
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 11370 Біологія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 091 Біологія

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 11370

Назва ОП Біологія

Галузь знань 09 Біологія

Cпеціальність 091 Біологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Ликова Ірина Олександрівна, Кулакова Карина Георгіївна, Зінченко
Оксана Юріївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 20.02.2023 р. – 22.02.2023 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/Zvit-
SO_OPP_Biolohiia_bakalavry.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/Prohrama-vizytu-OPP-
Biolohiia.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітня програма “Біологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Львівському національному університеті
імені Івана Франка (ЛНУ) має зрозумілі та чіткі цілі, які узгоджуються з місією, візією, стратегічними цілями та
основною метою діяльності ЗВО. Зміст програми формується з урахуванням інтересів та потреб усіх груп
стейкголдерів, для чого в ЛНУ використовуються різні підходи до вивчення думки зацікавлених сторін. Програма
має практичну спрямованість, її зміст базується на аналізі регіонального контексту, особливостей розвитку галузі та
потреб ринку праці, що забезпечує конкурентоспроможність випускників та широкі можливості для їх
працевлаштування. Зміст ОП забезпечує досягнення компетентностей та програмних результатів, визначених
Стандартом вищої освіти для спеціальності 091 Біологія. У ЛНУ реалізується студентоцентрований підхід до
організації освітнього процесу, створене комфортне та безпечне освітнє середовище, яке сприяє всебічному розвитку
здобувачів, реалізуються принципи академічної свободи, наявна дієва система різнобічного стимулювання
педагогічної майстерності та професійного росту науково-педагогічних працівників, створена сучасна матеріальна
база, яка постійно оновлюється. Аналіз доказів та фактів, з якими експертна група ознайомилася в ході
акредитаційної експертизи, свідчить про те, що освітня програма та освітня діяльність за ОП відповідають критеріям
щодо акредитації освітніх програм з незначними недоліками за окремими підкритеріями та наявністю практик, що
можуть розглядатися як взірцеві. Як перспективний напрямок розвитку освітньої програми може розглядатися курс
на подальше поглиблення інтернаціоналізації освітньої діяльності: впровадження викладання курсів іноземною
мовою, створення умов для поглиблення знань науково-педагогічних працівників та здобувачів з академічної
англійської мови, активне залучення здобувачів до програм академічної мобільності та міжнародних наукових
проєктів.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

До сильних сторін освітньої програми слід віднести сучасну матеріально-технічну базу (навчальні та науково-
дослідні лабораторії, Міжуніверситетський центр колективного користування клітинної біології, великий
бібліотечний фонд, який поповнюється підручниками авторства задіяних у викладанні на освітній програмі НПП),
яка постійно оновлюється; безпечність освітнього середовища (наявність укриттів у корпусах, протипожежних
засобів, засобів первинної допомоги та налагоджена система інформування учасників освітнього процесу щодо
правил безпеки); різноманітні засоби інформаційної підтримки здобувачів (використання платформ дистанційного
навчання, системи електронного документообігу, соціальні мережі); налагоджену комунікацію між НПП,
здобувачами, роботодавцями та випускниками (проведення заходів та реалізація проєктів з метою підготовки до
успішного працевлаштування та кар’єрного зростання, наукових заходів за участі роботодавців та здобувачів,
залучення випускників та роботодавців до реалізації освітнього процесу - проведення гостьових лекцій, зустрічей
тощо); наявність в Університеті Ресурсного центру з інклюзивної освіти, який опікується підтримкою осіб з
особливими освітніми проблемами та впроваджує принцип інклюзивності в академічне середовище; розвинену
систему студентського самоврядування як на рівні Університету, так і на біологічному факультеті (представлення
інтересів здобувачів у Вчених радах та комісіях); висококваліфікований викладацький склад зі значним науковим та
навчально-методичним доробком та досвідом практичної роботи, що засвідчується високою публікаційною
активністю, участю у наукових проєктах, наявністю великої кількості виданих підручників та навчальних посібників
з дисциплін освітньої програми; різнобічне стимулювання професійного розвитку науково-педагогічних
працівників (матеріальні та нематеріальні винагороди, конкурси, створення умов для реалізації творчого підходу до
проведення занять, наявність і Університеті мотиваційного фонду); впроваджена система дистанційної освіти та
електронного документообігу за допомогою яких здобувачі можуть керувати своїм індивідуальним планом та
обирати дисципліни для вивчення; тісну співпрацю з академічними інститутами та науково-виробничими
компаніями і залучення професіоналів-практиків до викладання на ОП та проведення підсумкової атестації
здобувачів; високу культуру академічної доброчесності, яка популяризується за допомогою різних інструментів
(підписання усіма учасниками освітнього процесу Декларації про академічну доброчесність, надання інформації
щодо принципів доброчесності у силабусах дисциплін). Існуючі на ОП практики за окремими критеріями можуть
розглядатися як взірцеві (створена в Університети дієва система стимулювання розвитку викладацької
майстерності, активне поєднання навчання та досліджень з використанням з цією метою баз наукових та науково-
виробничих установ-партнерів) можуть розглядатися як взірцеві.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

До сторін ОП, які можуть бути вдосконалені, можна віднести наступні: 1) оприлюднення узагальнених результатів
опитування стейкголдерів без урахування особливостей освітньої програми. Гаранту та Центру забезпечення якості
освіти рекомендується після кожного обговорення розміщувати на сторінці ОП пропозиції випускників та
роботодавців, що стосуються саме ОП “Біологія”, 2) виявлена недостатня обізнаність здобувачів щодо процедур
підготовки до академічної мобільності та принципів визнання результатів навчання, отриманих у ЗВО-партнерах.
ЕГ рекомендує відповідним структурним підрозділам Університету протягом весняного семестру 2022-2023
навчального року (та надалі раз на семестр) провести інформаційні заходи з метою ознайомлення здобувачів з
нормативною базою щодо цих питань, 3) створення інклюзивного середовища для осіб з особливими освітніми
потребами обмежується наявністю пристосувань для маломобільних груп населення. Гаранту ОП та керівництву
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випускового факультету рекомендується впродовж трьох років розробити комплекс заходів для впровадження
системи супроводу, тьюторів, сурдоперекладачів тощо для осіб з іншими формами особливих потреб із залученням
спеціалістів з Ресурсного центру з інклюзивної освіти; 4) в Університеті не існує положення, що безпосередньо
визначає та регулює поняття конфліктної ситуації, політику ЗВО у випадку конфлікту. Основним нормативним
документом з даної проблематики є "Положення про постійні комісії Вченої ради Львівського національного
університету імені Івана Франка", яке слугує підґрунтям для роботи Комісії з питань етики та професійної
діяльності, що і розглядає конфліктні ситуації. ЕГ рекомендує керівництву Університету протягом 2023-2024
навчального року розробити документ, який визначає поняття конфліктної ситуації, види конфліктних ситуацій та
процедуру, згідно з якою будь-який учасник освітнього процесу може вирішити конфлікт.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілями освітньої програми є [підготовка фахівців-біологів, здатних розв’язувати складні задачі та вирішувати
практичні проблеми у сфері біології, включаючи дослідження біологічних об’єктів, явищ і процесів на різних рівнях
організації живої природи із застосуванням для цього законів, теорій та методів природничих наук]. Відповідно до
відомостей про самооцінювання освітньої програми та за словами гаранта ОП основною її відмітною рисою є
великий обсяг практичної підготовки на дослідницьких стаціонарах біологічного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка (далі ЛНУ) у Закарпатській та Волинській областях, що узгоджується
з таким аспектом цілей ОП, як дослідження біологічних об’єктів, явищ та процесів у живій природі. Цілі ОП можуть
розглядатися як складова такого аспекту місії ЗВО, як [встановлення та реалізація освітніх і наукових стандартів
формування особистості – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу] http://surl.li/ahnzy, а також
відповідають основній меті дяльності ЛНУ, яка полягає в підготовці [висококваліфікованих фахівців.. для…
проведення фундаментальних, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних)
розробок] http://surl.li/vjin. Освітня діяльність за ОП відповідає візії ЛНУ у частині забезпечення ринку праці
висококваліфікованими конкурентоспроможними фахівцями; реалізації наукових досліджень світового рівня,
розвитку партнерства з провідними закладами вищої освіти та науковими установами. Цілі ОП відповідають
стратегічним цілям ЛНУ [забезпечення високої якості освітнього процесу, досягнення найвищих стандартів у
наукових дослідженнях та інноваціях] http://surl.li/ahnzy.

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

При формуванні змісту ОП враховується думка НПП, роботодавців та академічної спільноти, що відображено у
протоколах засідань робочої групи освітньої програми “Біологія” (протоколи №2 від 11.03.2022 р., №3 від 6.04.2022
р. та №1 від 25.01.2023 р. – п. 2 запиту ЕГ), під час яких викладачами запропоновано збільшити обсяг практичної
підготовки та розширити перелік баз практик, обговорено рецензії на ОП від директора Інституту екології Карпат
НАНУ, д.б.н., ст.н.с. І. Данилика, директора Інституту біології тварин НААНУ, д.б.н., ст.н.с. Ю. Салиги, директора з
гарантування якості ПрАТ “Компанія Ензим”, к.б.н. І. Настасяка (рецензії долучено до АС), заслухано думку
наукового директора біотехнологічної компанії Explogen Ю. Ребця. Під час зустрічі роботодавці засвідчили, що у
наукових та науково-виробничих установах, які вони представляють, працюють випускники та студенти ОП, НПП та
гарант проводять консультації та обговорення ОП з фахівцями установ (Ю. Салига, Ю. Ребець). Випускники ОП
мають переваги у рівні практичної підготовки у порівнянні з іншими ОП відповідного профілю у ЗВО регіону.
Роботодавці зазначили, що наукові установи, які вони представляють, використовуються як бази практики та
виконання курсових та кваліфікаційних робіт, таким чином у здобувачів та випускників є можливість обміну
думками з фахівціями (Директор інституту екології Карпат НАНУ І. Данилик, директор Державного
природознавчого музею НАНУ Т. Яницький, Заступник директора інституту біології клітини НАНУ К. Дмитрук),
співробітники НДУ (зокрема, Державного природознавчого музею НАНУ, Інституту екології Карпат НАНУ)
викладають на ОП. Роботодавці відзначили, що вибір бази практики є складовою процесу формування
індивідуальної освітньої траєкторії. Учасники зустрічі повідомили, що долучалися до обговорення ОП, зокрема,
шляхом анкетування (п. 9 запиту ЕГ). Випускники засвідчили, що протягом навчання долучалися до обговорення
ОП через органи самоврядування та на зустрічах з керівництвом факультету, після закінчення ОП брали участь в
опитуванні (приклад анкети та звіт з анкетування - п. 9 запиту ЕГ, також анкета розміщена на сторінці
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http://surl.li/bftbw; звіт про результати опитування випускників та роботодавців http://surl.li/fdbhc), а також
запрошувалися до проведення семінарів, зустрічей та воркшопів, під час яких могли висловити свою думку щодо
ОП. Разом з тим, оприлюднені результати опитувань носять здебільшого загальний характер, і не дозволяють
відслідкувати пропозиції щодо конкретної ОП. Здобувачі повідомили, що мають змогу впливати на зміст ОП,
подаючи пропозиції на зустрічах з адміністрацією, під час опитувань, через самоврядування, представники якого
входять до складу Вчених рад та комісій самоврядування, студенти також є членами робочої групи з розробки ОП.
Здобувачі поінформовані щодо періодичності та процедури перегляду ОП, знають про своє право ініціювати
перегляд безпосередньо або через органи самоврядування http://surl.li/fdbhh.

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.

Відповідно до Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 рр. http://surl.li/dlwgn, у структурі
економіки професійні сфери, у яких можуть бути потенційно задіяні фахівці-біологи, складають близько 28% (освіта
та наука, харчова та фармацевтична промисловість, лісове та рибне господарство, роль яких в економіці регіону у
передвоєнний час стабільно зростала). Львівська область володіє значним науковим потенціалом (3 місце серед
реґіонів України за кількістю наукових організацій, 72 з яких у довоєнний час здійснювали наукові дослідження і
розробки). В області налічується 377 територій та об’єктів природнозаповідного фонду, з них 25 територій та об’єктів
мають статус загальнодержавного значення, 3 об’єкти, включені комісією МАБ ЮНЕСКО до всесвітньої мережі
біосферних резерватів). Збереження лісових, лучних та водних екосистем, які мають наукову, екологічну, соціальну,
оздоровчу та ландшафтно-естетичну цінність, є одним з пріоритетних завдань у природоохоронній сфері Львівщині
та разом з інтеграцією усіх сфер економічної діяльності з інноваційною та науково-освітною системами
розглядаються як обов'язкові умови сталого розвитку регіону. Науково-технологічний розвиток, збереження
біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій є одними з основних стратегічних цілей розвитку області.
Отже, потреба у регіоні у фахівцях-біологах є високою. Відповідно до відомостей про самооцінювання [тенденції
розвитку спеціальності відслідковуються шляхом неперервної співпраці з представниками галузевих громадських
організацій та об’єднань, академічної спільноти, участі у конкурсах наукових проектів]. Аналіз ринку праці
здійснюється на основі баз вакансій, зустрічей із роботодавцями та їх анкетування http://surl.li/fdbhp. У ЛНУ
проводиться кар’єрний фестиваль за участі представників компаній та наукових установ (приватні лабораторії
“Сінево”, “Ескулаб”, АТ “Галичфарм” та ін.), існує Майстерня кар’єри, яка виступає платформою для взаємодії між
ЗВО, здобувачами та роботодавцями http://surl.li/fdbhq, на кафедрі мікробіології реалізується програма “З досвідом
у майбутнє” від корпорації “Артеріум”, в межах якої свіпробітники компанії консультують здобувачів щодо
необхідних для мікробіолога компетенцій. В Університеті реалізується проєкт “За кавою про кар’єру” за участі
роботодавців http://surl.li/fdbhs. Працівники наукових установ (у тому числі закордонних), випускники
запрошуються до читання лекцій та проведення семінарів, участі у наукових заходах, що дозволяє врахувати думку
роботодавців та академічної спільноти. Здобувачі на зустрічі повідомили, що записували інтерв’ю з відомими
випускниками щодо кар’єрного шляху. При формуванні змісту ОП було враховано досвід вітчизняних (Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
Волинського національного університету імені Лесі Українки) та зарубіжних (Uniwersytet Rzeszowski, Akademia
Pomorska w Slupsku) ЗВО.

