
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної
академії наук України

Освітня програма 46832 091 Біологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

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
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії
наук України

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 46832

Назва ОП 091 Біологія

Галузь знань 09 Біологія

Cпеціальність 091 Біологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Воронова Наталія Валентинівна, Приступа Яна Вячеславівна, Павлов
Сергій Васильович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 26.10.2022 р. – 28.10.2022 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://www.cryo.in.ua/license

Програма візиту експертної групи https://www.cryo.in.ua/license

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

Сторінка 2



Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітньо-наукова програма (ОНП) 3 рівня вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія» загалом відповідає
критеріям оцінювання та цілком дозволяє здобувачам 3 рівня вищої освіти набути загальних та фахових
компетентностей, що забезпечує їх конкурентоспроможність, як на вітчизняному та й міжнародному освітньому
просторі. Фундаментом створення та реалізації є науковий потенціал, високій рівень наукових досліджень та
унікальність Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України (ІПКіК). На сьогодні діяльність цього
закладу відбувається в умовах воєнного стану, у м. Харків, завдяки титанічним та без збільшення, героїчним
зусиллям всього колективу ІПКіК. Так, забезпечено реалізацію всіх ОНП, здійснений вступ до аспірантури,
виконуються наукові дослідження та реалізуються міжнародні проекти та гранти, забезпечена безперебійна робота
віварію, всіх лабораторій, зокрема низькотемпературного банку біологічних об’єктів», якій має статус «Національне
надбання України». Крім того, експертна група відмітила суттєві зміни в ОНП, у порівнянні з минулою
акредитаційної процедурою; основні рекомендації та недоліки колективом враховані та усунені; була відмічена
низка унікальних практик ІПКіК, які можуть слугувати добрим прикладом для інших освітніх та наукових закладів.
Робота академічній спільноті закладу ґрунтується на основних демократичних засадах, високому рівні академічних
взаємовідносин та принципів академічної доброчесності.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Найбільш вагомими сильними сторонами ОНП, які можуть бути прикладом для інших закладів освіти/наукових
установ, експертна група вважає: 1. Унікальність напряму підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти за
напрямком кріобіологія (ІПКіК – єдиний в Україні центр, який займається фундаментальними та прикладними
дослідженнями у кріобіології). 2. Реалізація ОНП 091 «Біологія» відбувається у тісній співпраці з освітніми та
науковими центрами країн ЄС, США, Канади, інших країн, а також вітчизняними закладами вищої освіти та
науковими установами; побудований ефективний механізм залучення до викладання навчальних дисциплін
науковців із ЄС, США, Канади, інших країн, а також України, шляхом створення кафедри кріобіології ЮНЕСКО. 3.
Перелік вибіркових дисциплін відображає широкий спектр наукових напрямів сучасної кріобіології. ІПКіК має
відповідні наукові школи, відділи та лабораторії https://www.cryo.in.ua/school, https://www.cryo.in.ua/, з сучасним
обладнанням та науковими та науково-педагогічними кадрами, що забезпечує високий рівень виконання
здобувачами наукових досліджень та ефективну реалізацію наукових компонентів ОНП. 4. Якісне наповнення та
ефективна робота бібліотеки, наявність сучасного репозитарію, надання доступу до світових наукометричних баз;
наявність сучасного обладнання, «Низькотемпературний банк біологічних об’єктів», що має статус «Національне
надбання України». 5. У закладі побудований простір академічної доброчесності, який включає, і наявність
сучасного обладнання, і централізовану закупівлю реагентів, і функціонування віварію, що забезпечує реальне
виконання наукових робіт та отримання обґрунтованих наукових результатів. 6. Наявність кафедри ЮНЕСКО де
поряд з вітчизняними науковцями працюють науковці з країн ЄС, Великої Британії, США, Канади, вони є
повноцінними співробітниками та виконують сумісні наукові дослідження, мають спільні публікації та міжнародні
проекти, здобувачі повною мірою долучені до цих сумісних наукових проектів. 7. ОНП регламентує опанування
освітньої складової протягом перших двох років, після чого, починається науково складова, що дозволяє здобувачам
сфокусуватися на виконанні наукового дослідження, та дає можливість повною мірою будувати власну
індивідуальну освітню та наукову траєкторію. 8. Наявність в ІПКіК наукових фахових видань України категорії А, які
індексуються на платформі міжнародної наукометричної бази Scopus з 2014 року (Проблеми кріобіології і
кріомедицини). 9. Активна участь як співробітників так й аспірантів у науково-дослідних роботах та міжнародних
грантових проектах (Erasmus+; стажування у компанії Diamond Genetics (м. Вейє, Нідерланди); участь у програмі
академічної мобільності - з Університетом Віго - Centro de Investigacion Marina da Universidade de Vigo, Spain);
стажування за програмою OER with Ukraine Digital Project у Ганноверському університеті ім. Лейбніца, Інституті
багатофазних процесів (Ганновер, Німеччина).

