
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36780 Комп'ютерні науки

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

Цей 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

30.08.2021 р. Справа № 1087/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 12 "Інформаційні
технології" у складі:

Удовик Ірина Михайлівна – головуючий,

Беседовський Олексій Миколайович,

Чумаченко Дмитро Ігорович,

Турбал Юрій Васильович,

Савенко Олег Станіславович,

Рубін Едуард Юхимович,

Роскладка Андрій Анатолійович,

Рак Тарас Євгенович,

Приходько Сергій Борисович,

Любченко Віра Вікторівна,

Левківський Вадим Валерійович,

Корченко Олександр Григорович,

Єфіменко Андрій Анатолійович,

Прокопенко Тетяна Олександрівна,

за участі запрошених осіб:

Шинкаренко Георгій Андрійович – гарант ОП,

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 36780

Назва ОП Комп'ютерні науки

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 122 Комп'ютерні науки

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 14, Проти – 0

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

 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

Цілі ОНП чітко сформульовані і, в цілому, відповідають місії і стратегії ЗВО (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) в контексті підготовки фахівців за спеціальністю. Проте заявлені в
стратегії цілі формування інтелектуального та інноваційного потенціалу та здійснення позитивних змін
регіонального, державного та світового рівня не мали підтвердження щодо їх реалізації під час інтерв'ювання фокус-
груп. ОНП в першу чергу орієнтована на забезпечення власних потреб щодо забезпечення кадрами.

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

ЗВО реалізовує практику моніторингу ринку праці, збирає та враховує інформацію щодо потреб зацікавлених сторін.
Водночас використовувані механізми зворотного зв'язку не є анонімними, що зменшує його ефективність. При
перегляді ОНП фактів використання зворотного зв'язку не встановлено. Виявлено, що задіяні стейкхолдери-
роботодавці не мають конкретної зацікавленості у випускниках саме ОНП, їх задовольняють випускники 1-го та 2-го
рівнів вищої освіти будь яких спеціальностей галузі ІТ. Фактично основним стейкхолдером ОНП є ЗВО.

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

Однією з основних цілей ОНП є оновлення кадрового складу ЗВО, відповідно ця ціль сформувала направленість ОНП
на використання потенціалу наявних НПП. ПРН ОНП враховують потреби інноваційності діяльності стейкхолдерів
ІТ-компаній та академічної спільноти.

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

Стандарт третього рівня за спеціальністю відсутній. ПРН ОНП відповідають 8-му рівню НРК.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

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)

Обсяг ОНП та ОК в цілому відповідає вимогам законодавства. "Цикл дисциплін вільного вибору аспіранта"
сформовано блочним способом, що певною мірою обмежує можливості вибору для здобувачів вищої освіти.
Поєднання ОК у блоках "Складової 3 (Універсальні навички)" вказаного циклу реалізовано у спосіб, що не дає
можливості повноцінного формування інноваційних, викладацьких та дослідницьких навичок НПП.

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

ОНП має досить чітко сформовану структуру. Перелік ОК та послідовність вивчення ОК є достатньо обгрунтованими.
Зміст ОНП дозволяє досягти всіх заявлених цілей та ПРН ОНП. Водночас викладання ОК1 «Сучасні тенденції
розвитку обчислень та інформаційних технологій» у 5-му сем. та ОК2 «Науковий семінар» у 1-7 сем. не дають
можливості забезпечити повноцінну підтримку здобувачів вищої освіти під час початкового періоду навчання та
наукових досліджень. Аналіз силабусів ОК4 та ОК5 ОНП свідчить про те, що вони не забезпечують універсальні
навички дослідника (усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою,
застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять,
управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації
прав інтелектуальної власності). В ОНП наведено графік вивчення ОК (у табличному вигляді), який демонструє
послідовність викладання ОК у відповідних семестрах, але не демонструє їх взаємозв'язок.

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

Зміст ОНП за теоретичним змістом, методами, методиками, технологіями та інструментами в цілому відповідає
предметній області спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», але за об’єктом вивчення – недостатньо. Компетентності
та ПРН ОНП, не в повній мірі враховують такі об’єкти дослідження, як моделі, методи, алгоритми, засоби, які
становлять суть спеціальності «Комп'ютерні науки».