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

Освітня програма відповідає Стандарту вищої освіти за спеціальністю 091 “Біологія” першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти в частині формулювання її цілей, спеціальних та фахових компетентностей, програмних результатів
навчання.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильними сторонами освітньої програми є застосування різноманітних інструментів для вивчення думки
стейкголдерів та аналізу потреб ринку праці (онлайн-форми, опитування випускників та роботодавців, сторінки у
соцмережах, аналіз баз вакаансій, залучення представників академічної спільноти та випускників до реалізації
освітнього процесу та взаємодії зі здобувачами (проведення семінарів, наявність майданчика для спілкування
здобувачів та роботодавців “Майстерня кар’єри”, програми “З досвідом у майбутнє”, від корпорації “Артеріум”,
проєкт “За кавою про кар’єру” тощо)).
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Оприлюднені результати опитувань мають загальний характер і не відображують думки зовнішніх стейкголдерів
щодо конкретної освітньої програми. Разом з тим, на розгляд ЕГ було представлено аналіз результатів опитування
випускників за ОП “Біологія”. Експертна група рекомендує гаранту оприлюднювати результати таких опитувань
після кожного перегляду ОП та ознайомлювати з ними здобувачів для створення можливості моніторингу
впровадження пропозицій випускників.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма відповідає вимогам критерію 1: у контексті підкритерію 1.1 - ОП має чітко сформульовані цілі, які
відповідають місії, візії, стратегічним цілям та основній меті діяльності ЛНУ; підкритерію 1.2, 1.3 - до процедур
вдосконалення ОП активно залучаються усі групи стейкхолдерів, у програмі враховано галузевий та регіональний
контекст, потреби ринку праці, для чого використовуються різноманітні підходи та інструменти; підкритерію 1.4:
освітня програма відповідає Стандарту освіти за спеціальністю 091 Біологія першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти у частині формулювання загальних та фахових компетентностей та програмних результатів навчання.
Враховуючи позитивні практики та відповідність ОП вимогам підкритеріїв критерію 1 (1.1-1.4), освітня діяльність за
ОП оцінена на рівні В.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

До звіту самоаналізу за ОП «Біологія» до документів акредитаційної справи 0166/АС-23 завантажено освітню
програму (ОП) – «ОПП 091- Біологія 2022». ОП затверджена Вченою радою ЛНУ імені Івана Франка (протокол 28/4
від 27 квітня 2022 р.). На сайті біологічного факультету є змога ознайомитися з ОП «ОПП 091-Біологія 2019»
(http://surl.li/fcsmh). Обсяг освітньої програми становить 240 кредитів ЄКТС, що відповідає чинному законодавству
для освітньо-професійних програм підготовки бакалавра (стаття 5 п. 4 Закону України «Про вищу освіту») та
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія першого (бакалаврського) рівня ВО. Обсяг обов'язкових ОК,
спрямованих на формування компетентностей, визначених Стандартом, становить 180 кредитів ЄКТС. Обсяг
вибіркових компонентів складає 60 кредитів ЄКТС. В ОП дотримано вимоги співвідношення обов’язкових та
вибіркових освітніх компонентів.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Зміст ОП має чітку і логічну структуру. Обов'язкові ОК мають цикли загальної і професійної та практичної
підготовки і цілком відповідають теоретичному змісту предметної області спеціальності. ОП є структурованою та
збалансованою за часом навчання, ОК розподілені на 8 семестрів (по 60 кредитів на рік), вивчення вибіркових
навчальних дисциплін починається з 3 сем. Аналіз ОП та навчального плану показав, що частка освітніх
компонентів циклу загальної підготовки становить 16,6% (30 кредитів), циклу професійної та практичної підготовки
– 83,3% (150 кредитів) від загального обсягу обов’язкових компонент (180 кредитів). До структурно-логічної схеми
ОП включено 44 нормативні ОК, між якими чітко прослідковується логічна послідовність. ОК 2, ОК 3, ОК 4 циклу
загальної підготовки забезпечують гуманітарну складову, формують світогляд та soft skills, ОК 1, ОК 5, ОК 6
забезпечують мовну підготовку здобувачів, а ОК 7 сприяє формуванню у здобувачів основ здорового способу життя.
Дисципліни циклу загальної підготовки охоплюють всі визначені Стандартом та ОП ЗК та сприяють формуванню
ПРН. Так, формуванню ПР04 [Спілкуватися усно і письмово з професійних питань з використанням наукових
термінів, прийнятих у фаховому середовищі, державною та іноземною мовами] сприяє вивчення дисциплін
«Латинська мова», «Українська мова (за проф. спрямуванням)», «Іноземна мова» та фахових дисциплін. ОК8–ОК37
забезпечують професійну підготовку здобувачів, яка передбачає набуття знань з хімії, фізики, математики та всіх
основних напрямів біології. Так, у 1 сем. здобувачі вивчають дисципліну «Неорганічну хімію», у 2 сем. – «Органічну
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хімію» та «Аналітичну хімію», у 3 сем.– «Біоорганічну хімію», у 4 сем. – «Біохімію», що є підґрунтям для
подальшого вивчення «Молекулярної біології», «Генетики», «Біотехнології». ОК38–ОК 42 забезпечують практичну
підготовку, яка базується на вивченні теоретичних складових ОП. Так, після вивчення таких ОК, як «Мікологія та
альгологія», «Анатомія рослин», «Зоологія безхребетних» та «Протозоологія» наприкінці 1 р. н. здобувачі
проходять навчальні практики з «Мікології, альгології та анатомії рослин» та «Зоології безхребетних», на 2 р. н.
після вивчення дисциплін «Зоологія хордових» та «Ботаніка» - навчальні практики з «Ботаніки» та «Зоології
хордових». На старших курсах логічно поєднуються нормативні дисципліни професійного спрямування з
можливістю поглиблення знань у певних галузях біології за рахунок дисциплін вільного вибору. Навчальні та
виробничі практики поєднані з теоретичним навчанням і є підґрунтям для виконання здобувачем курсової та
кваліфікаційної робіт. Під час зустрічі з роботодавцями керівники державних підприємств та представники
приватного бізнесу зазначили, що рівень підготовки випускників, які працевлаштовуються, є достатньо високим,
вони добре підготовлені до виконання професійних обов’язків і володіють навичками роботи в команді., що є
свідченням того, що зміст ОП дає можливість досягти поставлених цілей та програмних результатів.

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

Зміст ОП відповідає визначеній предметній області заявленої для неї спеціальності і передбачає підготовку фахівця
у галузі біології, сприяє формуванню у випускників комплексу знань, умінь та навичок для вирішення складних
задач та практичних проблем у сфері біології. ОК, включені до структурно-логічної схеми ОП, сприяють
формуванню у здобувачів ЗК і ФК, визначених відповідним Стандартом ВО, що дає можливість здобувачам досягти
всіх ПРН та набути теоретичних та практичних навичок для успішного здійснення професійної діяльності за
спеціальністю 091 «Біологія». Дисципліни циклу загальної підготовки (ОК1–ОК6) спрямовані на набуття
здобувачами ЗК і забезпечують формування таких навичок, як застосування сучасних інформаційних технологій
для інформаційного забезпечення професійної діяльності, володіння прийомами самоосвіти і самовдосконалення,
дають можливість здобувачам реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, а також спілкуватися усно і
письмово з професійних питань з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі. Більшість
дисциплін професійної підготовки дають можливість навчитися (ПР3) планувати, виконувати, аналізувати дані і
презентувати результати експериментальних досліджень в галузі біології, навчитися оцінюванню непередбачуваних
біологічних проблем і поміркованого вибору шляхів їх вирішення (ПР5), розумінню основних термінів, концепцій,
теорій і законів в галузі (ПР8) та дотримуватися положень біоетики (ПР9). Розуміння структурної організації
біологічних систем на різних рівнях організації живої матерії (ПР 11-15) забезпечують такі ОК, як «Біохімія»,
«Молекулярна біологія», «Загальна цитологія і гістологія», «Генетика» тощо. Вміння прогнозувати ефективність та
наслідки реалізації природоохоронних заходів (ПР18) здобувачі набувають під час вивчення ОК «Мікологія та
альгологія», «Анатомія та морфологія рослин», «Ботаніка», «Зоологія безхребетних» та «Зоологія хордових» та
навчальні практики. Практична підготовка здобувачів (ПР 19) забезпечується під час виконання практичних та
лабораторних робіт, передбачених НП, та навчальних і виробничих практик. Реалізація ОП відбувається у
професійному освітньому середовищі, освітній процес забезпечується висококваліфікованими фахівцями з 8 кафедр
біологічного факультету, на базі якого створена відповідна інфраструктура для якісного забезпечення практичної та
теоретичної підготовки здобувачів, що було продемонстровано під час огляду матеріально-технічної бази
(http://surl.li/evutv). Досягненню основної мети ОП сприяють логічно розподілені за семестрами ОК, які
представляють собою взаємопов’язану систему, є послідовними і впорядкованими. На зустрічі ЕГ з академічним
персоналом НПП зазначили, що долучаються до обговорення структурно-логічної схеми ОП, вважають її логічною і
послідовною. Аналіз ОП та ОК, які включені до НП, а також аналіз силабусів навчальних дисциплін дає підстави
стверджувати, що обсяг і зміст ОК дозволяє досягти заявлених в ОП цілей та ПРН.

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

Принципи формування індивідуальної освітньої траєкторії визначені у «Положенні про організацію освітнього
процесу» (http://surl.li/dkeao), згідно з яким здобувачі ОР «Бакалавр» мають право на обрання дисциплін вільного
вибору у межах відповідної ОП, визначених НП в обсязі не менше 25% загальної кількості кредитів ЄКТС (п. 3.8
положення). Аналіз НП за ОП «Біологія» показав, що на вивчення ДВВ здобувачів відведено 60 кредитів ЄКТС, що
складає 25% і відповідає нормам, визначеним п. 15 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про вищу освіту». НП передбачено 4 ДВВ із циклу
загальної підготовки та 12 ДВВ із циклу професійної та практичної підготовки, 4 дисципліни з яких є незалежними
одна від одної, а 8 – згруповані у 8 тематичних блоків на денній формі навчання та 2 блоки – на заочній. Тематичні
блоки дисциплін внесені до НП і сформовані за принципом «кафедра–блок». Кожен тематичний блок представляє
8 дисциплін з провідного для кафедри наукового напряму і дає можливість здобувачу поглибити свої знання та
навички саме у цій сфері біології. У межах кожного блоку здобувач проходить Практикум (в обсязі 10 кредитів
ЄКТС) за обраним напрямом та Виробничу практику, базу проходження якої може обирати самостійно. Процедура
обрання дисциплін і блоків дисциплін описана в п. 2 Положення про порядок забезпечення вільного вибору
здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін (http://surl.li/djfid), згідно з яким запис здобувачів для вивчення
ДВВ здійснюється у весняному семестрі з 9 по 20 лютого на наступний н. р., починаючи з 3 семестру. На зустрічах
здобувачі і НПП підтвердили, що ДВВ із циклу загальної підготовки здобувачі самостійно обирають в особистих
кабінетах в автоматизованій системі "Деканат" (http://surl.li/fcsot). Механізм процедури було продемонстровано на
резервній зустрічі представником Центру студентських сервісів О. Тибор, яка зазначила, що до переліку дисциплін
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загального циклу включені й дисципліни біологічного факультету, які користуються попитом як у біологів, так і у
здобувачів інших спеціальностей. На другому р. н. здобувачі обирають напрям своїх наукових досліджень і,
відповідно, блок дисциплін професійної підготовки. Здобувачі зазначили, що мають змогу відвідувати дисципліни
інших блоків, якщо їх дослідження потребують поглиблених знань з іншої галузі біології. Перелік вибіркових
дисциплін циклу професійної та практичної підготовки та їхні силабуси розміщені на вебсторінці факультету
(http://surl.li/bfqlp). Розклад ДВВ здобувача внесено у загальний розклад та індивідуальний план здобувача на
поточний рік, зразки яких було надано на запит ЕГ. За результатами опитувань і аналізу документів, ЕГ констатує
можливість у здобувачів реального вибору дисциплін. Формування індивідуальної освітньої траєкторії у здобувачів
ОП, окрім обрання вибіркових ОК, забезпечується можливістю обирати бази практик, теми курсових і
кваліфікаційних робіт, наукових керівників, долучатися до програм академічної мобільності тощо.

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

Організація і проведення практик регламентується "Положенням про проведення практик у ЛНУ"
(http://surl.li/bfoil), зміст і послідовність практик визначається наскрізною програмою практик (п.1.6),
розробляється гарантом та робочою групою, затверджується випусковими кафедрами. На основі наскрізної
програми (див. відповідь на запит 15) розробляються робочі програми до кожного виду практик, силабуси за всіма
видами практик доступні на сайті факультету (http://surl.li/bfqlp). Аналіз ОП та НП показав, що на практичну
підготовку в межах нормативних ОК відведено 24 кредити ЄКТС, що складає 10 % від обсягу ОП та відповідає
стандарту ВО. Структурно-логічна схема ОП передбачає проходження здобувачами навчальних практик наприкінці
1 та 2 року навчання (червень-липень), що дає можливість закріпити пройдений під час вивчення теоретичних
курсів матеріал, зібрати експериментальні дані (гербарій, ентомологічні колекції тощо). У 6 семестрі в межах блоків
вибіркових дисциплін передбачено виробничу практику, у 8 семестрі - переддипломну практику, під час якої
здобувачі завершують виконання наукового дослідження і готують кваліфікаційну роботу. Практична підготовка
здобувачів також відбувається під час виконання лабораторних та практичних робіт, передбачених у НП (22%
аудиторного часу від загальної кількості годин), що є достатнім для формування практичних навичок та фахових
компетентностей фахівця в галузі біології. Здобувачі проходять практики на базі Високогірного біологічного
стаціонару, Шацького біолого-географічного стаціонару, Ботанічного саду, навчальних і наукових лабораторій
Університету, наукових установ і виробництв м. Львова. На запит ЕГ було надано угоди, укладені факультетом з
різними ЗВО та установами (див. відповідь на запит 7), які використовуються як бази практик. НПП зазначили, що
приділяють особливу увагу саме практичній підготовці здобувачів. Так, проф. Царик Й.В. зауважив, що викликом
сьогодення для викладачів і здобувачів є неможливість проведення польових практик в умовах стаціонару через
бойові дії. Разом з тим, вирішувати ці проблеми допомагають колекції Зоологічного музею та Ботанічного саду.
Також вирішенням проблеми стало використання платформи Укрбін https://ukrbin.com/. У ході бесід з фокус-
групами випускники й здобувачі зазначили, що задоволені рівнем практичної підготовки, а матеріально-технічне
забезпечення факультету та баз практик сприяє набуттю ними практичних навичок. Роботодавці відзначили
високий рівень практичної підготовки випускників, вважають їх конкурентоспроможними і віддають перевагу при
підборі співробітників саме випускникам даної ОП. Так, К. Дмитрук (Ін-т біології клітин НАН України), зазначив,
що майже 100% тих, хто працює в їх установі є випускниками чи здобувачами даної ОП. ЕГ констатує, що включені
до ОП види практик та достатня кількість лабораторно-практичних занять в межах ОК дозволяють здобувачам
отримати необхідні практичні навички та сформувати фахові компетентності.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