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Експертна група відмітила наступні слабкі сторони ОНП та надає рекомендації: 1. Збільшити у вибіркових
компонентах (протягом року), навчальні дисципліни гуманітарного напряму та дисципліни, що формують soft skills
(біоетика, академічна доброчесність, філософія наукового експерименту, культурологія та релігієзнавство,
інтелектуальне та авторське право тощо). 2. Запровадити анкетування для випускників ОНП. 3. Деталізувати в ОНП
форми та види самостійної роботи, окремо для кожної навчальної дисципліни та регламентувати форми контролю,
виправити оформлення літератури та внести перелік компетенцій з застосуванням нової номенклатури: ФК
замінити на СК і програмних результатів, критерії оцінювання робіт в робочі програми та силабуси ОК ОНП
(частково було зроблено під час акредитації). 4. Упродовж місяця оприлюднити на сайті інформацію, щодо вартості
навчання за ОНП та рейтингові списки вступників 2016-2021 року. 5. Збільшити проходження науково-
педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації з педагогіки та кількість навчально-методичних
публікацій науково-педагогічних працівників. 6. Розробити та запровадити систему морально-матеріального
заохочення НПП та гарантів ОНП, закріпивши її у відповідному Положенні (упродовж року), стимулюючи їх
педагогічну майстерність, навчально-методичну роботу та цифрову грамотність. 7. Залучити спеціалістів
незалежного соціологічного опитування з метою інтерпретації результатів опитування стейкхолдерів (після
припинення дії воєнного стану).
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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.

Відповідно до загальної інформації, що наведена на сайті Інституту проблем кріобіології та кріомедицини
Національної академії наук України (далі – ІПКіК), https://www.cryo.in.ua/ та стратегії розвитку ІПКіК, ОНП
повністю відповідає місії та стратегії закладу, а саме реалізація наукової та дослідницько-інноваційної діяльності,
підготовка висококваліфікованих кадрів, здатних інтегруватись у світовий науково-освітній простір та здатних
проводити наукові дослідження на сучасному рівні. ОНП 091 «Біологія» має чіткі цілі та конкретні задачі
https://www.cryo.in.ua/edu . Інститут засновано у 1972 році, з цього часу Інститут єдина в світі установа, яка
комплексно розробляє сучасні медико-біологічні кріотехнології. Діяльність інституту – мультидисциплінарна та
об’єднує біологів, медиків, фізиків, хіміків, математиків тощо. У зв’язку з цим, запровадження в Інституті ОНП 091
«Біологія» третього рівня вищої освіти повністю відповідає як місії та стратегії закладу, так й у повній відповідності
до основної діяльності Інституту.

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

Реалізація ОНП 091 «Біологія» відбувається з урахуванням потреб та інтересів всіх стейкхолдерів. Так, здобувачі
вищої освіти впливають на зміни ОНП шляхом анкетування, а також безпосередньо вносити пропозиції через
гаранта ОНП та свої наукових керівників. Під час зустрічей з фокус-групою «здобувачі вищої освіти» було
встановлено, що за їх пропозиціями були зроблені зміни ОНП, а саме побудова освітньої компоненти ОНП протягом
перших двох років, що дозволяє, надалі, сфокусуватись на реалізації наукової складової програми. Крім того,
здобувачі можуть індивідуально формувати свою освітню та наукову траєкторію шляхом участі у міжнародних
проєктах, тренінгах, відкритих лекціях тощо. Науково-педагогічні працівники залучені до вдосконалення ОНП
через участь у проєктний групі, самостійному вибору методів викладання, обговоренні ОНП на Вчених Радах,
анкетуванні. З роботодавцями Інститутом побудована ефективна співпраця: створена Рада роботодавців
https://www.cryo.in.ua/employers, результатом пропозицій роботодавців є запровадження навчальної дисципліни
«Кріоветеринарія», а також «Статистика в біології та медицини». Співпраця з роботодавцями – двостороння, тобто
від роботодавців (з вищих навчальних закладів України) випускники їх освітніх програм вступають на ОНП ІПКіК,
та після її закінчення, працевлаштовуються в ці навчальні заклади у якості науково-педагогічних кадрів. Крім того,
представники ради, викладають на цієї ОНП (доц. Берест В.П.; доц. Іонов І.А.); з іншого боку, шляхом тісної
співпраці, роботодавцем (доц. Берест В.П.) було запроваджено викладання дисципліни «Кріобологія» у здобувачів
вищої освіти, рівень магістр, ОП «Біологія» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, подібна
практика є унікальною, оскільки не дивлячись на важливість «Кріобології» як фундаментальної, так й прикладної
навчальної дисципліни в ієрархії біологічних наук, в Україні така навчальна дисципліна не викладається; що має
бути прикладом для інших навчальних закладів. Разом з цим, ІПКіК необхідно запровадити анкетування
випускників, та забезпечити їх можливість дієвого впливу на зміни ОНП.

