
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 9841 Актуарна та фінансова математика

Рівень вищої освіти Магістр

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

16.12.2022 р. Справа № 1180/АС-22

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,

Ларін Олексій Олександрович,

Мартинюк Петро Миколайович,

Погоруй Анатолій Олександрович,

Самойленко Валерій Григорович,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

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 9841

Назва ОП Актуарна та фінансова математика

Галузь знань 11 Математика та статистика

Cпеціальність 111 Математика

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 6, 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

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи
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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

Слід відзначити зв'язок ОПП із міжнародними партнерами (Європейський університет Віадріна, ФРН; Університет
Аугсбургу, ФРН; Ланкастерський Університет, Велика Британія; Стокгольмський університет, Швеція).

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

Як відзначила ЕГ, серед ПРН ОП «Актуарна та фінансова математика» немає таких, які б стосувалися здатності
"розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з
урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності", що містить 7 рівень НРК

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

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
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Структурно-логічна схема подана у вигляді таблиці і не дає уявлення про послідовність вивчення та логічні зв'язки
компонентів ОПП

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
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, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності
в ЛНУ ім. І. Франка чіткі та зрозумілі.

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
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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

Як відзначила ЕГ, студентам надано можливість оприлюднити результати своїх досліджень на міжнародних наукових
конференціях(https://cutt.ly/bMrLNp3) і опублікувати у фахових журналах «Вісник Львівського університету» та
«Математичні студії» (http://surl.li/dqhfe ). Студент Михайло Марусяк взяв участь у міжнародній науковій
конференції «System Dynamics in Economic and Financial Models», м. Київ, 10 грудня 2021 р. (https://cutt.ly/VMrCDYH
). Студентка Тетяна Байбула за результатами виконання курсової роботи у 2019 році опублікувала у співавторстві
наукову статтю (https://cutt.ly/9MrCUnj ) та отримала 2-ге місце на Конкурсі студентських наукових робіт у 2020 році.
У рамках ОП вивчається основна мова програмування Python та призначені для фінансистів пакети Stella Architect, R.
Випускники ОПП, які на зараз працюють в країнах ЄС, широко залучені до освітнього процесу і активно передають
європейський досвід студентам на гостьових лекціях, семінарах, круглих столах, забезпечуючи належний рівень
української освіти. Таким чином, учасники освітнього процесу мають можливість обговорювати свої дослідження з
вітчизняними та закордонними вченими. Викладачі кафедри входять до редколегій видань «Вісник Львівського
університету» та «Математичні студії», які є фаховими категорії А та належать до баз даних Scopus і Web of Science
(http://surl.li/dqhfe ). Така практика є взірцевою.

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

ЕГ також відзначила адаптацію викладачів до викликів сьогодення шляхом упровадження до освітнього процесу
задач, які стоять перед актуаріями страхових компаній України щодо страхування житла і майна під час війни, та
вирішення цих нагальних потреб разом з викладачами і студентами ОП, а також передачею унікальних методик
світовим актуарним структурам.

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

Доцент Сергій Підкуйко має спільні наукові на навчальні публікації з проф. Миколою Баб'яком (Lancaster University
Management School, UK), проф. Тарас Заболоцький активно співпрацює з проф. Тарасом Боднаром (Department of
Mathematics Stockholm University, Sweden) та з проф. Яремою Охріном (Faculty of Business and Economics University of
Augsburg, Germany). Проф. Тарас Заболоцький пройшов дистанційно стажування у Стокгольмському університет
(Швеція) на тему «Статистичні методи в фінансовій математиці» (28.09.2020–19.10.2020) (https://cutt.ly/jMr3ciY ).

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

Сторінка 5



навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

При аналізі силабусів ЕГ виявила деякі технічні неточності між підсумковими формами контролю, вказаними в ОП і в
силабусі, а також недоліки в описанні критеріїв оцінювання в силабусі «Актуарна та фінансова математика».

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 A

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

До викладацького складу ОПП «Актуарна та фінансова математика» входять 2 доктори, 3 кандидати фізико-
математичних наук та 2 викладачі без наукового ступеня. Усі викладачі мають науково-педагогічний стаж понад 10
років. До розробки ОПП «Актуарна та фінансова математика» під керівництвом гаранта ОП доктора фіз.-мат. наук
Заболоцького М. В. було залучено 5 кандидатів фіз.-мат. наук, які є фахівцями з тематики ОПП. Підвищення
кваліфікації за останні 5 років викладацького складу ОПП «Актуарна та фінансова математика» потребує уточнення.
Просимо у відповіді ЗКО на проєкт висновку ГЕР додати сертифікати з підвищення кваліфікації за останні 5 років всіх
НПП групи забезпечення.