ОП забезпечує набуття здобувачами не лише спеціальних компетентностей, а й соціальних навичок (soft skills). У
відомостях про самооцінювання ОП "Біологія" зазначено, що визначенню необхідного комплексу soft skills для
забезпечення функціональної грамотності майбутнього фахівця сприяв аналіз вакансій на ринку праці, вивчення
передового досвіду, залучення стейкхолдерів на етапі розроблення ОП. Набуття здобувачами вищої освіти
соціальних навичок (soft skills) відбувається впродовж всього періоду навчання через реалізацію ОК (ОК1-ОК7), які
формують загальні (ЗК01, ЗК02, ЗК04, ЗК05–ЗК08, ЗК10) та спеціальні (СК05) компетентності. ОК циклу загальної
підготовки сприяють формуванню таких соціальних навичок, як комунікація, здатність логічно і системно мислити
тощо. Формуванню таких навичок як здатність працювати в команді, розуміти важливість дедлайнів, здатність
брати на себе відповідальність і працювати в критичних умовах формують ряд ОК циклу професійної і практичної
підготовки, зокрема, навчальні практики (ОК38-ОК41). Розвитку соціальних навичок сприяє участь студентів у
семінарах, наукових конференціях, товариствах і гуртках. На думку викладачів, більшість навчальних дисциплін
вчить здобувачів вмінню вибудовувати професійний діалог, аргументувати точку зору, представляти результати
наукової роботи під час проведення практичних занять, вмінню працювати самостійно та у команді, здатності до
саморозвитку та самовдосконалення. Як зазначили студенти на зустрічі з ЕГ, основними soft skills для біолога вони
вважають вміння працювати з літературою та практичні навички, яких вони набувають під час практик. На думку
ЕГ, здобувачі не зовсім розуміють різницю між soft skills та hard skills. Хоча ознайомлення з роботою багатьох
структур показало, що студенти залучені до різноманітних соціальних проєктів, беруть активну участь у роботі
наукових гуртків, тісно співпрацюють з університетським самоврядуванням, що сприяє набуттю соціальних навичок.
Soft skills також формують вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки, які здобувачі обирають на 1 та 2 курсі.
На вибір здобувачів запропоновано близько 100 дисциплін, спрямованих на розвиток навичок виживання в
складних умовах, правової грамотності, мовних компетентностей, здоров’язбереженню та ін. До наданих на запит
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індивідуальних планах здобувачів включено такі дисципліни як «Музикотерапія», «Відеоконтент соцмереж»,
«Секрети суперфудів», «Життя в стилі Zero Waste», які сприяють формуванню у здобувачів soft skills. Активне
залучення здобувачів у життя університету (суспільна діяльність, участь у конкурсах і проектах, культурних і
спортивних заходах тощо), про що засвідчили на зустрічах директор Центру культури та дозвілля Булатова М.М.,
фахівець Центру соціального розвитку та громадянських ініціатив Вагнер І.М., також сприяють формуванню у
здобувачів соціальних навичок.

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

Професійний стандарт відсутній.

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

Обсяг ОП та його ОК та співвідношення з фактичним навантаженням здобувачів визначено у «Положенні про
організацію освітнього процесу" (http://surl.li/bfoei), згідно з яким обсяг навчального навантаження встановлюється
в кредитах ЄКТС та годинах, охоплює аудиторні заняття та самостійну роботу. У відомостях СО зазначено, що
загальна кількість аудиторних годин, передбачених НП, становить 3314 год, а самостійної роботи - 3886 год. Аналіз
НП за ОП 2022 року показав, що загальна кількість годин, виділених на аудиторну роботу здобувачів – 3184 години,
на самостійну роботу – 4016 годин. Тижневе навантаження аудиторних занять становить від 26 до 28 год.
Самостійна робота є обов’язковим компонентом освітнього процесу, її кількість у годинах визначена НП і варіює у
межах від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу конкретної дисципліни у залежності від її специфіки та
змісту. Так на ОК 1, 2, 3, 4, 6 циклу загальної підготовки виділяється 64,4% від загальної кількості годин, а на ОК 5 та
ОК7 виділяється лише 28,9%. Розподіл годин на аудиторну і самостійну роботу дисциплін циклу професійної та
практичної підготовки визначаються їх специфікою, на більшості ОК на самостійну роботу відводиться від 33,3 % до
46,7 % від загальної кількості годин, на деяких (ОК16, ОК26, ОК36, ОК37) до 64,4 %, на ОК17 лише 28,9 %. Гарант ОП
зазначив, що розподіл кількості годин на аудиторну роботу залежить від форм її проведення і змісту ОК. Аудиторна
робота передбачає лекційні (1584 год), лабораторні (976 год) та практичні (624 год) заняття, що обумовлено
прикладним спрямуванням ОП. Загальна кількість годин, передбачених НП на практичну підготовку, винесена в
самостійну роботу, натомість в силабусах навчальних практик зазначено, що аудиторних занять 56 год, самостійних
– 34 год, в силабусі виробничої практики 270 год відведено на самостійну роботу. Невідповідність кількості годин,
відведених на самостійну роботу під час практичної підготовки за НП та реально зазначеної кількості годин у
силабусах гарант пояснив недосконалістю шаблонів НП, які не дають можливості відобразити ті форми роботи, які
закладаються у програми практик. Фактичне навантаження здобувачів розраховується із кількості робочих тижнів у
семестрі та обсягу аудиторної роботи, яка передбачена НП. Тривалість семестрів є рівномірною, кількість годин на
вивчення дисциплін вільного вибору вже враховані. ЕГ ознайомилася з розкладом занять на сайті факультету
(http://surl.li/bfqqi), згідно з яким здобувачі навчаються з понеділка по п’ятницю, дисципліни вільного вибору вже
внесені у розклад. Здобувачі зазначили, що кількість занять не перевищує 4 пар на день. В.о. голови студентського
уряду А. Бережненко зазначила, що здобувачі звернулися до адміністрації ЛНУ з проханням не ставити аудиторні
заняття по суботах, бо це їх перевантажує, на що керівництво відреагувало і запровадило п’ятиденний розклад.
Висловити зауваження та побажання щодо навантаження здобувачі можуть під час анкетування після вивчення
дисципліни.

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

У відомостях СО зазначено, що навчання за дуальною освітою за ОП “Біологія” не передбачене.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОП має прикладне значення. Зміст та структурно-логічна схема ОП гармонічно поєднують теоретичну та практичну
підготовку здобувачів. ОП «Біологія» орієнтована на підготовку фахівців у галузі біології, які набувають під час
навчання як професійних так і соціальних навичок. До сильних сторін ОП можна віднести практичне спрямування
ОП, освітні компоненти якої включають значну частину практичних і лабораторних занять. Силабуси більшості
нормативних дисциплін професійної підготовки передбачають практично-лабораторні заняття у спеціалізованих
лабораторіях, що забезпечує набуття практичних навиків, необхідних для роботи в науково-дослідних інституціях і
на виробництві. Якісна практична підготовка здобувачів забезпечується також під час проходження навчально-
польових практик на біологічних стаціонарах та виробничих практик на виробництві. Здобувачі мають всі

Сторінка 9



можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії шляхом обрання тематики науково-дослідної роботи,
методик та бази проведення дослідження, а також шляхом обрання дисциплін вільного вибору. Для цього
використовується технологічне рішення ЗВО у вигляді системи електронного деканату.

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

Слабких сторін за критерієм не виявлено. Разом з тим, ЕГ рекомендує внести при формуванні навчального плану за
ОП на 2023-2024 н.р. уточнення в навчальний план ОП, змінити структуру навчального плану, розділивши на
окремі складові теоретичну та практичну підготовку здобувачів, що дасть можливість деталізувати форми і кількість
годин на різні форми роботи та тижневе навантаження здобувача під час теоретичного навчання. Аналіз ОП
"Біологія" виявив, що здобувачі не усвідомлюють які соціальні навички необхідно набути фахівцю біологу під час
навчання, хоча ОП передбачає їх формування. Рекомендовано протягом наступного року студентському
самоврядуванню та Центру соціального розвитку та громадських ініціатив провести тренінги та семінари по
формуванню soft skills.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Аналіз відповідності ОП "Біологія" Критерію 2 засвідчив, що ОП: 1) відповідає вимогам підкритерію 2.1. Обсяг ОП
“Біологія” відповідає чинному законодавству для освітньо-професійних програм підготовки бакалавра та Стандарту
вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія першого (бакалаврського) рівня ВО; 2) відповідає вимогам підкритерію
2.2. Зміст ОП має чітку структуру, освітні компоненти ОП утворюють логічну взаємопов’язану систему і дають змогу
досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання; 3) відповідає вимогам підкритерію 2.3. Зміст ОП
відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності; 4) відповідає вимогам підкритерію 2.4. Структура
ОП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії у здобувачів шляхом обрання
дисциплін вільного вибор, можливістю обирати бази практик, теми курсових і кваліфікаційних робіт, наукових
керівників, долучатися до програм академічної мобільності тощо; 5) відповідає вимогам підкритерію 2.5. ОП та
навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів в обсязі, визначеному стандартом, що дозволяє
здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності в галузі біології; 6) частково відповідає
підкритерію 2.6. ОП “Біологія” забезпечує набуття здобувачами не лише спеціальних компетентностей, а й
соціальних навичок (soft skills), проте здобувачі не зовсім розуміють різницю між soft skills та hard skills; 7) частково
відповідає підкритерію 2.8. Обсяг ОП та окремих ОК (у кредитах ЄКТС) реалістично відбиває фактичне
навантаження здобувачів, є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання, проте розподіл
самостійної роботи не відповідає зазначеній у навчальному плані кількості годин; ЕГ вважає виявлені недоліки
несуттєвими і такими, що можуть бути усунені впродовж короткого часу, що дає підстави оцінити відповідність ОП
за критерієм на рівні В.

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

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

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до ЛНУ у 2022 році розроблені відповідно до Порядку
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки
України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02
травня 2022 року № 400). Правила прийому на навчання до ЛНУ у 2022 році оприлюднені на сайті ЗВО
(http://surl.li/fcsqv), сторінка також містить покликання на додатки до правил (http://surl.li/fcsrf). У розділі VIII
Правил прийому визначено спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття ВО: осіб з інвалідністю (п.
8.2.), осіб з особливими потребами (п. 8.3), осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо
небезпечній території та тимчасово окупованій території (п. 8.4), осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування (п. 8.5) та інших соціально незахищених категорій. Також на сайті розміщена інформація
щодо прийому здобувачів через освітні центри «Крим – Україна», «Донбас – Україна» (http://surl.li/fcsrx).
Особливості прийому на навчання до ЛНУ іноземців прописані у розділі XIV Правил прийому на навчання до ЛНУ,
згідно з якими однією з умов (п. 14.6) зарахування іноземців на навчання для здобуття відповідного рівня вищої
освіти є володіння ними мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, успішне
проходження вступних випробувань та виконання вимог для зарахування. У контингенті ОП 68 здобувачів-
іноземців, які навчаються за денною формою навчання. На зустрічах у фокус-групах були присутні здобувачі з числа
іноземних студентів. Здобувач Я. Ховдиров зазначив, що на момент вступу володів українською мовою, а здобувач
Алвін Тхор Кай Вей розповів, що спочатку пройшов підготовчі курси, а потім вже вступав на ОП згідно з умовами
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вступу. ЕГ констатує, що правила прийому на навчання на ОП є чіткими, зрозумілими та не містять
дискримінаційних положень. Веб-сторінка приймальної комісії є інформативною та містить всі необхідні відомості
щодо вступу.

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

У правилах прийому на навчання враховано специфіку ОП. До 2022 н.р. вступ на ОП на базі ПЗСО здійснювався на
основі подання сертифікатів ЗНО з предметів: Українська мова (коефіцієнт 0,3); Біологія (коефіцієнт 0,5); Історія
України або математика, або Іноземна мова, або Географія, або Фізика, або Хімія (коефіцієнт 0,2). На думку ЕГ
коефіцієнти кожного компоненту вступного випробування є вмотивованими, так як біологія є основною галуззю
підготовки здобувачів за даною ОП. У 2022 році вступ на ОП відбувався на основі національного мультипредметного
тесту з коефіцієнтами: Українська мова – 0,3; Математика – 0,35; Історія України – 0,35, що узгоджується з
Правилами прийому на навчання до ЛНУ та Наказом МОН України. Правила прийому на навчання до ЛНУ
передбачають вступ на основі ступеня молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) із перезарахуванням не
більше, ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої програми, про що зазначено в ОП. Вступ
відбувається на основі НМТ (1. Українська мова; 2. Математика або історія України) або ЗНО 2019-2021 (1.
Українська мова; 2. Біологія або географія, або історія України, або іноземна мова, або математика, або хімія, або
фізика). Правила прийому на навчання до ЛНУ передбачають вступ для здобуття вищої освіти за іншою
спеціальністю за освітнім ступенем «бакалавр» (Додаток 9 до Правил прийому до ЛНУ (http://surl.li/fcssi), згідно з
яким здобувачі, що раніше отримали освітній ступінь «бакалавр», «магістр» або освітньо-кваліфікаційний рівень
«спеціаліст» за іншою спеціальністю, можуть вступити на скорочений термін навчання (2-3 роки в залежності від
спеціальності).