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

ОНП містить ОК (40%) для вільного вибору, які згруповані у блоки, що обмежує можливості здобувачів вищої освіти
щодо вільного вибору ОК. Встановлено, що документи ЗВО, які унормовують формування індивідуальної освітньої
траєкторії, потребують удосконалення процедур вибору ОК для здобувачів 3-го рівня вищої освіти (як в межах 3-го
рівня, так і з інших рівнів).

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

ОНП містить ОК4 «Педагогічна практика» (4 кр., 6-й сем. навчання), обсяг якої становить 9% від загального обсягу
ОК ОНП, що в цілому відповідає вимогам. Здобувачі під час практики виконують навчально-методичну та навчальну
роботу. З врахуванням однієї з цілей ЗВО (підготовка НПП для власної діяльності) практична підготовка здобувачів
здійснюється належним чином.

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

Окремої ОК для набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills) в ОНП не передбачено. Аналіз
силабусів ОК показав, що результати навчання більшості з них містять елементи, які дозволяють набувати соціальних
навичок. Інтерв'ювання НПП та зовнішніх стейкхолдерів свідчить про те, що питанню набуття соціальних навичок
соц. навичок в ЗВО приділяється належна увага.

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

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

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

Обсяг ОНП та окремих ОК загалом відповідає вимогам чинного законодавства. Встановлено, що у ЗВО відсутні
унормовані механізми оцінювання завантаження здобувачів освіти 3-го рівня, лише наявна практика
відслідковування завантаженості здобувачів за рахунок особистого спілкування здобувачів з гарантом ОНП. Фактів
невдоволення здобувачів вищої освіти рівнем навантаження не зафіксовано.

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

У межах ОНП підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється, існує можливість її
запровадження та реалізації.

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

Правила прийому на навчання ОНП відповідають вимогам чинного законодавства.

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

У цілому правила прийому відповідають галузі ІТ. Програма вступного випробування містить значний масив питань з
галузі прикладної математики. Питань з фокусу ОНП в контексті сучасного стану ІТ (комп’ютерне моделювання,
великі дані, штучний інтелект, машинне навчання) наведено недостатньо, певні питання (інтелектуальний аналіз
даних, евристичні методи, опис інформаційних моделей) у програму не включені. Програма містить деякі застарілі
питання (ОС MS-DOS. Магнітні диски) та малу кількість сучасних літературних джерел.

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
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

Правила визнання результатів навчання в ЗВО унормовані у документі «Положення про визнання та
перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті
імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-сontent/uploads/2019/09/regacademic-mobility.pdf). Здобувачі вищої освіти
поінформовані про існування цих правил, проте зацікавлення до участі у академічній мобільності не встановлено.

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

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, унормоване у документі «Порядок визнання у
Львівському національному університеті ім. Івана Франка результатів навчання, отриманих у неформальній та
інформальній освіті» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_infeducations-results.pdf). Встановлено, що
здобувачі слабо поінформовані щодо неформальної освіти та фактів визначання отриманих в неформальній освіті
результатів при реалізації ОНП не зафіксовано.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР
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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

Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню цілей та ПРН ОНП, відповідають
студентоцентрованому підходу та принципам академічної свободи. Потребують запровадження методики та питання
опитування щодо форм та методів навчання і викладання в контексті окремих ОК.

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)

Інформація щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання в межах ОК надається ЗВО в повній мірі.

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

ЗВО забезпечує достатній рівень поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП.

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

В ЗВО наявна практика здійснення НПП оновлення змістовного наповнення ОК на основі наукових досягнень
(зокрема, і власних) та сучасних практик галузі ІТ. Встановлено, що унормований механізм оновлення змісту освіти в
ЗВО відсутній.

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

ЗВО має значну напрацьовану базу та потенціал для провадження інтернаціоналізації освітньої та наукової
діяльності. Фактів участі здобувачів вищої освіти та наукових керівників з ОНП у програмах програмах міжнародної
академічної мобільності не встановлено.

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

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими та зрозумілими. Встановлено,
що здобувачі вищої освіти поінформовані з цих питань.

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

Стандарт вищої освіти за третім освітньо-науковим ступенем вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»
відсутній. Атестація здобувачів вищої освіти на ОНП здійснюється згідно вимог законодавства.

