання діючих на факультеті науково-дослідних проектів; позитивна
практика: опублікування наукових праць аспірантів за кошти держбюджетних проектів, та у безкоштовних фахових
виданнях факультетів; Високий рівень НПП, які є активними науковцями та публікуються у високорейтингових
вітчизняних фахових виданнях та у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Sciences.
Співпраця з іншими ЗВО та академічними установами у відділах та на кафедрах яких аспіранти мають можливість
презентувати результати своїх досліджень; Наявність на факультеті фахових періодичних видань: "Вісник
Львівського університету. Серія механіко-математична" (категорія "А" МОН України), “Вісник Львівського
університету” (Серія: прикладна математика та інформатика), що належить до наукових фахових видань України
категорії Б, в яких можуть публікуватися статті за фізико-математичними спеціальностями: 113 Прикладна
математика; 122 Комп’ютерні науки; 124 Системний аналіз. Журнал обчислювальної та прикладної математики
(Серія “Обчислювальна математика”), випуски серії “Обчислювальна математика” починаючи з 2015 року
індексуються в наукометричній базі даних Web of Science. Наявність практики подвійного керівництва аспірантом

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

ЕГ встановлено слабкий кореляційний зв'язок між деякими з тем дисертаційних досліджень аспірантів та
вибірковими ОК, що відповідають за глибинні знання зі спеціальності. Рекомендація: додати до переліку вибіркових
ОК дисципліни, що корелюють із тематикою наукових досліджень аспірантів різних кафедр ЕГ встановлено, що
незважаючи на високий рівень міжнародної співпраці ЗВО із іншими країнами, наявність подвійного керівництва
аспірантом рівень академічної мобільності аспірантів як за індивідуальними програмами так і за програмою
ERASMUS+ є недостатнім. Рекомендація: активізувати академічну мобільність аспірантів ЕГ встановлено, що
аспіранти, переважно, беруть участь і апробують результати своїх досліджень на міжнародних конференціях, що
ініціюються в Україні. Рекомендація: активізувати здобувачів вищої освіти до апробації результатів досліджень у
закордонних міжнародних конференціях

Рівень відповідності Критерію 10.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Аспіранти ОНП «Прикладна математика» здійснюють свій науковий пошук у тісній співпраці із НПП, що
викладають на ОНП та науковими керівниками. Для проведення наукових досліджень здобувачами вищої освіти,
гарантом ОНП, адміністрацією Університету та факультетів створюються сприятливі умови. Зміст ОНП відповідає
науковим інтересам аспірантів і забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності.
Тематика наукових досліджень аспірантів відповідає напрямам досліджень їх наукових керівників. Апробація
результатів досліджень аспірантів відбувається на кафедральному, університетському та міжнародному рівнях.
Проте, ЕГ рекомендує активізувати участь аспірантів в міжнародних науково-практичних конференціях за межами
України та академічній мобільності аспірантів. ЕГ підтверджено активну участь наукових керівників у науково-
дослідницьких проєктах та залучення аспірантів до виконання цих проектів; результати досліджень регулярно
публікуються у фахових виданнях України та у закордонних виданнях, частина з яких індексуються у науково-
метричних базах Scopus та Web of Science. В ЛНУ ім. Івана Франка дотримання академічної доброчесності у науковій
діяльності всіх учасників освітнього та наукового процесу забезпечується як нормативно, так і організаційно. ОНП
третього рівня “Прикладна математика” відповідає визначеному критерію 10 за всіма підкритеріями з недоліками,
що не є суттєвими та, які ЕГ рекомендує 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 B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.
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Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Роскладка Андрій Анатолійович

Члени експертної групи

Мейш Юлія Анатоліївна

Суханова Ольга Ігорівна
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