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

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, врегульований Положенням про організацію
освітнього процесу в ЛНУ (http://surl.li/bfoei), порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ЛНУ
прописаний у п. 11.7. – 11.10 цього положення. Згідно з п. 11.7, перезарахування дисциплін (кредитів, результатів
навчання) та ліквідація академічної різниці особами, які поновлюються на навчання, відбувається у порядку,
встановленому Вченою радою факультету. У відомостях СО зазначено, що на ОП не було прикладів перезарахування
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО. Процедура організації академічної мобільності в ЛНУ зазначена у
"Тимчасовому положенні про порядок академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ" (http://surl.li/ddjfv).
Результати навчання здобувачів ЛНУ, отримані в інших ЗВО, зокрема в межах співпраці з ними під час академічної
мобільності, визнаються відповідно до "Положення про визнання та перезарахування результатів навчання
учасників академічної мобільності у ЛНУ" (http://surl.li/ahoqe). Згідно з п. 3.1. даного положення при визнанні
результатів навчання застосовується система ЄКТС, яка передбачає низку складових: кредити, Угоди про навчання,
Угоди про практику і перезарахування кредитів. Згідно з п. 3.2, результати навчання, отримані під час участі у
програмах академічної мобільності, мають бути визнані та перезараховані не пізніше двох місяців після повернення
здобувача. Перезарахування проводиться на підставі порівняння навчальних програм відповідної спеціальності та
Виписки з оцінками та кредитами, яку надають учасники програми мобільності. Координатор академічної
мобільності від факультету уповноважений доносити до відома здобувачів і обговорювати програми академічної
мобільності, підписувати до початку програми Індивідуальний навчальний план академічної мобільності і за
потреби вносити в нього зміни, здійснювати організаційний супровід щодо визнання результатів навчання та
перезарахування кредитів ЄКТС та звітувати про виконання програми здобувачем. Під час зустрічі з академічним
персоналом координатор академічної мобільності на біологічному факультеті доц. Гончаренко В.І. зазначив, що
здобувачам надається вся необхідна інформація, інформація про програми академічної мобільності розміщується на
сайті (http://surl.li/fcssu) та у соціальних мережах (http://surl.li/fcssz), що підтверджує ментор академічної
мобільності з числа здобувачів О. Сидорук. У відомостях СО зазначено, що на сьогодні 4 здобувачі даної ОП
реалізують право на академічну мобільність у рамках програми Еразмус+. Під час зустрічі зі здобувачами були
присутні дві студентки, які приймають участь у цих програмах. Одна з них розповіла, що зіткнулася з труднощами
під час участі у програмі і організацією вибору дисциплін, вважає рівень інформування здобувачів недостатнім.
Натомість інша здобувачка, яка також перебуває на програмі мобільності, зазначила, що задоволена своєю участю у
програмі і можливостями набуття практичних навичок.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

В ЗВО розроблено процедуру визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, яка регулюються
"Порядком визнання у Львівському національному університеті результатів навчання, здобутих у неформальній та
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інформальній освіті" (http://surl.li/evtqj). Визнання результатів навчання, які здобуто у неформальній освіті,
дозволено для дисциплін, які викладатимуться у наступному семестрі, поширюється лише на нормативні
дисципліни ОП і не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, передбачених ОП, але не більше 6 кредитів на
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у межах навчального року. Здобувач не пізніше ніж за 30 днів до
кінця семестру звертається із заявою до Ректора з проханням визнати результати та додає підтверджуючі
документи. Створюється предметна комісія, до якої входять декан факультету, гарант ОП та НПП, які викладають
дисципліну, запропоновану до перезарахування. Здобувач має 10 діб для підготовки до підсумкового контролю та 20
діб для написання письмової роботи (за наявності). За результатами підсумкового контролю (іспит/залік)
предметна комісія виставляє підсумкову оцінку за шкалою ЄКТС. Під час бесід з фокус-групами встановлено, що
здобувачі вищої освіти за ОП ознайомлені з можливостями неформальної освіти, але прикладів її реалізації не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання є чіткими, зрозумілими, враховують особливості ОП. Науково-педагогічні
працівники та студентське самоврядування біологічного факультету ЛНУ сприяють залученню здобувачів до
програм академічної мобільності через соціальні мережі. Здобувачі поінформовані про можливість визнання
результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, під час програм мобільності та у інформальній освіті.

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

Завідомо слабких сторін за критерієм не виявлено. Експертна група рекомендує гаранту та координатору
академічної мобільності біологічного факультету у поточному навчальному році ознайомити здобувачів даної ОП із
Тимчасовим положенням про порядок академічної мобільності здобувачів вищої освіти та порядком визнання та
перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті
імені Івана Франка.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма відповідає вимогам усіх підкритеріїв критерію 3: 3.1. Правила прийому за ОП є чіткими,
зрозумілими, не містять дискримінаційних положень, оприлюднені на офіційному веб-сайті ЛНУ; 3.2. Правила
прийому враховують особливості ОП 3.3, 3.4. У ЛНУ розроблені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності та результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті. Повна відповідність ОП вимогам критерію 3 дозволяє оцінити її на рівні В.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Навчання у ЛНУ здійснюється за очною (денна, вечірня) та заочною (дистанційна) формами навчання згідно з
Положенням (http://surl.li/bfoei). Основними формами навчання є навчальні заняття, самостійна робота, практична
підготовка, контрольні заходи. Проаналізувавши методи навчання та викладання на ОП, подані в додатку 3 до
відомостей СО, вивчивши зміст силабусів ОК (http://surl.li/bfqlp), а також врахувавши результати зустрічей зі
здобувачами та НПП, ЕГ дійшла висновку, що на ОП застосовують як традиційні методи навчання: словесні (лекції,
дискусії, бесіди, доповіді), наочні (презентації, демонстрації), практичні (лабораторні роботи, розв’язування задач,
експериментальні роботи, польові та лабораторні дослідження), так і інноваційні (дослідницька діяльність,
проєктно-орієнтоване та колаборативне навчання, розв’язування ситуаційних задач, кейс-метод). Лабораторні та
експериментальні дослідження, мікроскопія, методи лабораторної діагностики, розв’язування ситуативних та
прикладних задач, польові дослідження та проектно-орієнтоване навчання сприяють набуттю практичних вмінь та
навичок (ПР05, ПР08, ПР10, ПР11, ПР12, ПР13, ПР14, ПР16, ПР17, ПР19, ПР21, ПР22). Вмінню користуватися
сучасними інформаційними технологіями, моделювати біологічні процеси і оцінювати соціальні й економічні
наслідки людської діяльності (ПР01, ПР02, ПР06, ПР18) сприяють такі методи, як робота з інформаційними
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ресурсами, самостійна та групова робота, дослідницька діяльність, підготовка проєкту, проблемне навчання.
Планувати й виконувати дослідження, аналізувати результати і планувати професійну кар’єру (ПР01, ПР20)
здобувачі вчаться на лабораторних і практичних заняттях, під час проходження практик, написання наукових
проєктів та їх захисту. Під час дистанційного навчання ЗВО використовує єдину систему на платформі Moodle.
Проф. Гнатуш С.О. було продемонстровано дистанційний курс «Мікробіологія», який містить теоретичний матеріал,
відеоконтент для проведення лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи та тестовий модульний
контроль. Завідувач Лабораторії методичної підтримки електронного навчання Г.Р. Гуменна зазначила, що
більшість навчальних курсів на платформі Moodle за даною ОП атестована і активно реалізується у навчальному
процесі. Свідченням дотримання студентоцентрованого підходу є можливість здобувачів приймати участь у
обговоренні ОП, вносити свої пропозиції щодо тематики і змісту навчальних дисциплін, обирати тематику курсової
та кваліфікаційної роботи. Здобувачі після вивчення дисципліни шляхом анкетування мають змогу оцінити
актуальність змісту, форм і методів навчання, внести свої пропозиції, що регламентовано відповідним Положенням
(http://surl.li/bfoic). Анкетування проводяться загалом по університету, окремої анкети для здобувачів за даною ОП
не розроблено. ЕГ встановила, що форми та методи навчання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу
та сприяють досягненню заявлених в ОП цілей та ПРН, а викладачі мають достатній рівень академічної свободи.

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

Інформація щодо організації та змісту освітнього процесу є зрозумілою та доступною для всіх учасників процесу.
Цілі, зміст, програмні результати ОК, послідовність їх вивчення, форми проведення занять та їх обсяг, критерії
оцінювання зазначені в силабусах ОК, які є у вільному доступі. На сайті факультету (http://surl.li/bfqlp) здобувач має
доступ як до самої ОП (http://surl.li/fcsuf) та НП (http://surl.li/fcsun), так і до силабусів дисциплін нормативного і
вибіркового циклів. Структура силабусу є уніфікованою і регламентована Методичними рекомендаціями
(http://surl.li/bfsjr). Силабуси містять всю необхідну для здобувача інформацію, а саме: контакти викладача, час та
місце проведення консультацій, мету та цілі курсу, обсяг та тривалість курсу, теми, які включено у програму
дисципліни, форми контролю та критерії оцінювання. До кожного силабусу включено перелік обов’язкової та
додаткової літератури, яка є сучасною і актуальною, до списку літератури багатьох дисциплін включено навчально-
методичні посібники та підручники авторів-розробників курсів (ОК «Анатомія людини, «Біологія індивідуального
розвитку», «Біофізика», «Вірусологія» та ін.). Усі здобувачі зареєстровані у системі електронного навчання
(http://surl.li/fcsux), в якій розміщено навчально-методичні комплекси за кожним ОК. Під час ознайомлення з
роботою Організаційно-методичного центру електронного навчання (http://surl.li/fcsvc) було з’ясовано, що
основними задачами цього центру є впровадження інформаційних технологій у навчальний процес, розробка
електронних курсів та контроль їх якості. Керівник Центру Г.Р. Гуменна зазначила, що більшість НПП факультету
мають на даній платформі атестовані електронні курси, невід’ємною частиною яких є наявність інформації щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання під час вивчення дисципліни.
Продемонстровані під час зустрічі курси містять силабуси, критерії оцінювання за кожним видом роботи,
посилання на лекційні заняття, тематику і завдання для самостійної роботи, завдання модульного контролю, список
літератури та навчально-методичні посібники авторів курсів у форматі pdf, методичні вказівки до виконання
лабораторних робіт та відеоматеріали. Здобувачі та НПП зазначили, що інформування про цілі, зміст, методи і
способи оцінювання відбувається також під час першого заняття, критерії оцінювання зазначені у силабусах.
Критерії оцінювання курсових робіт зазначені у силабусі, а також доводяться до здобувача науковим керівником.
Контроль та оцінювання навчальних досягнень відбувається відповідно до Положення (http://surl.li/bganv).
Поточний контроль здійснюється у вигляді опитувань, захистів лабораторних робіт, експрес-контролів, модульного
контролю. Підсумковий контроль відбувається у формі заліку, диференційного заліку або іспиту, державна атестація
у формі захисту кваліфікаційної роботи. Розклад занять та розклад підсумкової семестрової атестації наявні на сайті
у вільному доступі (http://surl.li/bfqqi).

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

Інтеграція навчання і досліджень відбувається шляхом інтегрування у процесі викладання результатів власних
наукових досліджень (НД) НПП та залучення здобувачів до наукових тематик кафедр. Під час проведення
лабораторних робіт (ОК9 – ОК14, ОК16 – ОК31, ОК33) здобувачі набувають досвіду проведення НД. Здатність
планувати і проводити дослідження (ПР03, ПР20) передбачена в ОП. Дослідницька складова ОП прослідковується
під час вивчення ОК циклу професійної підготовки. Методики виконання різних видів досліджень здобувачі
опановують під час практик (навчальні, виробничі), а під час написання курсової та кваліфікаційної роботи
набувають навичок оформлення та апробації результатів НД. Польові дослідження здобувачі виконують на базі
Високогірного біологічного стаціонару, Шацького біолого-географічного стаціонару, Ботанічного саду. На
факультеті також функціонують міжуніверситетський центр колективного користування клітинної біології та
біоенергетики, міжфакультетська навчальна лабораторія інструментальних методів дослідження, міжкафедральна
навчально-методична лабораторія вивчення біорізноманіття, навчальна лабораторія спектрофотометричних
методів дослідження у біології, міждисциплінарна навчальна лабораторія віртуальних методів у біології, еколого-
гідробіологічна лабораторія, Зоологічний музей, Гербарій та колекція культур мікроорганізмів – продуцентів
антибіотиків, обладнання і устаткування, які було продемонстровано під час огляду матеріально-технічної бази. Про
високий рівень залученості здобувачів до НД свідчить їх публікаційна активність, так, у 2021 році здобувачами було
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опубліковано 24 наукові статті, 19 з яких у закордонних виданнях та фахових виданнях України (http://surl.li/fcswd).
Здобувачі приймають участь у наукових конференціях різного рівня і проходять на них апробацію
(http://surl.li/bfrud). Факультет співпрацює із науково-дослідними установами (Інститут гідробіології НАНУ,
Інститут біології клітини НАНУ, Карпатський біосферний заповідник, Шацький НПП, Інститут ботаніки імені М.Г.
Холодного НАНУ та ін.), результати співпраці висвітлюються у наукових працях здобувачів, при написанні курсових
та кваліфікаційної робіт. Здобувачка У. Кирилів, яка проходить практику в Інституті біології клітини, зазначила, що
саме під час практики виконує там своє дослідження. Про можливість поєднання навчання і НД розповів С. Пих,
Голова наукового товариства, що координує роботу наукових товариств на факультетах, допомагає їм фінансово та
інформаційно. Наукове товариство біологічного ф-ту активно залучає здобувачів даної ОП до наукових проектів та
співпраці з науково-дослідними установами, на ф-ті працює 9 наукових гуртків, інформація висвітлюється у
соцмережах (http://surl.li/fdauh). Здобувачка А. Кульчицька зазначила, що до обрання кафедри, на якій здобувач
буде виконувати НД, проводяться ознайомчі бесіди, «тижні кафедр», також здобувачі залучаються до роботи
«Літньої наукової школи» (http://surl.li/fdath), наукових фестивалів та екскурсій.

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

Оновлення змісту ОК даної ОП відбувається шляхом щорічного перегляду програм дисциплін та їх силабусів з
можливістю оновлення відповідно до перегляду ОП, ініціативи здобувачів та стейкхолдерів. Згідно з п. 2.6.
Методичних рекомендацій до порядку розробки силабусів навчальних дисциплін у ЛНУ (http://surl.li/bfsjr),
складові, що включаються в силабус, повинні відповідати сучасному рівню розвитку освіти і науки, передбачати
використання сучасних методик і засобів. Як показали опитування під час зустрічей з фокус-групами, у здобувачів є
можливість оцінити актуальність змісту і методик навчальних дисциплін після їх вивчення. У кінці кожного курсу
передбачається анкетування здобувачів, приклад результатів анкетування було наведено під час демонстрації
електронних курсів під час резервної зустрічі. За свідченнями самих НПП, вони вивчають результати таких
анкетувань, що дає змогу реагувати на запити здобувачів, включати до змісту дисциплін актуальні тематики і
вносити зміни до програми дисципліни. За твердженнями гаранта і НПП, змістове наповнення програм ОК є
авторським. ЕГ ознайомилася з силабусами ОК за даною ОП і засвідчує, що до їх змісту включено актуальні у
біологічній галузі тематики та методики. Так, проф. Сибірна Н.О. на зустрічі з академічним персоналом зазначила,
що до програм дисциплін «Біохімія» та «Біохімія рослин» було включено результати виконання наукових
досліджень викладачами кафедри та впроваджено досвід, набутий під час стажування. Також під час демонстрації
електронного курсу «Мікробіологія» завідувачкою кафедри мікробіології проф. С.О. Гнатуш було зазначено, що за
час дистанційного навчання і реалізації даного ОК в дистанційному форматі виникла потреба внести зміни в
тематику лабораторних робіт, що і було втілено у розробку навчальної програми на поточний навчальний рік, а
також сприяло написанню оновленого варіанту навчально-методичного посібника за даним курсом. Практика
впровадження результатів стажування у навчальний процес є поширеною серед викладачів факультету.
Підвищення професійної кваліфікації НПП унормовано «Положенням про підвищення кваліфікації НПП у ЛНУ»
(http://surl.li/evuny). НПП факультету, які забезпечуються реалізацію ОК, мають свідчення підвищення професійної
кваліфікації у формі стажування за програмами підвищення кваліфікації, академічної мобільності, участі у
семінарах, тренінгах та майстер-класах. ЛНУ забезпечує викладачам можливість приймати участь у програмах
мобільності та забезпечує організацію внутрішніх програм підвищення кваліфікації. За свідченнями НПП, які були
присутні на зустрічі, керівництво сприяє участі у програмах підвищення кваліфікації, набуті вміння та навички
застосовуються під час навчання, вносяться до програм дисциплін і практик. Так, гарант ОП Хамар І.С. пройшов
стажування у Державному природознавчому музеї НАНУ за темою «Освоєння нових методів дослідження фауни»,
результати якого було включено у програми таких ОК, як «Зоологія безхребетних» та «Ентомологія».

