
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36774 Математика

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 111 Математика

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

03.09.2021 р. Справа № 1146/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 11 "Математика та
статистика" у складі:

Барановська Леся Валеріївна – головуючий,

Авраменко Ольга Валентинівна,

Андрійчук Олег Валентинович,

Гук Наталія Анатоліївна,

Ларін Олексій Олександрович,

Мартинюк Петро Миколайович,

Погоруй Анатолій Олександрович,

Самойленко Валерій Григорович,

Цирканюк Діана Андріївна,

за участі запрошених осіб:

Зарічний Михайло Михайлович – гарант ОП,

Требенко Оксана Олександрівна – керівник експертної групи,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36774

Назва ОП Математика

Галузь знань 11 Математика та статистика

Cпеціальність 111 Математика

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 9, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні
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 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

1.3 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

не застосовується

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

2.1 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)

не застосовується
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2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

Постановою КМ № 283 від 03.04.2019 було внесено зміни до пункту 27 "Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук", згідно з яким обсяг кожного компонента освітньо-наукової програми в
обсязі кредитів ЄКТС формується відповідно до стандарту вищої освіти, але стандарт третього рівня вищої освіти для
спеціальності 111 "Математика" відсутній. Встановлено, що глибинні знання за даною ОПН забезпечуються в
сукупності з вибірковими дисциплінами, що не протирічить чинному законодавству та нормативним документам.
Враховуючи рішення Націоанльного агенства за аналогічної справою № 0922/AC-20 щодо ОНП "Міжнародні
економічні відносини" ЛНУ ім. Івана Франка, погоджуємося з оцінкою рівня відповідності за даним критерієм на рівні
"В".

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

не застосовується

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

не застосовується

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

не застосовується

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

не застосовується

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

не застосовується

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

не застосовується

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

не застосовується

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

не застосовується

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

4.1 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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Ряд викладачів ОНП «Математика» мають тісні зв’язки з викладачами закордонних ун-тів, що дає можливість
стажування і навчання за кордоном: Зарічний М. М. (North Bay, Nipissing University, Canada), Гаталевич А.І.
(Карловий ун-т, Чехія), Гутік О.В. (Вроцлавський ун-т, Польща ); Банах Т.О. часто запрошується для читання лекцій у
Польщі; Добуляк Л.П. перебувала з 2.05.06.2019 р. по 18.06.2019 р. у Польщі (м.Жешув),“Жешувський Ун-т”; Кирилич
В.М. брав участь у Проекті “Extended Learning of Economics with Dynamic Modeling” (CPEA-2015/10119, спільний
проект кафедри з НаУКМА та ун-том м. Берген (Норвегія), 2016-19рр.); Герцюк Д.Д. був співкерівником робочої групи
Еразмус+ Проект (№ 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)(«Improving Teacher Education for Applied Learning in
the Field of Vocational Education», ініційованого Ун-том Констанци (Німеччина) (2016—2018) та працював над
проектом ЄС TEMPUS “DIMTEGU – розробка і впровадження багатомовних викладацьких ОП в ун-тах Грузії і
України” (2013–2016). В рамках Еразмус + аспірант Дмитрук А. навчався у Карловому ун-ті, Прага (2018 р.); Соболь О.
- на стажуванні у Вроцлавському ун-ті, Польща (2018 р.). Гарант повідомив, що навчання аспіранта в Чехії стало
можливим завдяки налагодженню особистих контактів алгебраїстами ЛНУ, що є взірцевою практикою. На зустрічі
викладачі повідомили, що в рамках благодійного гранту “Підтримка природничих наук” ЛНУ запрошує зарубіжних
лекторів (проф.Тимчатий Е., Канада; Вольф О. , Німеччина; Еременко П., США), у наук.семінарах беруть участь вчені
з КНР та Польщі. Аналіз програм наук. семінарів на сайті факультету показав, що на них виступали: Serhiy Bardyla
(Vienna), Andrzej Katunin (Gliwice), Oleksandr Maslyuchenko (Chernivtsi-Katowice), Iryna Kuz (University of Florida).
Завдяки співпраці із закордонними вченими оновлюється тематика досліджень наук.керівників та аспірантів і, як
наслідок, зміст дисциплін. Гарант розповів, що напрям ідемпотентної математики (за яким працюють зараз два його
аспіранти) - новий для нього досвід, яким він особливо зацікавився після запрошення прочитати курс за кордоном.
Також ЛНУ співпрацює з закордонними науковими установами в рамках академічної мобільності Еразмус + та
Горизонт 2020 (https://cutt.ly/pmkw9ke).

