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Робота Центру забезпечення якості освітньо-наукової діяльності  ІПКіК 
НАН України (далі Центру) за 2021-2022 н.р. проводилася згідно 
затвердженого плану.  

За звітній період Центром проводилося складання та оновлення 
нормативних документів ІПКіК НАН України (далі Інституту) з питань 

забезпечення якості освіти з урахуванням поточної  законодавчої бази 

України з вищої освіти. Проведений моніторинг і громадське обговорення 
освітньо-наукових програм, які були приведені у  відповідність з сучасним 
станом наукових досліджень та вимог ринку праці. Освітньо-наукові 
програми та силабуси були оновлені, вдосконалені та розміщені на 
оновленому сайті Інституту.  

За звітній період Центром був проведений конкурсний відбір 
викладачів, що задіяні в реалізації освітньо-наукових програм підготовки 
фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. 



З метою забезпечення аспірантів необхідними ресурсами для 
організації навчального процесу в Інституті був створений репозитарій, який 
активно заповнюється співробітниками Інституту.  

Також був укладений договір про співробітництво з ХНПУ 
ім. Г.С.Сковороди, який є базою для проведення педагогічної практики 

аспірантів Інституту. 

У поточному навчальному році адміністрацією Інституту був 
укладений договір щодо перевірки текстів дисертаційних досліджень та 
статей на плагіат (програма Unicheck). 

За звітній період було проведено визначення рейтингів науково- 

педагогічних працівників за результатами науково-дослідної, науково-

методичної та науково-організаційної робіт.  

В поточному навчальному році комісією з опитувань Центру було 
розроблено анкети опитування аспірантів, випускників, викладачів, членів 
ради роботодавців. Було проведено поточне анкетування аспірантів щодо 
якості викладання освітніх програм викладачами Інституту. Результатом 
аналізу анкетування аспірантів стало зменшення учбового навантаження та 
корекція освітньої програми Інституту. 

Анкетування ради роботодавців виявило бажання роботодавців в 
більшій мірі залучати аспірантів Інституту під час навчання до виконання 
спільних наукових досліджень. Також роботодавці вважають, що в процесі 
навчання потрібно більше уваги аспірантів приділяти проблемі пошуку 
потенціальних джерел фінансування наукових розробок та проектів. 

Комісія по роботі з науковою молоддю Інституту протягом звітного 
періоду розглядала роботи, подані на участь у конкурсах на здобуття премій 

та стипендій для молодих вчених Президента України, Верховної Ради 
України та Харківської обласної адміністрації; брала участь у підготовці та 
проведенні щорічної конференції з міжнародною участю для молодих вчених 
та аспірантів ІПКіК НАН України «Холод в біології і медицині».  

Група з популяризації наукової діяльності Інституту за звітний період 
спільно з радою молодих вчених та співробітниками Інституту займалась 
висвітленням результатів наукової діяльності Інституту через засоби масової 
інформації України, організацією і проведенням днів науки та тематичних 
екскурсій як для широкої громадськості, так і для учнів шкіл та студентів 
вищих навчальних закладів. При цьому студенти були ознайомлені з 
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можливостями продовження їх навчання у аспірантурі Інституту за 
спеціальностями 091–Біологія та 222–Медицина.  

Всі науково-освітні заходи, які проводяться в Інституті, попередньо 
рекламувалися на сайті Інституту. Звіти про їх проведення розміщувався на 
сайті. 

Комітет з біоетики Інституту за звітний період провів 6 засідань, на 
яких була проведена біоетична експертиза запланованих та виконаних 
наукових робіт аспірантів Інституту. 

Комісія з перевірки первинної документації в поточному навчальному 
році провела три засідання, на яких розглянула первинну документацію 
дисертаційних робіт аспірантів: Дудецької Галини Вадимівни, Гапон Ганни 
Олександрівни,  Чабаненко Олени Олексіївни, Глоби Вячеслава Юрійовича,  
Власова Олександра Олексійовича,  Варяниці Вікторії Валеріївни, Алі Сабіни 
Гульзарівни, Улізко Павла Юрійовича, Новікової Оксани Юріївни, Кулика 
Володимира Володимировича, Присталова Антона Ігоровича, Пакулової 
Ольги Костянтинівни, Побєлєнського Костянтина Олеговича, Гладких 
Федора Володимировича й видала їм акти перевірки документації для 
проходження процедури попереднього розгляду дисертаційних робіт. 

Протягом навчального року центром моніторингу якості освіти 
опрацьовувалися документи, література та статі щодо моніторингу якості 
вищої освіти в Україні та у світі.  

Центром проводилася робота по підготовці до акредитації освтньо-

наукових програм за спеціальностями 091–Біологія та 222–Медицина. 

 

Голова центру: 
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