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

Науково-дослідна робота у ЛНУ унормована Положенням про порядок виконання науково-дослідних робіт
(http://surl.li/evuon), в якому регламентована співпраця із закордонними науковими установами для спільного
вирішення науково-технічних завдань, створення технологій та розширення використання наукових розробок ЛНУ.
З метою інтернаціоналізації діяльності ЛНУ розроблено Положення про порядок реалізації міжнародних проектів,
грантів та договорів (http://surl.li/bftfp), де визначено процедури реалізації та виконання наукових проєктів та
форми звітності. Інтернаціоналізація навчання та досліджень здобувачів даної ОП відбувається шляхом залучення
їх до міжнародних наукових проєктів, участі у міжнародних конференціях і семінарах, роботи з міжнародними
базами даних, залученням до програм академічної мобільності тощо. Усі учасники освітнього процесу мають доступ
до міжнародних інформаційних ресурсів та баз даних (http://surl.li/fctal). НПП беруть участь у виконанні
міжнародних проєктів у рамках програми HORIZON-2020 (проф. Сибірна Н.О.). У звіті про науково-дослідну роботу
за 2021 р. (http://surl.li/fcswd) зазначено, що на факультеті реалізується три міжнародні проекти, 11 НПП мали
індивідуальні міжнародні гранти та стажування. На сайті факультету наявна інформація про міжнародні проєкти за
участі співробітників факультету (http://surl.li/fcsxn), згідно з якою проф. І.Я. Капрусь є виконавцем наукових
досліджень у рамках міжнародних грантів з Університетом м. Сарі (Іран) у 2020-2023 рр. та з Вігерським парком
народовим (Республіка Польща) у 2021-2023 рр. Про участь НПП у міжнародних стажуваннях та проєктах також
свідчать скан-копії наказів про відрядження за кордон, надані на запит ЕГ (проф. Н.О. Сибірна до Таїланду та
Польщі; доц. А.І. Прокопів до Португалії; доц. О.В. Щербакова США та ін.). Реалізація програм мобільності для
учасників освітнього процесу ЛНУ на території України чи поза її межами унормована Тимчасовим положенням про
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порядок академічної мобільності у ЛНУ (http://surl.li/ddjfv). Порядок перезарахування результатів визначено у
відповідному положенні (http://surl.li/ahoqe). Академічна мобільність здобувачів здійснюється відповідно до
двосторонніх угод між ЛНУ та партнерськими університетами (http://surl.li/fcszi), за програмою Erasmus+ KA1
International Credit Mobility, HORIZON-2020 та ін. Інформація про програми академічної мобільності розміщена на
сторінці відділу міжнародних зв’язків (http://surl.li/evtcv) у розділі «Поточні конкурси Erasmus+ та програми обміну
для студентів, аспірантів та викладачів університету» (http://surl.li/fcszn). На сайті центру наявна Інформація про
різні форми підтримки, які доступні для студентів, аспірантів та викладачів (http://surl.li/cowhx),
(http://surl.li/fctab). Випускниця за даною ОП Т. Грицан зазначила, що інформацію про можливість долучитися до
програм мобільності можна отримати на сайті ЛНУ і в соціальних мережах (http://surl.li/fcssz). До програм
мобільності на сьогодні долучено 4 здобувачів даної ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми, методи навчання та викладання сприяють заявленим в ОП цілям та результатам навчання, що відповідає
студентоцентрованому підходу та принципам академічної свободи. У ЛНУ діє освітня онлайн платформа E-learning
http://surl.li/fdljg, яка дає можливість організовувати навчальний процес під час дистанційного навчання, всі
здобувачі та науково-педагогічні працівники є активними користувачами цієї платформи. На сайті факультету та на
платформі дистанційного навчання здобувачу доступні силабуси всіх навчальних дисциплін, які містять всю
необхідну інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у
межах окремих освітніх компонентів. Сильною стороною ОП є впровадження в освітній процес новітніх методик
проведення біологічних досліджень, чому сприяє потужна матеріально-технічна база факультету. Наявність великої
кількості установ-партнерів та баз проходження практик дає можливість здобувачам опанувати як польові методи
досліджень, так і оволодіти методиками роботи у сучасних лабораторіях. Позитивними практиками при реалізації
ОП можна вважати залучення здобувачів до роботи наукових гуртків, участі у наукових конференціях та
міжнародних наукових проєктах. Науково-педагогічні працівники щороку оновлюють програми дисциплін,
розробляють навчально-методичні рекомендації до лабораторних та практичних занять, доповнюють навчальний
контент електронних дистанційних курсів на платформі Moodle, використовуючи для цього результати власних
досліджень та набутий під час стажування досвід, а також враховуючи зауваження та побажання здобувачів.

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

Завідомо слабких сторін за критерієм не виявлено. Експертна група рекомендує збільшити кількість атестованих
курсів на платформі дистанційної освіти до 2023-2024 н.р.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Аналіз відповідності ОП "Біологія" Критерію 4 засвідчив, що ОП: 1) відповідає вимогам підкритерію 4.1. Форми та
методи навчання і викладання за ОП відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та сприяють досягненню
заявлених в ОП цілей та ПРН, а здобувачі мають достатній рівень академічної свободи. 2) відповідає вимогам
підкритерію 4.2. Інформація щодо організації та змісту освітнього процесу є зрозумілою та доступною для всіх
учасників процесу. Цілі, зміст, програмні результати ОК, послідовність їх вивчення, форми проведення занять та їх
обсяг, критерії оцінювання зазначені в силабусах ОК, які є у вільному доступі як на сайті факультету, так і на
платформі дистанційного навчання. Силабуси дисциплін включають всю необхідно для здобувача інформацію, а
саме: контакти викладача, час та місце проведення консультацій, мету та цілі курсу, обсяг та тривалість курсу, теми,
які включено у програму дисципліни, форми контролю та критерії оцінювання. До кожного силабусу дисципліни
включено перелік обов’язкової та додаткової літератури, яка є сучасною і актуальною, до списку літератури багатьох
дисциплін включено навчально-методичні посібники та підручники авторів-розробників курсів. 3) відповідає
вимогам підкритерію 4.3. Інтеграція навчання і досліджень відбувається шляхом використання викладачами у
процесі викладання дисциплін результатів власних наукових досліджень та залучення здобувачів до наукових
тематик кафедр. Студенти мають змогу самостійно обирати теми наукових досліджень, брати участь у виконанні
науково-дослідних проектів. 4) відповідає вимогам підкритерію 4.4. НПП біологічного факультету, які
забезпечуються реалізацію ОП, оновлюють зміст ОК, включаючи до програм дисциплін результати власних
досліджень та набутий під час стажування досвід. 5) відповідає вимогам підкритерію 4.5. Викладачі використовують
в освітньому процесі досвід, отриманий не лише в Україні, але й за кордоном, завдяки участі у міжнародних
наукових проектах та стажуваннях у зарубіжних ЗВО. Інтернаціоналізація навчання та досліджень здобувачів даної
ОП відбувається шляхом залучення їх до виконання міжнародних наукових проектів, до участі у міжнародних
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конференціях і семінарах, роботі з міжнародними базами даних та залученням до програм академічної мобільності
тощо. Враховуючи повну відповідність всім підкритеріям, застосування інноваційних форм та методів навчання і
викладання на ОП, поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми, залучення здобувачів до
наукових проєктів, що може розглядатися як взірцеві практики, ОП в контексті критерію 4 може бути оцінена на
рівні А.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів прописані у низці нормативних документів ЛНУ:
"Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка" http://surl.li/gpar (п. 7, 8, 9);
"Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана
Франка"http://surl.li/gpas. На час пандемії та карантину було розроблено окремий документ "Тимчасовий порядок
організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням
дистанційних технології у ЛНУ імені Івана Франка" (http://surl.li/fdbid). В освітньому процесі використовуються 2
види контролю, поточний та підсумковий (семестровий). Поточний контроль застосовується під час лабораторних,
практичних та семінарських занять для виявлення рівня знань з певного розділу. Підсумковий контроль здійснюють
для встановлення рівня засвоєння матеріалу з певної дисципліни. Його проводять у формі заліку,
диференційованого заліку або іспиту. Форма проведення семестрового контролю (усна, письмова, тестування тощо)
та критерії оцінювання визначається рішенням відповідної кафедри та прописані у навчально методичному
комплексі дисципліни. Для визначення рівня оволодіння певним розділом (змістовим модулем) дисципліни
використовується модульний контроль. Форму проведення модульного контролю визначає кафедра, яка відповідає
за викладання освітнього компоненту. Кількість модулів та кількість балів за проходження певного модулю
визначає робоча програма дисципліни (силабус). Підсумкова кількість балів за модульний контроль, визначається
викладачем, при цьому можливі три варіанти нарахування балів: 1) оцінка за модуль є сумою балів за всі форми
поточного контролю та за модульну контрольну, 2) сума балів за всі види поточного контролю: 3) оцінка за
модульну контрольну. Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання надається у силабусах.
Під час онлайн-зустрічі здобувачі засвідчили, що на вебсайті bioweb.lnu.edu.ua заздалегідь публікуються графіки
навчальних занять http://surl.li/bfqqi, силабуси дисциплін зі змістом і переліком контрольних заходів і критеріїв
оцінювання http://surl.li/bfqlp. Також ця інформація міститься на сторінках відповідних курсів у системі Moodle, яка
була продемонстрована під час зустрічей здобувачами та викладачами. На 1 лекції кожного курсу викладач
ознайомлює здобувачів з формами контрольних заходів та критеріями оцінювання та періодично нагадує про них
впродовж семестру. Отже, обрана у ЗВО система оцінювання дає можливість встановити рівень опанування
освітнього компонента та у підсумку, освітньої програми, інформація про процедури контрольних заходів та критерії
оцінювання доводиться до здобувачів заздалегідь та різними шляхами.

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

Стандартом вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 091 Біологія передбачається
атестація здобувачів у формі атестаційного екзамену або публічного захисту кваліфікаційної роботи. На ОП
“Біологія” підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у ЛНУ використовується форма атестації у
вигляді публічного захисту кваліфікаційної роботи. Порядок та процедури проведення захисту регламентуються
Положення "Про екзаменаційну комісію у Львівському національному університеті імені Івана Франка"
http://surl.li/fdhax. В Університеті розроблено методичні вказівки для оформлення кваліфікаційних робіт, які
розміщено на вебсторінці біологічного факультету у розділі “Бібліотека” http://surl.li/fdhbe.

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

Форми та правила проведення контрольних заходів регламентуються: "Положенням про організацію освітнього
процесу у ЛНУ імені Івана Франка" http://surl.li/gpar (п. 7, 8, 9); "Положенням про контроль та оцінювання
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка" http://surl.li/gpas. Для забезпечення
об'єктивності екзаменаторів у ЛНУ розроблено також низку положень, що стосуються академічної доброчесності,
етики, правил оскарження результатів оцінювання та процедур запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: 1)
Про забезпечення академічної доброчесності http://surl.li/beygt, 2) Про апеляційну комісію http://surl.li/fdhcl, 3)
Про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти http://surl.li/dppnu, 4) про екзаменаційну
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комісію http://surl.li/fdhax, 5) Про комісію з питань етики та професійної діяльності http://surl.li/vjjh. Вказані
Положення розміщені на веб сторінці університету у розділах “Документи про організацію та забезпечення якості
навчального процесу” http://surl.li/vjdw та Положення про Комісії Університету http://surl.li/fdhdo. Крім того,
об’єктивність екзаменатора забезпечується оцінюванням рівня знань окремо за кожним видом контрольних заходів
під час поточного контролю та семестрового контролю. Аналіз силабусів дисциплін показав, що частка балів за усі
форми поточного контролю зазвичай складає близько 50%, решта балів нараховується при складанні підсумкового
контролю. Відповідно до Положення про апеляційну комісію здобувач може оскаржити результати оцінювання на
рівні факультету та університету. Первинно оскарження відбувається за участі факультетської апеляційної комісії,
яка створюється за розпорядженням декана терміном на 2 роки у складі голови - декана факультету; заступника
голови - заступника декана; членів комісії - не менше 2 НПП та представника студентського самоврядування
факультету; секретаря, із додатковим залученням НПП відповідної освітньої програми, на якій навчається здобувач
освіти, що подав апеляційну заяву (п. 2). Апеляційну заяву подає особисто здобувач вищої освіти в письмовому
вигляді в день оголошення результатів, але не пізніше 16:00 наступного робочого дня після проведення
контрольного заходу (п. 3). У випадку неподолання протиріч на рівні факультету здобувач має право подати
апеляцію до апеляційної комісії Університету. На зустрічі здобувачі повідомили, що результати тестувань,
проведення яких передбачено у системі Moodle, стають доступними здобувачу безпосередньо після завершення
тестування. За необхідності здобувач може звернутися до викладача для розбору помилок. Студенти показали
високий рівень обізнаності щодо процедур оскарження результатів оцінювання. Отже, усі вимоги підкритерію 5.3
дотримуються при реалізації освітнього процесу за ОП.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

У ЛНУ розроблено низку нормативних документів, які визначають політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності: "Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана
Франка" (http://surl.li/fdsku); "Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському
національному університеті імені Івана Франка" (http://surl.li/fdrej); "Декларація про дотримання академічної
доброчесності працівником у Львівському національному університеті імені Івана Франка" http://surl.li/fdhdz;
"Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному
університеті імені Івана Франка" http://surl.li/fdhdt. Документи щодо політики та процедур дотримання академічної
доброчесності розміщені як у нормативній базі Університету, так і на сторінці ОП http://surl.li/bfqlp. Кваліфікаційні
роботи здобувачів перевіряються на ознаки плагіату. Перевірка здійснюється відповідальними НПП на кафедрах,
які мають доступ до програм UNICHECK та StrikePlagiarism (доступ та репозитарій кваліфікаційних робіт було
продемонстровано експертній групі під час онлайн-зустрічей). Здобувачі детально розповіли про процедури
подання робіт на перевірку та отримання звіту, За словами здобувачів, популяризація академічної доброчесності
відбувається під час бесід з викладачами, а також є одним з аспектів діяльності Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів та молодих учених ЛНУ http://surl.li/fdhei. Інформацію про необхідність дотримання
принципів академічної доброчесності містять також силабуси окремих дисциплін.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Потужна нормативна база, що регулює процедури оцінювання успішності здобувачів та передбачає численні
механізми запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, унормовує порядок та процедури дотримання
академічної доброчесності та норми професійної етики. Швидка адаптація нормативної бази та навчального
процесу ЛНУ до вимог часу (створення окремих нормативних документів для врегулювання питань атестації
здобувачів у дистанційному режимі та використання платформ дистанційної освіти для оцінювання успішності
здобувачів); Різноманітні технологічні рішення та підходи до пропагування академічної доброчесності
(застосування програм для перевірки кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату, підписання декларації про
академічну доброчесність усіма учасниками освітнього процесу, пропагування доброчесності викладачами);
Використання різноманітних інструментів інформування здобувачів щодо термінів та форм контрольних заходів
(розміщення силабусів у відкритому доступі та на платформі дистанційного навчання Moodle, інформування
викладачами).