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

ЛНУ ім. І. Франка підтримує програми міжнародної академічної мобільності для викладачів. Залучені до ОП
викладачі мають можливість пройти планові наукові стажування (звіти стажувань зберігаються в науковому відділі
Університету) та підвищити власну кваліфікацію як в українських наукових центрах, так і в університетах інших країн.
Зокрема, Заболоцький Т. пройшов дистанційне стажування у Стокгольмському університеті (28.09.2020-19.10.2020).
І. Прокопишин та К. Червінка пройшли підвищення кваліфікації на курсах під егідою USAID. Аналізуючи таблицю 2
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(https://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/OPP_AFM_2020.pdf) ЕГ дійшла висновку, що всі викладачі
беруть активну участь у міжнародних фахових наукових та науково- практичних конференціях.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

ЕГ відзначила що "взірцевим є активне залучення Університетом професіоналів-практиків до проведення занять та
експертів галузі, представників роботодавців. Інноваційною практикою є також наявність в Університеті власних
курсів професійного розвитку науково-педагогічних працівників, де викладачі мають змогу проходити внутрішнє
підвищення кваліфікації. ОП має лише позитивні та взірцеві практики щодо виконання критерію 6". Це повна
відповідність критерію 6, що відповідає оцінці В.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

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

ЛНУ ім. І. Франка має достатні фінанси та матеріально-технічну базу для забезпечення ОПП. Як повідомили ЕГ
студенти, усі охочі забезпечені гуртожитками. Фінансування ЗВО відбувається за рахунок держбюджету України та
позабюджетним фінансуванням від партнерів, наприклад, мех.-мат. факультет отримував спонсорську підтримку за
програмою Erasmus+, а саме: графічні планшети та компʼютери, які активно використовуються для навчання.
Факультет має достатній для всіх здобувачів аудиторний фонд, деякі аудиторії оснащені мультимедійними дошками.
На механіко-математичному факультеті видаються 2 наукові журнали: «Вісник Львівського Університету. Серія
Механіко-Математична» (http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/mmf) і «Математичні студії»
(http://matstud.org.ua/ojs/index.php/matstud), який включено в базу даних Scopus. Редактором цих журналів є гарант
ОПП «Актуарна та фінансова математика» Заболоцький М. В. що є взірцевою практикою.

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

Експертна група відзначила наявність бомбосховища, у якому є робочі санвузли та підведена вода. Бомбосховище
позначене табличкою і в корпусі є покажчики, які до нього ведуть. В Університеті створено психологічну службу
((https://www.facebook.com/psysluzhba.lnu) , ключова ціль функціонування якої полягає у зменшенні ризиків появи
девіантної поведінки, тривожних станів, депресії. Здобувачі можуть звернутись особисто по психологічну допомогу до
цієї служби, що підтвердили студенти на зустрічі з ЕГ.

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

Здобувачі мають можливість опубліковувати результати наукових дослідження у фахових журналах «Вісник
Львівського Університету. Серія Механіко-Математична» та « Математичні студії »), що сприяє участі студентів у
конференціях та захисту кваліфікаційних робіт.

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

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів і сприяє задоволенню їхніх потреб. На ММФ
створено умови для реалізації права на освіту осіб з особливими потребами: є практика підбору кімнат на нижніх
поверхах у гуртожитках та аудиторій на нижніх поверхах у корпусі, створена ініціатива для людей з вадами зору –
супровід іншою людиною, яку потім за цю діяльність заохочують додатковими балами або фінансовою винагородою,
що було підтверджено представниками студентського самоврядування. Це є інноваційною практикою.

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
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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

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

Учасники відкритої зустрічі з ЕГ (випускники, роботодавці та викладачі) розповіли про свою участь у обговоренні
ОПП і про те, що їхні пропозиції були враховані у проєкті ОПП.

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

ЕГ звертає увагу на результати опитування здобувачів ОП «Щодо якості освітньо-професійної програми «Актуарна та
фінансова математика» механіко-математичного факультету» на питання 7.6. «Мені зустрічалися випадки, коли
оцінка за конкретно виконану роботу студента залежала від особистого ставлення про нього викладача» 33 %
здобувачів відповіли позитивно. (https://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Opytuvannia-AFM-
2022.pdf).

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
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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

Інформація щодо ОП та проєкту змін до неї розміщені на веб-сайті факультету
(https://new.mmf.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-financial-math). Також на сайті вказана пошта, на яку можна
надсилати свої пропозиціями та рекомендаціями щодо вдосконалення ОП.

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)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

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

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.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Рекомендуємо додати в ОП ПРН, які б стосувалися здатності "розв’язувати проблеми у нових або незнайомих
середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної
відповідальності", що містить 7 рівень НРК.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Додати до ОПП структурно-логічну схему, яка описує послідовність вивчення та логічні зв'язки освітніх компонентів
ОПП.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Налагодити зв'язки з міжнародними партнерами щодо збільшення мобільності студентів.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
не застосовується

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Привести у відповідність силабуси навчальних дисциплін до ОПП «Актуарна та фінансова математика» та усунути
технічні недогляди. Прописати критерії оцінювання поточного та підсумкового контролю і оприлюднювати їх на
сайті.

Критерій 6. Людські ресурси
Рекомендуємо викладацькому складу ОПП «Актуарна та фінансова математика» працювати над підвищенням h-
індекса через посилення співпраці з вітчизнчними та закордонними науковцями.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Погоджуємось з рекомендацією ЕГ– деталізувати критерії оцінювання окремо для кожного виду навчальної
діяльності для забезпечення об’єктивності оцінювання результатів навчання.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендуємо розмістити таблицю пропозицій та змін до ОПП, які надійшли під час громадського обговорення.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Заява1.pdf rxeWeRBd1WsHPr+CqmAiwV1CE7WLPBZYZEMzlM
Wy5oQ=

***

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.
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Головуючий на засіданні ГЕР

БАРАНОВСЬКА ЛЕСЯ ВАЛЕРІЇВНА
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