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

У внутрішніх документах ЗВО визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів. Ці документи є
вільнодоступними для здобувачів вищої освіти. Встановлено, що здобувачі слабо поінформовані з питань проведення
контрольних заходів, врегулювання конфліктних ситуацій.

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
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У внутрішніх документах ЗВО унормовані питання політики, стандартів і процедур дотримання академічної
доброчесності. Здобувачі вищої освіти з ОНП в цілому поінформовані з цих питань, але слабко обізнані з
застосуванням відповідних понять (зокрема, плагіат, текстові збіги). За результатами інтерв'ювання здобувачів вищої
освіти та результатів анкетування, наданих ЗВО, фактів академічної недоброчесності на ОНП не встановлено.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

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

Академічна та/або професійна кваліфікація НПП, що задіяні для провадження освітнього процесу та наукового
керівництва здобувачами вищої освіти на ОНП в цілому відповідають вимогам ЛУ. До провадження освітнього і
наукового процесів на ОНП не задіяні НПП (зокрема, і у групу забезпечення спеціальності), які мають наукові ступені
к.т.н./д.т.н., що відповідають спеціальності 122 (за таблицею переходів). Дотичність більшості НПП до викладання ОК
з ОНП підтверджується 1-2 публікаціями у матеріалах конференцій (як правило тих, що проводяться ЗВО). Наведені у
відомостях самооцінювання показники професійної активності багатьох НПП формуються за рахунок позицій, яким
понад 5 років.

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

Процедури конкурсного добору НПП унормовані у внутрішньому документі ЗВО Порядок проведення конкурсного
відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНУ
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf). Інтерв'ювання фокус-груп ЗВО загалом
підтвердило дотримання вимог законодавства при проведенні конкурсних процедур. Водночас встановлено, що при
оприлюдненні інформації про проведення конкурсного відбору встановлюється вимога наявності лише наукових
ступенів та вчених звань, не враховуються особливості добору НПП, професійна та наукова підготовка яких необхідні
для успішного провадження освітнього процесу та наукових досліджень в межах ОНП.

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

ЗВО тісно співпрацює з роботодавцями регіонального, всеукраїнського та світового рівнів у межах забезпечення
освітньої діяльності для всіх спеціальностей ІТ-галузі. За результатами інтерв'ювання фокус-групи роботодавців
встановлено, що роботодавці зацікавлені у співпраці і їх залучають до організації освітнього процесу неформально,
через особисті зв"язки НПП. Документальних підтверджуючих фактів з цього питання не отримано.

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

ЗВО залучає до проведення аудиторних занять (відкритих лекцій) провідних науковців та експертів з іноземних
університетів. Практики постійного залучення таких категорій фахівців до провадження освітнього процесу на ОНП
не зафіксовано. Наявна практики залучення НПП, які паралельно з освітньо-науковою діяльністю, здійснюють
діяльність з розробки ПЗ.

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

ЗВО забезпечує професійний розвиток НПП як за рахунок власних ресурсів, так і за рахунок співпраці з вітчизняними
та закордонними ЗВО. Варто зазначити, що за відомостями самоцінювання, стажування деяких НПП відбувалося
понад 5 років тому (зокрема, Трушевський В.М., 2004; Хапко Р.М., 2015; Ящук Ю.О., 2016; Герцюк Д.Д., 2016;
Грабовська С.О., 2016).

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

В ЗВО у відповідних внутрішніх документах унормовано питання стимулювання вдосконалення викладацької
майстерності, зокрема, питання рейтингування ННП за результатами їх роботи, питання матеріального заохочення.
Проте фактів матеріального, морального чи іншого заохочення НПП, що задіяні для реалізації процесів на ОНП не
встановлено.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
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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

В цілому фінансові, матеріально-технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення ОНП забезпечують досягнення
визначених цілей та ПРН ОНП.

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

ЗВО забезпечує доступ НПП та здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для
провадження діяльності в межах ОНП.