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

Слабких сторін за критерієм не виявлено.
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Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітня програма відповідає підкритеріям критерію 5: 5.1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання
результатів є зрозумілими та чіткими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти передбачених
ОП результатів навчання. Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до
здобувачів вчасно і за допомогою різних каналів зв’язку; 5.2. Форми атестації здобувачів відповідають Стандарту
вищої освіти зі спеціальності 091 Біологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Підсумкова атестація
здобувачів ОП здійснюється у вигляді публічного захисту кваліфікаційної роботи. Вимоги до кваліфікаційних робіт
викладені у методичних вказівках, розміщених на сторінці біологічного факультету; 5.3. Правила проведення
контрольних заходів та система нарахування балів є чіткими, зрозумілими, дозволяють забезпечити об’єктивність
екзаменаторів. У ЛНУ розроблено низку нормативних документів щодо правил, форм контрольних заходів,
критеріїв оцінювання та оскарження результатів. 5.4. У ЛНУ застосовуються різні інструменти для забезпечення
дотримання академічної доброчесності та її пропагування. Повна відповідність освітньої діяльності за ОП вимогам
критерію 5 дозволяє оцінити її на рівні В.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Аналіз табл. 2 відомостей про самооцінювання, інформації наданої керівництвом Університету та гарантом освітньої
програми (п. 5 запиту ЕГ на додаткові документи) вказують на відповідність академічної та професійної кваліфікації
НПП освітнім компонентам, що вони викладають. У викладанні на ОП задіяні 18 докторів та 76 кандидатів наук,
серед яких 17 професорів та 60 доцентів. Відповідність академічної та професійної кваліфікації НПП
підтверджується їх вченими ступенями та званнями, наявністю навчально-методичних видань з відповідних
дисциплін, високою публікаційною активністю у фахових виданнях України категорій "А" та "Б", а також у
закордонних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Академічна та професійна
кваліфікація викладачів пов’язана зі змістом освітніх компонентів, що вони викладають. Частина НПП, задіяних у
реалізації освітнього процесу за ОП, мають досвід практичної роботи (окрім роботи у ЗВО): доцент кафедри
ботаніки А.І. Прокопів - Директор ботанічного саду за сумісництвом; доцент кафедри ботаніки І.Й. Царик -
науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України; доцент кафедри фізіології людини і тварин Р.Д.
Остапів - завідувач лабораторії високоефективної рідинної хроматографії ДНДКІ ветпрепаратів та кормових
добавок. Для підтвердження професійної кваліфікації усі викладачі пройщли стажуванння з предметної області, до
якої належать дисципліни, які вони викладають, у вітчизняних та зарубіжних (Польща, Австрія, Німеччина)
закладах вищої освіти та наукових установах (Інститут біології клітини НАНУ, Інститут екології Карпат НАНУ,
Інститут ботаніки ім. М.Г .Холодного НАНУ, Державний природознавчий музей НАНУ). Співробітники біологічного
факультету були співвиконавцями низки міжнародних проєктів (http://surl.li/fdhex, http://surl.li/fcswd). Отже, в
реалізації ОП задіяні високваліфіковані НПП, що мають досвід практичної та міжнародної дільності за фахом.

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

Питання конкурсного добору НПП врегульовані Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНУ імені Івана Франка (http://surl.li/bghaa). Конкурс на
заміщення вакантних посад НПП оголошується наказом Ректора за поданням декана факуьтету (п. 4 Положення).
Оголошення про конкурс розміщується у засобах масової інформації за 2 місяці до заміщення посади та публікується
на сайті Університету. Для перевірки документів, поданих на конкурс, наказом Ректора створюються конкурсні
комісії у відповідних підрозділах Університету. Відповідно до відомостей про самооцінювання ОП [кандидати на
посади викладачів повинні провести відкрите лабораторне або практичне заняття чи прочитати відкриту лекцію на
заздалегідь погоджену з кафедрою тему у межах відповідної дисципліни ОП]. Такий підхід дає можливість не лише
визначити рівень кваліфікації претендента, а його професійну придатність з урахуванням особливостей ОП.
Враховуються також доробок за профілем вакантної посади, ступінь мотивації та морально-етичні характеристики.
Після попереднього обговорення колективом кафедри кандидатура претендента затверджується таємним
голосуванням і передається на розгляд Вченої ради факультету. За умови відповідності кваліфікації та навчально-
методичного доробку кандидата Вчена рада факультету таємним голосуванням обирає на посаду асистентів і
доцентів (п. 4 Положення). Професорів обирає Вчена рада Університету після рекомендації Вченої ради
відповідного факультету (п. 3 Положення). Під час конкурсного добору також можуть враховуватися результати
рейтингування НПП, яке проводиться на підставі Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів

Сторінка 18



наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників (http://surl.li/evuku). Отже, процедури конкурсного
добору є прозорими та дозволяють забезпечити необхідний рівень фаховості НПП з урахуванням особливостей ОП,

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

ЛНУ залучає роботодавців до процедур перегляду ОП, участі у практичній підготовці здобувачів, викладанні
освітніх компонентів та роботи у складі екзаменаційних комісій. Під час онлайн-зустрічей здобувачі та випускники
ОП, а також роботодавці підтвердили, що брали участь у перегляді та вдосконаленні ОП та що у ЗВО регулярно
проводяться зустрічі та відкриті лекції за участі роботодавців (зокрема, зустрічі з представниками Франкфуртського
зоологічного товариства, ІТ-компанії Softserve, ТоВ Експлоджен, гербарію LWS державного природознавчого музею
НАН України, Інституту біології тварин НААН України, Інституту біології клітини НАН України). Деякі випускники
в результаті таких зустрічей отримали змогу продовжити дослідницьку кар’єру (Л. Романишин). Директор
Державного природознавчого музею НАНУ повідомив, що співробітники музею задіяні у викладанні на ОП.
Відповідно до відомостей про самооцінювання професіонали-практики з інших установ також залучені до
викладання аудиторних занять та навчальної практики на ОП (співробітники Ботанічного саду ЛНУ, Інституту
екології Карпат НАН України, Українського католицького університету, ДНДКІ ветеринарних препаратів та
кормових добавок). Представники роботодавців запрошуються до керівництва ЕК, що здійснюють підсумкову
атестацію здобувачів (д.б.н., Р.Я. Іскра, Інститут біології тварин; д.б.н. І.Я. Капрусь, Державний природознавчий
музей; д.б.н. Д.В. Федорович, Інститут біології клітини). У ЛНУ проводиться Кар’єрний фестиваль за участі
представників медичних лабораторій («Ескулаб», «Біокурс», «Сінево», «МеДіС»), наукових установ (НВЦ «ХЕМА»,
державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»), виробничих
компаній (біотехнологічна компанія «Експлоджен», фармацевтична компанія «Галичфарм»). Отже, до процедур
вдосконалення ОП та реалізації освітнього процесу залучаються представники як наукових установ, так і
виробничого сектору, що дає можливість швидкої адаптації змісту ОП до вимог ринку праці та особливостей
розвитку галузі.

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

Відповідно до відомостей про самооцінювання ОП, [до аудиторних занять були залучені представники роботодавців:
- Начичко В.О. (провідний фахівець Ботанічного саду університету, к.б.н.), ДВВ "Медичні рослини" (2018-2019), ДВВ
"Медичні рослини та здоровий спосіб життя" (2020-2021), ДВВ "Фітодизайн та декоративна флористика" (2019-
2022), "Ботаніка", лабораторні заняття (2018, 2022), "Навчальна практика з мікології, альгології, анатомії і
морфології рослин" (2020-2022), "Навчальна практика з ботаніки" (2020, 2021); - Савицька О.М. (вчитель біології
ліцею N 28 Львівської міської ради, к.б.н., доцент), "Навчальна практика з зоології хордових", "Навчальна практика
із зоології безхребетних", "Великий практикум з зоології" (2022); - Сичак Н.М. (старший науковий співробітник
Інституту екології Карпат НАН України, к.б.н.), "Ботаніка", лабораторні заняття (2019-2022), "Навчальна практика з
ботаніки" (2020-2022); - Царик І.Й. (науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України, к.б.н.),
"Екологія", практичні заняття (2020-2022), "Навчальна практика з зоології хордових", "Навчальна практика із
зоології безхребетних" (2020-2022); - Колісник Я.І. (доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Українського
католицького університету), "Великий практикум з мікробіології" (2022); - Остапів Р.Д. (завідувач сектору ДНДКІ
ветеринарних препаратів та кормових добавок, к.б.н.), "Фізіологія м'язів" (2022)]. Інформація підтверджена під час
зустрічей з роботодавцями, випускниками та здобувачами, а також силабусами окремих дисциплін
http://surl.li/fdhhf, http://surl.li/fdhho, http://surl.li/fdhhx. Згідно з силабусом навчальної практики з мікології,
альгології, анатомії і морфології рослин. до її проведення також залучалися співробітники Карпатського
біосферного заповідника http://surl.li/fdhik.

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

У ЛНУ розроблені нормативні документи, які регулюють процедури підвищення кваліфікацї викладачів і,
відповідно, забезпечення належного рівня якості викладання і навчання: Положення про підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників (http://surl.li/fdhio), Тимчасове положення про дистанційне
стажування здобувачів вчених звань професора, доцента, у закладах вищої освіти, наукових установах у країнах, що
входять до ЄС (http://surl.li/djzux). Університет регулярно оприлюднює плани та звіти про підвищення кваліфікації
НПП http://surl.li/djzlk. Уся супровідна документація, необхідна для підготовки та звітування про підвищення
кваліфікації, розміщена на сторінці Навчально-методичного відділу ЛНУ http://surl.li/fdhjs. Крім того, у ЛНУ
проводяться програми підвищення кваліфікації з удосконалення викладацької майстерності http://surl.li/evurt,
навичок крос-культурної академічної комунікації http://surl.li/fdjhx та рівня володіння академічною англійською
мовою http://surl.li/fdjij. Аналіз таблиці 2 у відомостях про самооцінювання ОП, інформації, наданої ЗВО у відповідь
на запит ЕГ на додаткові документи (п. 6) свідчить про високу активність викладачів, задіяних у реалізацї освітнього
процесу за ОП в плані підвищення їх фахового рівня. Як уже зазначалося вище, викладачі проходили стажуванння у
вітчизняних закладах освіти та наукових установах (Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
Національний університет “Львівська політехніка”, Одеський національний уніесритет імені І. І. Мечникова,
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Інститут біології клітини НАНУ, Інститут екології Карпат НАНУ, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ,
Державний природознавчий музей НАНУ), а також зарубіжних ЗВО (Варшавський університет, Вроцлавський
університет, Університет м. Ґрац, Університет природничих наук, Університет Інформатики м. Лодзь, Вюрцбурзький
університет Юліуса Максиміліана, Ряшівський університет, Рейн-Ваальський університет прикладних наук,
Віденський університет природних ресурсів). Центром англомовної академічної та крос-культурної комунікації ЛНУ
також проводяться консультації з особливостей написання грантових заявок для отримання коштів на виконання
досліджень http://surl.li/fdjiq. Отже, Університет всебічно сприяє підвищенню як викладацької майстерності, так і
наукового рівня НПП, задіяних в реалізацї ОП.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Окрім сприяння підвищенню кваліфікації НПП на базі ЛНУ та у співпраці з вітчизняними та закордонними ЗВО, у
ЛНУ діють і інші механізми мотивування викладачів. Так, розроблено низку нормативних документів, спрямованих
на стимулювання розвитку викладацької та професійної майстерності "Положення про почесне звання Заслужений
професор" http://surl.li/djytm (на ОП такі звання присвоєно проф. О. Терек, проф. Федоренко В., проф. Н. Сибірній,
проф. Й. Царику), "Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів за наукові здобутки”,
“Положення про мотиваційний фонд ЛНУ імені Івана Франка” тощо http://surl.li/bgoaw. Кошти мотиваційного
фонду формуються за рахунок коштів спеціального та загального фондів ЛНУ та розподіляються факультетами у
відповідності до надходжень від платного навчання та наукових здобутків факультету. Мотиваційний фонд є
основним джерелом преміювання НПП за високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання,
англомовні курси, наукові досягнення, написання монографій, підручників, посібників, консультування та
керівництво успішно захищеними дисертаційними дослідженнями. Зокрема, у 2021 р. премію за використання
інноваційних технологій у навчальному процесі отримала отримала завідувачка кафедри екології З.І. Мамчур
http://surl.li/xfrg. За даними відомостей про самооцінювання ОП [у 2019 р. працівники біологічного факультету
були премійовані на суму 82000 грн., у 2020 р. – 406000 грн, у 2021 р. – 612000 грн.]. На онлайн-зустрічах
керівництво Університету, головний бухгалтер та гарант ОП повідомили, що під час воєнного стану кошти
мотиваційного фонду використовуються для збереження кадрового потенціалу ЛНУ. Таким чином, у ЛНУ діють
різноманітні механізми мотивування та стимулювання розвитку викладацької майстерності НПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Залучення високваліфікованих професіоналів-практиків - представників академічних науково-дослідних установ до
формування змісту ОП та реалізацїі освітнього процесу. Співробітники академічних установ задіяні у проведенні
аудиторних занять, навчальних практик, введені до складу екзаменаційних комісій для підсумкової атестації
здобувачів. Регулярно організовуються наукові, консультаційні, комунікаційні заходи за участі представників
зовнішніх стейкголдерів (як академічних установ, так і науково-виробничого сектору); 2) Розвинена система
сприяння підвищенню рівня фаховості НПП, задіяних у реалізації ОП, а також стимулювання розвитку
викладацької майстерності: наявність мотиваційного фонду, практика преміювання викладачів за наукові здобутки,
методичний доробок, впровадження інноваційних методів навчання, допомога у підготовці грантових заявок для
участі у міжнародних проєктах, організація програм підвищення кваліфікації на базі Університету (зокрема, для
покращення рівня володіння академічною англійською мовою) тощо, що може розглядатися, як взірцеві практики.