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.

Кріобіологія, на сьогодні визначена як фундаментальна біологічна наука, яка вивчає дію на клітини та тканини
наднизьких температур, та яка має провідну роль у розвитку цитології, фізіології, біофізики, трансплантології,
репродуктивної медицини, кріохірургії, біотехнології https://www.societyforcryobiology.org/ . ОНП ІПКіК повністю
відповідає світовим тенденціям розвитку цієї спеціальності, про що свідчать тематики та наукові напрями ІПКіК
https://www.cryo.in.ua/research, а також перелік обов’язкових та вибіркових дисциплін ОНП, які вивчаються. ІПКіК
є єдиним закладом в Україні, який займається цією проблематикою. Реалізація ОНП 091 «Біологія» відбувається у
тісній співпраці з провідними освітніми та науковими центрами країн ЄС, США, інших країн; окремі дослідники з
цих центрів є співробітниками кафедр та відповідних відділів ІПКіКу, зокрема: Barry J., Fuller University College
School of Medicine, Великобританія, Roland Fleck King’s College, Center for Ultrastructure Imaging, Великобританія,
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Pavel Mericka Responsible person of the Tissue Establishment at Fakultní nemocnice Hradec Králové, Чехія, Estefania
P.Rosendo University of Vigo, Іспанія, John G. Baust The State University of New York at Binghamton, США, інші та
входять до штату кафедри кріобіології UNESCO, https://www.cryo.in.ua/unesco. Так, за результатами обговорення
ОНП доцент кафедри UNESCO Естефанія Паредес (Університет Віго, Іспанія) запропонувала внести до ОНП
вибіркових дисциплін ВК 1.6 «Роль кріобіології в збереженні біологічного різноманіття» та ВК 2.5 «Кріобіологічні
підходи в біотехнології». Крім того, міжнародні партнери ІПКіК впливають на реалізацію наукової компоненти
ОНП за рахунок членства в разових спецрадах - Prof. Plamen Todorov, DSci, Heard of Department Reproductive
Biotechnology and Cryobiology of Gametes Institute of Biology and Immunology of Reproduction, приймав участь як
офіційний опонент у разовій раді із захисту дисертації аспірантки Гапон Г.О. За рахунок пропозицій науковців із
Інституту біології і імунології репродукції Болгарської Академії наук, м. Софія виділена як окрема вибіркова
дисципліна ВК 2.4. «Методи кріобіології в репродуктивній медицині». Під час відкритої зустрічі Barry Fuller, Roland
A. Fleck Estefania Paredes Rosendo, підтвердили тісну співпрацю з закладом та відмітили високий та сучасний рівень
наукових досліджень ІПКіК та конкурентоспроможність випускників цієї ОНП їх участь у багатьох програмах
міжнародних стажувань та наукових проєктах. Під час реалізації ОНП 091 «Біологія» враховано галузевий та
регіональний контекст. Так, Харківщина, на сьогодні, є науковим центром медико-біологічних досліджень,
репродуктивної, регенеративної медицини та трансплантології; саме це визначає важливість та необхідність
випускників цієї ОНП для медико-біологічної галузі Харківщини. Це підтверджено низкою угод з відповідними
центрами м. Харків та персональним складом Ради роботодавців ІПКіК.

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.