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

Освітнє середовище ЗВО є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти з ОНП та дозволяє задовольнити
їхні потреби та інтереси

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

Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримку здобувачів вищої освіти, ОНР в ЗВО
здійснюються у достатньому обсязі. Встановлено, що в ЗВО не реалізовується пряма взаємодія здобувачів вищої
освіти 3-го рівня з представниками студентського самоврядування, а прийнятою практикою є взаємодія через
проміжні ланки - адміністративні структури ЗВО (деканат) або наукових керівників. Фактів участі здобувачів вищої
освіти з ОНП у діяльності студентського самоврядування не встановлено.

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

В ЗВО в цілому унормовано питання реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами.
Матеріальна база ЗВО в цілому дає можливість задовільнити їх потреби. Під час інтерв'ювання встановлено, що в
одному із корпусів ЗВО, в якому провадиться діяльність за ОНП, відсутні будь які умови для осіб з особливими
потребами. Позиція факультету полягає виключно у забезпеченні дистанційної роботи. Варто зазначити, що на ОНП
підготовка осіб з особливими потребами не здійснюється.

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

В ЗВО розроблені політика, процедури та механізми вирішення конфліктних ситуацій. За результатами
інтерв'ювання встановлено, що здобувачі вищої освіти з ОНП поінформовані про наявність певних інструментів
інформування про конфліктні ситуації, але не розуміють процедур їх вирішення. Фактів конфліктних ситуацій на
ОНП не зафіксовано.

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
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ЗВО у внутрішніх документах унормовані процедури розроблення, впровадження та перегляду ОНП. Перегляд ОНП
здійснювався у 2017, 2019 та 2020 рр. у відповідності до розроблених процедур та/або змінах у законодовстві
(зокрема, при приведенні ОНП до 8-го рівня НРК).

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

У ЗВО визначені механізми залучення здобувачів вищої освіти до періодичного перегляду ОНП та процедур
забезпечення її якості. Здобувачі вищої освіти ОНП представлені у Науковому товаристві студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених, але не мають представництва і не входять до зони відповідальності органів
студентського самоврядування. Як наслідок, через студентське самоврядування пропозиції не надавалися. За
результатами інтерв'ювання встановлено, що здобувачів вищої освіти з ОНП поінформовані про можливість
залучення до процесу перегляду ОНП, але документально підтверджених фактів такої участі не отримано. На ОНП
застосовується практика неформального впливу на процес перегляду ОНП через роботодавців та НПП.

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

Встановлено, що не всі стейкходери-роботодавці із переліку залучених ознайомлені з ОНП, лише деякі з них беруть
участь у формальних зустрічах з питань перегляду ОНП. Фактів подання пропозиції від залучення роботодавців не
встановлено.

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

З ЗВО збір інформації щодо кар’єри випусників здійснюється відділом кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом.
Випуск здобувачів за ОНП буде здійснено вперше у 2021 році, відповідно практика збирання інформації щодо
кар’єрного шляху випускників не застосовувалася. У ЗВО наявна практика працевлаштування здобувачів вищої освіти
з ОНП на посадах асистентів кафедр.

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

За результатами процедур внутрішнього забезпечення якості за свідченнями представників ЗВО недоліків не
виявлено. Зміни ОНП ініціюються факультетом та відділом забезпечення якості освіти.

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

Акредитації ОНП проводиться вперше, відповідно результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти за ОНП
відсутні. Результати інших акредитацій (зокрема, щодо удосконалення нормативно-документальної бази ЗВО)
враховуються.

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

Встановлено, що академічна спільнота ЗВО є досить активним учасником системи внутрішнього забезпечення якості
освітньої діяльності на ОНП.

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

В ЗВО у відповідних внутрішніх документах, що знаходяться у відкритому доступі, унормовано правила і процедури,
що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу. Ці правила та процедури мають належну
практику реалізації.

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
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пропозиції заінтересованих сторін

Проекти ОНП оприлюднюються офіційному веб-сайті ЗВО (https://ami.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) у
встановлені законодавством терміни. Для забезпечення зворотного зв'язку (отримання зауважень та пропозицій)
використовуються засоби ел. пошти.

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

На офіційному веб-сайті ЗВО (https://ami.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) ОНП опубліковано в повному обсязі
поточна та попередні редакції ОНП.

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

Зміст ОНП та її ОК в цілому відповідають науковим інтересам здобувачів вищої освіти та забезпечують достатню
підтримку їхнім науковим дослідженням.