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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

не застосовується

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

не застосовується

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

не застосовується

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

не застосовується

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

не застосовується

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

8.2 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

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

не застосовується

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

не застосовується

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Рекомендуємо у цілях ОНП відобразити особливість даної освітньої програми. Рекомендуємо до даних ПРН додати
такі результати навчання як набуття універсальних навичок дослідника (зокрема, усної та письмової презентації
результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у
науковій діяльності, пошуку та критичного аналізу інформації, складення пропозицій щодо фінансування досліджень
та/або проектів, реєстрації прав інтелектуальної власності); опанування іноземної мови на рівні достатньому для
представлення, обговорення результатів своєї наукової (творчої) діяльності іноземною мовою в усній та письмовій
формі, а також для повного розуміння іншомовних професійних, наукових та навчальних публікацій з відповідної
тематики. Рекомендуємо в анкетуванні стекхолдерів передбачити питання з формулюванням цілей та ПРН даної
ОНП.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Оскільки вибіркові компоненти ВК4.2 і ВК5.2 забезпечують ПРН даної ОНП і є однією з обов’язкових складових
підготовки аспірантів згідно Постанови КМУ від 23 березня 2016 р. № 261, то бажано переглянути формування
вибіркових блоків. Підтримуємо рекомендацію ЕГ щодо створення додатково обов’язкового освітнього компонента. В
обов’язковому блоці освітніх компонентів ОНП рекомендуємо збільшити кількість кредитів на ті дисципліни, що
формують фахові компетентності шляхом створення обов’язкових ОК за спеціальністю. Орієнтовний обсяг ОК для
«здобуття глибинних знань із спеціальності» має становити не менше як 12 кредитів ЄКТС. Можливе доповнення до
необхідного об’єму за рахунок вибіркових ОК, адже відповідно до рекомендацій Національного агентства, на відміну
від інших рівнів вищої освіти, щодо яких забезпечення програмних результатів навчання за рахунок дисциплін
вільного вибору студента вважається суттєвим недоліком, у контексті ОП третього рівня вищої освіти така практика
можлива, але лише стосовно РН, які відносяться до набуття знань і здібностей у вузькій спеціалізації, релевантній для
конкретного дослідження чи наукового напряму аспіранта. Рекомендуємо виправити неточності в матриці
забезпечення програмних компетентностей та ПРН освітніми компонентами, вказаними ЕГ. Рекомендуємо для
здобувачів даної ОНП перейти з паперових заяв на електронну реєстрацію вибору дисциплін у “ПС-деканат”.
Підтримуємо пропозицію створення в УКУ бази практики з відповідними змінами у Положенні.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендуємо конкретизувати у Правилах прийому до аспірантури пріоритетність для випадку, коли у декількох
вступників рейтинговий бал однаковий; а також вилучити із Правил перевагу наявності диплома магістра перед
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дипломом спеціаліста. Рекомендуємо розмістити програму вступного екзамену зі спеціальності для даної ОНП на
с а й т і . Рекомендуємо популяризувати та реалізувати (за можливістю) визнання результатів, одержаних в
неформальній та інформальній освіті. Рекомендуємо розглянути можливість створення програм подвійного диплому
чи подвійного керівництва із закордонними колегами. Рекомендуємо узгодити порядок перезарахування результатів
навчання за програмами академічної мобільності у Тимчасовому положенні про порядок організацію академічної
мобільності https://cutt.ly/0mxy4WI та Положенні про визнання та перезарахування результатів навчання учасників
академічної мобільності https://cutt.ly/Umxy8eV.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
не застосовується

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Рекомендуємо ознайомлювати здобувачів даної ОНП з Декларацію про дотримання академічної доброчесності у ЛНУ
ім.Івана Франка, яку вони мають підписувати; розписати процедуру перевірки на наявність плагіату у Положенні про
забезпечення АкД. Рекомендуємо в індивідуальних навчальних планах аспірантів вписувати назви статей і тез
конференцій.

Критерій 6. Людські ресурси
Рекомендуємо внести дані викладачів даної ОНП в ЄДЕБО. Рекомендуємо ЛНУ вести облік за вчасним проходженням
підвищення кваліфікації викладачів та враховувати при продовженні контрактів. Рекомендуємо долучитися
викладачів даної ОНП до проекту розвитку викладацької майстерності в даному ЗВО. Згідно рекомендації МОН
України бажано використовувати при розробці вимог до посад науково-педагогічних працівників Стандарт на групу
професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України 23.03.2021 № 610.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Рекомендуємо проводити анкетування серед аспірантів усіх курсів даної ОНП. Рекомендуємо створити дитячу кімнату
на базі Університету. Рекомендуємо посилити інформування Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів
і молодих вчених ЛНУ імені Івана Франка щодо можливостей соціальної підтримки аспірантів у вигляді
компенсування витрат на відрядження.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Рекомендуємо внутрішній системі забезпечення якості забезпечити адекватне реагування на недоліки, які
виявляються в ОНП під час здійснення процедур внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості; вчасного
оновлення ОП. Рекомендуємо розглядати результати опитувань на засіданнях кафедри та Вченої ради факультету і
приймати відповідні рішення. Рекомендуємо активізувати залучення здобувачів вищої освіти та роботодавців до
процедури внесення пропозицій до змісту ОНП та її перегляду.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендуємо після громадського обговорення проекту ОНП на сайті ЗВО оприлюднювати таблицю із зауваженнями
та пропозиціями відповідних зацікавлених сторін (стейкхолдерів).

Критерій 10. Навчання через дослідження
Рекомендуємо забезпечити формування навичок фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної
власності у всіх випускників.

4. Додатки

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Заява_про_самовідвід_Зарічни
й-1.pdf

ds33GTGZ/VZAgAQkw64rLKk5p9G7okoIFeGI1KISN
oM=

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.
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Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

БАРАНОВСЬКА ЛЕСЯ ВАЛЕРІЇВНА
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