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

Слабких сторін за критерієм не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Аналіз ОП "Біологія" свідчить про її повну відповідність вимогам Критерію 6: 1) вимогам підкритерію 6.1. НПП,
задіяні в реалізації ОП, мають високу академічну та професійну кваліфікацію, що підтверджується наявністю
відповідних наукових ступенів, публікаціями у вітчизняних і закордонних виданнях за тематикою дисциплін, що
викладаються, підвищенням кваліфікації за відповідними темами, що дозволяє досягти поставлених цілей і
запланованих ПРН. 2) відповідає вимогам підкритерію 6.2. Конкурсний відбір викладачів ОП є прозорим та
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ґрунтується на аналізі їхнього професійного доробку, дотичного до змісту ОП та відповідних дисциплін; 3)
відповідає вимогам підкритерію 6.3. Представники різних груп роботодавців (академічні установи та науково-
виробничий сектор) беруть участь у формуванні та вдосконаленні змісту ОП, організації та реалізації освітнього
процесу, залучаються до проведення підсумкової атестації здобувачів; 4) відповідає вимогам підкритерію 6.4.
Професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців (науково-дослідні установи НАН України),
задіяні у проведенні аудиторних занять з обов’язкових та вибіркових дисциплін на засадах сумісництва; 5)
відповідає вимогам підкритерію 6.5. Викладачі, які забезпечують реалізацію ОП вчасно проходять підвищення
кваліфікації на базі вітчизняних та закордонних установ; 6) відповідає підкритерію 6.6. У ЛНУ розроблено вагому
нормативну базу з питань підтримки професійного розвитку викладачів та відповідно до неї використовуються
різноманітні підходи до стимулювання росту педагогічної майстерності та наукового рівня НПП: наявність
мотиваційного фонду, практика преміювання викладачів за наукові здобутки, методичний доробок, впровадження
інноваційних методів навчання, допомога у підготовці грантових заявок для участі у міжнародних проєктах,
організація програм підвищення кваліфікації на базі Університету (зокрема, для покращення рівня володіння
академічною англійською мовою) тощо, що може розглядатися, як взірцеві практики. Враховуючи повну
відповідність освітньої діяльності за ОП вимогам, а також наявність в ЛНУ практик, що можуть розглядатися як
взірцеві, освітня програма в контексті критерію 6 може бути оцінена на рівні А.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Наявні в ЗВО матеріально-технічні ресурси – аудиторний фонд, бібліотечний фонд, гуртожитки, забезпечують
досягнення цілей та програмних результатів ОП. Корпуси оснащені необхідним мультимедійним обладнанням –
проєктори, мультимедійні дошки, безоплатний доступ до мережі Інтернет. Для ефективного дистанційного
навчання учасники освітнього процесу на даній ОП послуговуються платформами Moodle, еДеканат, Zoom, Microsoft
Teams. Матеріально-технічна база освітньо-наукового спрямування на факультеті забезпечує досягнення базових
цілей та результатів за програмою. Лабораторії оснащені необхідним приладдям для отримання як базових навичок
з хімії, ботаніки та зоології, так і практичних навичок з комплексних напрямів, таких, як клітинна біологія,
молекулярна біологія та генетика. Для цього в лабораторіях наявне таке обладнання: рентгенофлуоресцентний
аналізатор, електронний мікроскоп, інвертований мікроскоп, флуоресцентний мікроскоп, хроматомасспектрометр,
спектрометри, приладдя для горизонтального та вертикального електрофорезу, центрифуги, ампліфікатори,
стерильні бокси, електропоратори. В Університеті створено центр спільного користування обладнанням, де
представлено сучасні прилади для наукової роботи - Міжуніверситетський центр колективного користування
клітинної біології (http://surl.li/fdcic); крім того, всі члени освітнього процесу мають доступ до Зоологічного музею
Університету, Ботанічного саду, де можна виконувати наукові роботи та практичні занняття під час навчання.
Обладнання та витратні матеріали оновлюються, за 2022 рік здебільшого були закупівлі витратних матеріалів та
поповнення бібліотечного фонду (див. відповідь на запит 10). Завдяки наявності низки укладених договорів з
академічними та приватними установами м. Львова (див. відповідь на запит 7) та співпраці з роботодавцями, як
було показано під час співбесід, здобувачі можуть використовувати сучасне наукове обладнання даних установ для
проходження практик та підготовки кваліфікаційних робіт. Отже, в ЗВО cтворені комфортні умови для навчання як
у дистанційному форматі, так і в корпусах ЛНУ.

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

Викладачі та здобувачі освіти мають безоплатний доступ до необхідних джерел інформації. Учасники освітнього
процесу мають необмежений доступ до бібліотечного фонду, навчальної, наукової баз університету. Наукова
бібліотека Університету (https://www.lnulibrary.lviv.ua/) укомплектована близько 3 млн примірників загалом,
працює електронний каталог бібліотеки (http://surl.li/fdcid). Для здобувачів освіти та науково-педагогічного
персоналу наданий доступ до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science та інших. На факультеті
наявний комп’ютерний клас, який є доступним для здобувачів освіти; крім того, аудиторії для практичних та
лабораторних занять також оснащені комп’ютерами для безперервного вільного доступу до мережі Інтернет.
Система Moodle, яка функціонує в Університеті, значно спрощує доступ здобувачів освіти до інформації. Окремий
курс в цій системі може містити необхідні джерела інформації в електронному вигляді та/або рекомендації щодо
пошуку інформації за темою. У бібліотеці біологічного факультету ЛНУ для здобувачів доступні підручники
авторства викладачів ОП для вивчення окремих дисциплін.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.
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Освітнє середовище є безпечним для здоров’я та життя усіх учасників навчального процесу. Лабораторні та
навчальні приміщення обладнані необхідним для безпеки життєдіяльності обладнанням – вентиляційними
шахтами та витяжними шафами, вогнегасниками, засобами першої домедичної допомоги, боксовими
приміщеннями. Приміщення факультету відповідають нормам протипожежної безпеки, санітарно-
епідеміологічним нормам (див. відповідь на запит 3), відходи освітньо-наукового процесу біологічного спрямування
проходять необхідну стерилізацію. Спеціалізоване обладнання, що потребує перевірки та калібрування,
використовується під наглядом академічного персоналу. Здобувачі освіти проходять тренінги щодо використання
того чи іншого обладнання. Коридорні приміщення містять засоби протипожежної безпеки, що знаходяться у
місцях високої доступності, а також евакуаційні плани та маркування виходів, на факультеті наявні укриття.
Студенти проінформовані щодо правил техніки безпеки, правила знаходяться в кожній аудиторії у вільному доступі,
здобувачі регулярно проходять інструктажі на початку навчального курсу (див. відповідь на запит 3).

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

Студенти університету отримують всебічну підтримку як під час навчання, так і у вільний час. Комунікація
відбувається змішаним шляхом – як з використанням дистанційних платформ еДеканат, Moodle та соціальних
мереж, так і під час особистого спілкування в межах Університету. Інформація щодо заходів, тренінгів, оновлень,
діяльності ЗВО й багатьох інших аспектів оновлюється на головній вебсторінці ЛНУ та на багаточисельних каналах
в соціальних мережах (http://surl.li/fdcie; Telegram- канали: @facultyofbiology_lnu, @bio_lnu; Instagram-канали:
http://surl.li/fdcih, http://surl.li/fdcik; YouTube-сторінка: http://surl.li/fdcil). Потужну інформаційну підтримку
стосовно подальшого кар’єрного шляху здійснює Відділ розвитку кар'єри та співпраці з бізнесом (http://surl.li/vlzq),
який проводить зустрічі з роботодавцями (http://surl.li/fdcip) та допомагає з працевлаштуванням. Інформаційну
підтримку стосовно участі у міжнародних програмах виконує Відділ міжнародних зв’язків (http://surl.li/evtcv), який
безперервно пропонує широкий спектр можливостей для здобувачів на власному сайті, а також на Телеграм-каналі
для Біологічного факультету (http://surl.li/fcssz). Однак студенти демонстрували незадоволення власне
консультативною підтримкою Відділу міжнародних зв’язків для оформлення документів та перезарахування
дисциплін за результатами обміну. Спілкування зі здобувачами засвідчило значну освітньо-наукову підтримку з
боку Університету, зокрема завдяки функціюванню Наукового товариства студентів. Соціальна підтримка різних
груп здобувачів відбувається за допомогою Центру соціального розвитку та громадських ініціатив
(http://surl.li/fdrlx), який проводить тренінги та організаційну роботу з такими групами студентів як ВПО, члени
сімей ветеранів, та усіма зацікавленими сторонами. Центр також залучає до роботи громадські організації міста,
благодійні організації та меценатів. Соціальна підтримка здобувачів освіти також відбувається за посередництва
Студентського самоврядування, яке на високому рівні підтримується адміністрацією ЗВО – має власний бюджет,
існує в постійній комунікації зі студентством та адміністрацією ЗВО, проводить різноманітні зустрічі та тренінги
(http://surl.li/fdciu).

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

В Університеті створений та функціонує Ресурсний центр з інклюзивної освіти, який опікується підтримкою осіб з
особливими освітніми проблемами та впроваджує принцип інклюзивності в академічне середовище
(http://surl.li/evuzd). Даний центр реалізує тренінги, воркшопи та психологічну підтримку за багатьма напрямками
для включення осіб з особливими освітніми потребами в академічний процес. Крім того, Центр проводить навчання
для всіх бажаючих мати навички допомоги після травматичних подій. Під час співбесід здобувачі освіти та НПП не
володіли інформацією про подібну діяльність. На зустрічах з фокус-групами було з’ясовано, що для осіб з
обмеженими фізичними можливостями здійснюється поселення в гуртожиток на перший поверх та проведення
аудиторних занять на першому поверсі. Корпус факультету обладнано пандусами та санвузлами для осіб з
обмеженими фізичними можливостями. Інших умов для реалізації права на освіту для таких осіб, осіб з
порушенням зору та інших груп здобувачів згадано не було.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Прикладів конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією на
ОП не було (за підтвердженням різних сторін навчального процесу). "Положення про забезпечення академічної
доброчесності" (http://surl.li/fdcjc) регулює конфліктні ситуації, пов’язані з академічною доброчесністю та
апеляцією щодо визнання недоброчесності. В Університеті не існує положення, що безпосередньо визначає та
регулює поняття конфліктої ситуації, політику Університету у випадку конфлікту. Однак існує Комісія з питань
етики та професійної діяльності, яка діє згідно з "Положенням про постійні комісії Вченої ради Львівського
національного університету імені Івана Франка" (http://surl.li/fdcje). Положення визначає порядок роботи та
повноваження комісії, серед яких забезпечення вирішення конфліктних ситуацій, пов'язаних з корупцією,
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гендерним насильством та дискримінацію, та інших конфліктних ситуацій. До повноважень комісії також належить
розгляд заяв стосовно конфліктних ситуацій. Порядок подання та розгляду заяв розкрито у вищезгаданому
Положенні. Здобувачі освіти обізнані щодо наступних способів вирішення конфліктних ситуацій: використовуючи
Телефон Довіри (http://surl.li/evvap), або електронну скриньку (dovira_lnu@ukr.net), чи звернення в Електронну
приймальню (http://surl.li/fdcjh), звернення до представників Студентського самоврядування або через Гаранта ОП,
однак незнайомі з процедурою подання заяви до Комісії з питань етики та професійної діяльності.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Навчально-технічна база, яка задіяна в реалізації ОП, забезпечує формування як базових, так і спеціалізованих
(молекулярно-біологічних) навичок лабораторної роботи в здобувачів освіти на високому рівні. Здобувачі освіти
мають змогу використовувати багату матеріально-технічну базу ЗВО для навчання та для наукової діяльності. У ЗВО
надається доступ до інформаційних джерел усім членам освітнього процесу, включаючи як фізичні джерела
(бібліотечні фонди), так і електронні ресурси – електронний каталог, методична база системи Moodle, що постійно
оновлюється академічним персоналом, та доступ до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of
Science). Студенти отримують всебічну інформаційну підтримку завдяки розвинутій мережі інтернет-ресурсів
Університету – наявність YouTube-каналів факультету та Університету; Telegram-канали адміністративних
підрозділів ЗВО, факультету та Студентського самоврядування. В ЛНУ створений окремий підрозділ - Ресурсний
центр з інклюзивної освіти, який опікується впровадженням принципів інклюзивності в академічне середовище
ЗВО та забезпечує підтримку осіб з особливими освітніми проблемами.