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

Напрямки досліджень задіяних для реалізації ОНП НПП більше відповідають спеціальності 113 Прикладна
математика, ніж 122 Комп’ютерні науки. Наукова діяльність аспірантів частково відповідає напрямкові досліджень їх
наукових керівників. Аналіз тем досліджень аспірантів показав, що вони приблизно відповідають змісту фахових ОК,
а отже, здобувач може обрати такі ОК, що забезпечать його наукові дослідження.

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)

ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в межах ОНП достатні можливості для проведення і апробації
результатів наукових досліджень здобувачів вищої освіти.

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

У ЗВО наявна база та потенціал для міжнародної академічної співпраці, але ЕГ встановлено, що за даною ОНП участі
аспірантів у академічній мобільності, або у наукових стажуваннях за кордоном, або у міжнародних освітніх чи
наукових проектах не було. Зафіксовано лише факти участі здобувачів у міжнародних конференціях, які проводилися
ЗВО.

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

Наукові керівники здобувачів вищої освіти мають досвід виконання НДР (як правило, ініціативних, що пояснюється
здебільшого фундаментальною їх тематикою, та таких, що виконуються за планом наукових досліджень кафедри) у
ролі наукових керівників або виконавців. Проте встановлено, що одна НДР э активною (до її провадження з ОНП
залучено одного НПП та одного здобувача), одна НДР завершилися 3 роки тому, а решта провадилися більше ніж 5
років тому.

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

Питання дотримання академічної доброчесності науковими керівниками та аспірантами унормовані у відповідних
документах ЗВО. Встановлено, що ЗВО провадяться заходи для забезпечення дотримання академічної доброчесності,
водночас здобувачі вищої освіти не можуть чітко зазначити, чи були вони залучені до таких заходів. При реалізації
ОНП фактів порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти та НПП не зафіксовано.
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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
1. При проектуванні ОНП враховувати досвід закордонних освітніх програм.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Удосконали послідовність викладання ОК на ОНП для забезпечення повноцінної підтримки здобувачів вищої
освіти під час початкового періоду навчання та наукових досліджень. 2. Уникати блочного формування вибіркових ОК
при розробці наступних проектів ОНП. 3. В ОК ОНП забезпечити повноцінне набуття універсальних навичок
дослідника. 4. В ОНП представляти логіко-структурну схему підготовки у графічному вигляді. 5. При формуванні
компетентностй та ПРН ОНП приділити увагу таким об’єктам дослідження, як моделі, методи, алгоритми, засоби, які
становлять суть спеціальності «Комп'ютерні науки». 6. Удосконалити нормативну базі ЗВО, процедури та практики
формування індивідуальної освітньої траєкторії, для здобувачів 3-го рівня вищої освіти.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Удосконали програму вступного випробування відповідно до сучасного стану галузі ІТ

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Унормовати механізм та процедури оновлення змісту освіти на ОНП 3-го рівня. 2. Активувати роботу по участі
здобувачів вищої освіти у програмах академічної мобільності.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Покращити процедури та практики інформування здобувачів вищої освіти з ОНП з питань питань проведення
контрольних заходів, врегулювання конфліктних ситуацій, академічної доброчесності.

Критерій 6. Людські ресурси
1. При конкурсному доборі НПП враховувати відповідність наукової спеціальності. 2. Залучати представників
стейкходерів до провадження освітнього процесу на ОНП на постійній основі.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Підтримувати в актуальному стані лабораторії та інше матеріально-технічне забезпечення ОНП.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Удосконалити процедури та практики залучення здобувачів вищої освіти до періодичного перегляду ОНП та
процедур забезпечення її якості. 2. При подальшому перегляді ОНП врахувати думки випускників.

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. Розміщувати та підтримувати в актуальному стані на сайті ЗВО інформацію щодо ОНП, а саме: інформацію щодо
наукових та методичних досягнень НПП, здобувачів вищої освіти з ОНП, випускників ОНП, матеріально-технічного
забезпечення ОНП, тощо.

Критерій 10. Навчання через дослідження
1. При виборі напрямків досліджень здобувачів вищої освіти забезпечувати наукове керівництво НПП, що
відповідають спеціальності 122 Комп’ютерні науки

4. Додатки
Відсутні
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***

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.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

УДОВИК ІРИНА МИХАЙЛІВНА
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