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

Консультативна підтримка студентів, як основа правильної та результативної роботи здобувачів освіти є
недосконалою. Було виявлено відсутність підтримки з питань організації міжнародного співробітництва та
мобільності студентів. Рекомендуємо відповідним підрозділам проводити співбесіди, збори студентами для
ознайомлення з нормативною базою за окремими питаннями; забезпечити сприяння організації індивідуальних
планів та процесів перезарахування кредитів ЄКТС. У ЛНУ створена інфраструктура для можливості навчання
маломобільних груп населення, однак відсутні практики, що враховують інтереси інших категорій здобувачів з
особливими освітніми потребами. Гаранту ОП та керівництву факультету рекомендується протягом трьох років
розробити наступні процедури: впровадити систему супроводу, тьюторів, сурдоперекладачів для осіб з іншими
формами особливих потреб із залученням спеціалістів з Ресурсного центру з інклюзивної освіти. В Університеті не
існує положення, що безпосередньо визначає та регулює поняття конфліктої ситуації, політику Університету у
випадку конфлікту. Основним регулюючим нормативним документом є "Положення про постійні комісії Вченої
ради Львівського національного університету імені Івана Франка", яке слугує підґрунтям для роботи Комісії з питань
етики та професійної діяльності, що і розглядає конфліктні ситуації. Рекомендуємо розробити документ, який
визначає поняття конфліктної ситуації, види конфліктних ситуацій та процедуру, згідно з якою будь-який учасник
освітнього процесу може вирішити конфлікт.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітня програма відповідає вимогам усіх підкритеріїв критерію 7. Повна відповідність підкритеріям 7.1-7.3
досягається завдяки тому, що на ОП створені комфортне та безпечне освітнє середовище та матеріально-технічна
база високого рівня. В аудиторіях та лабораторних приміщеннях облаштовані робочі місця, що забезпечують
досягнення необхідних цілей та результатів навчання, а також є основою для наукової діяльності здобувачів. У
здобувачів та НПП є вільний доступ до бібліотечних фондів, створюється основа для зростання якості освітнього
процесу та наукової роботи викладачів та студентів. ОП відповідає вимогам підкритерію 7.4. Заклад вищої освіти
забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти,
що навчаються за освітньою програмою, з недоліками що можуть бути виправлені в короткий час. Активно
працюють студентські товариства, такі, як студентська рада та профспілка. Заклад вищої освіти створює достатні
умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами, що навчаються за освітньою
програмою, а отже, відповідає підкритерію 7.5. Освітня програма частково відповідає підкритерію 7.6: в ЗВО існує
чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними
домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною для усіх учасників освітнього процесу та
послідовно дотримується під час реалізації освітньої програми, однак ці процедури регламентуються
опосередкованим нормативним документом. Загалом, простежується відповідність вимогам критерію 7 із
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зауваженнями, що стосуються вдосконалення вже існуючих практик, які спрямовані на розвиток освітнього процесу
за даною ОП. Підсумовуючи вищенаведене, за критерієм 7 освітня програма може бути оцінена на рівні В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду освітніх програм регламентуються відповідними
положеннями: "Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ імені Івана Франка"
(http://surl.li/dppqi), "Положенням про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету
імені Івана Франка" (http://surl.li/fdcjz), "Методичними рекомендаціями щодо розроблення, затвердження,
моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(http://surl.li/vkqe), Опитування студентів, викладачів та роботодавців здійснюється відповідно до "Положення про
опитування студентів працівників, викладачів,випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу"
(http://surl.li/aigmt) та інших документів (http://surl.li/fdckb). Ці положення регламентують процедури перегляду
освітніх програм та функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти за участі Центру
забезпечення якості освіти. Процеси перегляду та моніторингу базуються на встановленні відповідності Стандарту
вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія та з урахуванням рекомендацій робочої групи даної ОП, до якої входять
представники груп стейкголдерів – здобувачі освіти та роботодавці. Останній перегляд ОП відбувався в 2022 році.
Зокрема, за побажаннями здобувачів освіти була введена зміна в тривалості переддипломної практики до 8 тижнів.

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.

Здобувачі освіти під час спілкування у фокус-групах продемонстрували залученість до процесів перегляду та
затвердження освітньої програми. Так, здобувачі освіти входять до робочої групи ОП (Анжеліка Кульчицька, див.
відповідь на запит 2), представники Студентського Уряду входять до складу Вченої Ради факультету та Університету,
також здобувачі освіти регулярно надають зворотній зв'язок під час неформального спілкування з гарантом ОП та
НПП, зустрічей студентів з деканом факультету (або іншими членами адміністрації Факультету). Здобувачі освіти
підтверджують проходження опитувань стосовно окремих навчальних дисциплін та задоволеності освітнім
процесом. Однак не було отримано результатів опитувань стосовно задоволеності освітнім процесом конкретної
освітньої програми, перегляду компонентів даної ОП. ЗВО оприлюднює результати опитування здобувачів освіти
загального плану без аналізу за окремою освітньою програмою (http://surl.li/fdckj).

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

ЛНУ має тісний зв’язок з роботодавцями у сфері академічної науки та приватних лабораторій міста та області.
Науково-дослідні та науково-виробничі лабораторії роботодавців є базами для проходження практик студентами та
виконання кваліфікаційних робіт (див. відповідь на запит 7). Взаємодія між адміністрацією та роботодавцями є
постійною за рахунок залучення їх до робочої групи освітньої програми (А. Бокотей, завідувач відділу Державного
природознавчого музею НАН України, д.б.н., див. відповідь на запит 2), проведення аудиторних занять, зокрема,
практичних, керівництво експериментальною роботою студентів під час практик та виконання кваліфікаційних
робіт. За сприяння Відділу карʼєрного розвитку та співпраці з бізнесом (http://work.lnu.edu.ua/) на регулярній
основі проводяться відкриті лекції для студентів для ознайомлення з потенційними місцями роботи, виїзні заняття,
семінари та тренінги із залученням роботодавців (http://surl.li/fdckk, http://surl.li/fdcip). Цей відділ також проводить
моніторинг ринку праці та оцінку затребуваності навичок, що формуються окремими освітніми компонентами, у
професійній діяльності; а також проводить опитування роботодавців щодо задоволеності результатами реалізації
освітнього процесу та рівнем підготовки випускників (див. відповідь на запит 9, http://surl.li/fdckm). Наявні
опитування спрямовані на оцінку освітнього процесу загалом, без аналізу окремої освітньої програми, та не
відображують залученість роботодавців до процесів перегляду даної ОП.

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

Інтерв’ювання випускників та викладачів кафедри показали, що адміністрація біологічного факультету підтримує
зв’язок з випускниками та враховує їх кар’єрний шлях для моніторингу освітнього процесу в ЗВО. Випускники
широко залучені до навчального процесу - проводять гостьові лекції, тренінги з профорієнтації та
працевлаштування та, в цілому, підтримують тісний звʼязок з НПП. Відділ карʼєрного розвитку та співпраці з
бізнесом (http://surl.li/evulw) здійснює моніторинг карʼєрного шляху випускників та залучає їх до вищенаведених
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заходів (http://surl.li/fdckk). Крім того, випускники після закінчення навчання проходять опитування щодо
задоволеності освітнім процесом та можливостей їх працевлаштування (http://surl.li/fdckr).

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

Функціонування системи забезпечення якості освіти унормовано в університеті Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ (http://surl.li/dppqi), а також допоміжними документами про
організацію освітнього процесу, про освітні програми тощо (http://surl.li/fdckb). Дотримання встановленої системи
моніторингу освітніх програм забезпечується належним чином декількома структурними підрозділами
університету, де одними з центральних є Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету
імені Івана Франка (http://surl.li/dppqq), гарант та робоча група ОП. Взаємозвʼязок цих ланок забезпечення якості
дозволив виявити деякі недоліки ОП, які були виправлені під час останнього перегляду програми. Зокрема, це
недостатня практична підготовка здобувачів, яка була посилена більш тривалою переддипломною практикою.
Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема Центр
моніторингу та Відділ карʼєрного розвитку та співпраці з бізнесом, забезпечує опитування різних груп
стейкголедрів, що регулюються Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та
роботодавців щодо якості освітнього процесу (http://surl.li/aigmt). Під час співбесід з різними фокус-групами було
виявлено, що дані опитування стосуються освітнього процесу загалом, незалежно від освітньої програми. Таким
чином, опитування не дозволяють якісно проводити моніторинг освітніх програм, виявляти недоліки та
впроваджувати побажання різних груп стейкголдерів.

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

Акредитація цієї освітньої програми є первинною.

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

У закладі відбувається розбудова та становлення культури якості вищої освіти. ЛНУ на нормативному рівні є
готовим до постійного розвитку систем забезпечення якості освіти, освітньої програми та навчального процесу за
нею. Вдосконалення потребує налагодження формалізованої системи взаємодій між усіма стейкголдерами,
зацікавленими в освітній програмі, що акредитується, та відділами університету. Популяризується академічна
доброчесність серед усіх ланок освітнього процесу, дотримання регулюється відповідним положенням
(http://surl.li/dppps). Заходи, що спрямовані на розвиток освітньої програми, сприймаються належним чином
членами академічної спільноти університету. Розвиток освітньої програми є метою та їх спільною відповідальністю.
Під час експертизи була виявлена висока зацікавленість різних сторін навчального процесу до поліпшення та
вдосконалення ОП та загалом освітнього процесу у ЗВО. Належне ставлення до цього процесу є невід’ємною рисою
цінностей університетської спільноти, основною метою є постійне вдосконалення власного освітнього середовища.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Центр забезпечення якості освіти, що включає Навчально-методичний відділ, Відділ менеджменту якості освітнього
процесу; Центр моніторингу; Відділ сприяння працевлаштуванню; Вчена рада Університету та Факультету; гарант та
робоча група ОП забезпечують дотримання встановлених процедур забезпечення якості освіти. Розвинена потужна
співпраця з роботодавцями, що здійснюється за рахунок опитувань, укладених угод про співпрацю, долучення до
розробки освітніх програм, залучення професіоналів-практиків до аудиторних, практичних занять та тренінгів з
розвитку професійних soft-skills. Наявна постійна та результативна комунікація з випускниками, як одними з
ключових стейкголдерів освітнього процесу - випускники регулярно проходять опитування, залучаються до наукової
діяльності здобувачів освіти, проводять лекції та семінари. Здобувачі освіти залучені до робочої групи ОП, до Вчених
рад факультету та Університету. У ЛНУ всі учасники освітнього процесу усвідомлюють розвиток та вдосконалення
якості освітнього процесу як інституційну мету.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.
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Звертаємо увагу, що опитування стейкхолдерів, що існують у Львівському національному Університеті, стосуються
якості освітнього процесу та викладання, не є специфічними для окремої освітньої програми, що ускладнює аналіз
моніторингу ОП та залученості стейкхолдерів до цього процесу. Рекомендуємо Центру забезпечення якості освіти,
Центру моніторингу до кінця 2022-2023 навчального року розробити опитування груп стейкхолдерів за окремою
освітньою програмою із можливістю зазначення власних побажань або рекомендацій.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітня програма відповідає критерію 8 з недоліками, що можуть бути виправленими в короткий термін та
стосуються вдосконалення існуючих практик. Освітня програма повнстю відповідає підкритерію 8.1. Заклад вищої
освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду освітньої програми. У ЗВО розроблені та затверджені основні нормативні документи, які
визначають систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Усі підрозділи та інституції університету
забезпечують дотримання встановлених процедур. Також, освітня програма задовільнює підкритерії 8.2-8.4:
роботодавці залучаються до формування змісту ОП, ЛНУ підтримує тісний зв’язок з випускниками та проводить
моніторинг успішності їх працевлаштування та кар’єрного шляху, здобувачі освіти залучені до перегляду ОП під час
засідань робочої групи, Вчених рад та за допомою неформальних звернень до гаранта та НПП. Недолік за даними
підкритеріями стосується відсутності регулярних та протокольованих опитувань всіх перелічених груп стейкхолдерів
стосовно їх оцінки даної ОП. Загалом, відповідаючи підкритерію 8.5 та 8.6, в Університеті розроблена нормативна
база для постійного внутрішнього моніторингу якості освіти в ЛНУ та ефективно функціонує Центр забезпечення
якості освіти, який забезпечує швидке реагування на виявлені недоліки, завдяки співпраці з гарантом та робочими
групами. ОП відповідє підкритерію 8.7. В академічній спільноті ЛНУ сформована культура якості, яка сприяє
постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою. Всі члени освітнього процесу
зацікавлені в розбудові культури якості освіти в ЛНУ і надалі. Підсумовуючи, аналіз освітньої програми за
критерієм 8 дозволяє оцінити її на рівні В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу Львівського національного університету регламентуються
Статутом ЛНУ (http://surl.li/oobl), Правилами внутрішнього розпорядку (http://surl.li/vjec), документами про
організацію та забезпечення якості навчального процесу, зокрема Положенням про організацію освітнього процесу
у Львівському національному університеті імені Івана Франка (http://surl.li/gpar). Усі вони є доступними та
розміщені на вебсторінці університету (http://surl.li/tflz). Документи є основою функціонування усіх органів
адміністративного розпорядку університету. Як викладачі, так і студенти послідовно дотримуються регламентованих
правил.

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

ОП спеціальності 091 Біологія «Біологія», що акредитується, представлена лише у вигляді затвердженої програми
(http://surl.li/fcsuf). Проєкт даної програми не розміщений на вебсторінці у зв’язку з його затвердженням, але
співбесіди зі стейкхолдерами підтвердили, що проєкт був оприлюднений та обговорення відбулося згідно з
графіком. Наразі на веб-сторінці факультету, розміщений проєкт ОП 2023 (http://surl.li/fdrld), громадське
обговорення відкрито - пропозиції та рекомендації можна висловлювати на пошту гаранта ОП
(ihor.khamar@lnu.edu.ua).

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.
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Діюча освітня програма розміщена на вебсторінці Університету у розділі Біологічного Факультету
(http://surl.li/bfqlp). Там також розміщена програма за 2019 рік (http://surl.li/fcsmh), навчальні плани відповідних
програм для денної та заочної форм навчання, силабуси окремих навчальних дисциплін. Доступ до цих документів є
вільним.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Усі нормативно-правові документи знаходяться у відкритому доступі на сайті ЗВО, сформовані в окремий розділ.
Пошук серед них є зрозумілим та доступним. Освітня програма розміщена на веб-сторінці факультету. Позитивною
є практика вільного розміщення силабусів та програм курсів дисциплін для загального ознайомлення.

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

Проєкт освітньої програми не висвітлений на сторінці Університету, у зв’язку з завершенням періоду його
обговорення. Рекомендуємо залишати проєкт на веб-сторінці ЗВО із зазначенням дати початку та/або датою
завершення громадського обговорення, що надасть змогу коректно оцінити роботу над проєктом ОП із залученням
груп стейкголдерів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП відповідає критерію 9 з недоліками, що не є критичними та можуть бути виправленими у найближчий час.
Освітня програма повністю відповідає підкритерію 9.1: усі необхідні положення, які регулюють права та обовʼязки
всіх учасників освітнього процесу, розміщені на веб-сторінці університету, є зрозумілими та доступними. ОП
частково відповідає підкритерію 9.2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої
програми або змін до неї оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання
зауважень та пропозиції зацікавлених сторін. Недоліком є відсутність проєкту ОП на веб-сайті Університету після
закінчення терміну його розгляду. ОП повністю відповідає підкритерію 9.3, з наявністю зразкових практик. Заклад
вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну інформацію про освітню
програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти) в обсязі, достатньому для інформування
відповідних заінтересованих сторін та суспільства.Позитивною практикою є розміщення силабусів та навчальних
програм на сторінці Факультету - усі бажаючі можуть чітко сформувати уявлення про цілі та мету окремої
дисципліни. Відповідність освітньої діяльності за ОП вимогам критерію 9 дозволяє оцінити її на рівні В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

Експертній групі були створені належні умови для проведення експертизи. Усі зустрічі, передбачені програмою
візиту, були чітко і вчасно організовані.
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V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою A

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

B

Критерій 6. Людські ресурси A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Зінченко Оксана Юріївна

Члени експертної групи
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Ликова Ірина Олександрівна

Кулакова Карина Георгіївна
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