Затверджений стандарт доктора філософії спеціальності 091 «Біологія» на жовтень місяць 2022 року відсутній. Під
час розробки ОНП, ІПКіК враховані пропозиції всіх стейкхолдерів освітнього процесу — здобувачів вищої освіти,
науково-педагогічних працівників, роботодавців, у тісній співпраці з низкою вищих навчальних закладів, установ
Національної академії наук України. Подібний підхід забезпечує фундаментальну мультидисциплінарну та
прикладну підготовку здобувачів вищої освіти та ефективне впровадження наукових результатів у практику. Після
опановування ОНП, здобувачі вищої освіти здатні розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної
діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в
галузі біологічних наук на основі цілісних теоретичних або практичних знань та професійної практики. У результаті
навчання за ОНП здобувач набуває глибинні знання зі спеціальності, опановує теоретичні основи з дисциплін,
зокрема: кріобіології, кріобіологією в системі біологічних наук, проблеми кріоконсервування крові та її компонентів,
загальних проблем та конкретних підходів до кріоконсервування клітин і тканин, технологіями
низькотемпературного консервування, методами досліджень в кріобіології, статистичними методами в біології та
медицині та інші, а також низкою вибіркових дисциплін. Загальний аналіз щодо Критерію 1 Сильні сторони та
позитивні практики у контексті Критерію 1: 1. ОНП 091 «Біологія» повністю відповідає цілям та стратегії розвитку
ІПКіК, а також напрямам його діяльності. 2. Наявність ефективної співпраці зі всіма стейкхолдерами та врахування
їх інтересів через їх членстві в проєктний групі, самостійному вибору методів викладання, обговоренні ОНП на
Вчених Радах, анкетуванні. 2. Реалізація ОНП 091 «Біологія» відбувається у тісній співпраці з освітніми та
науковими центрами країни ЄС, США, Канади, інших країн, а також вітчизняними закладами вищої освіти та
науковими установам, в ІПКіК побудований ефективний механізм залучення до викладання навчальних дисциплін
науковців із ЄС, США, Канади, інших країн, а також України. Результатом співпраці з міжнародними партнерами
було введення до ОНП вибіркових дисциплін ВК 1.6 «Роль кріобіології в збереженні біологічного різноманіття» та
ВК 2.5 «Кріобіологічні підходи в біотехнології̈», а також виділена як окрема вибіркова дисципліна ВК 2.4. «Методи
кріобіології в репродуктивній̆ медицині».

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. ОНП 091 «Біологія» повністю відповідає цілям та стратегії розвитку ІПКіК, а також напрямам його діяльності. 2.
Наявність ефективної співпраці зі всіма стейкхолдерами та врахування їх інтересів через їх членстві в проєктний
групі, самостійному вибору методів викладання, обговоренні ОНП на Вчених Радах, анкетуванні. 2. Реалізація ОНП
091 «Біологія» відбувається у тісній співпраці з освітніми та науковими центрами країни ЄС, США, Канади, інших
країн, а також вітчизняними закладами вищої освіти та науковими установам, в ІПКіК побудований ефективний
механізм залучення до викладання навчальних дисциплін науковців із ЄС, США, Канади, інших країн, а також
України. Результатом співпраці з міжнародними партнерами було введення до ОНП вибіркових дисциплін ВК 1.6
«Роль кріобіології в збереженні біологічного різноманіття» та ВК 2.5 «Кріобіологічні підходи в біотехнології̈», а
також виділена як окрема вибіркова дисципліна ВК 2.4. «Методи кріобіології в репродуктивній̆ медицині».

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.
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ІПКіК була усунена низка недоліків, зазначених експертною групою минулої акредитаційної процедури за цим
критерієм. Разом з цим, ІПКіК необхідно запровадити анкетування для випускників цієї ОНП та забезпечити
можливість їх ефективного впливу на зміни ОНП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП повністю відповідає підкритеріям 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; спроєктована відповідно до запитів всіх стейкхолдерів, з
урахуванням тенденцій розвитку у галузі біологічних наук, зокрема, кріобіології та може забезпечити
конкурентоспроможність випускників на світовому та вітчизняних ринків праці. Зауваження, що зроблені, під час
минулої акредитаційної процедури, ІПКіК усунені та виправлені.

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).

Обсяг ОНП та нормативне навантаження становить 42 кредити ЄКТС, що відповідає визначеним нормам. ОНП
містить усі складові, які сприятимуть реалізації компетентностей здобувачів. ОНП складається з навчальних
дисципліни циклу загальної та професійної підготовки, а також вибіркових дисциплін (11 кредитів ЄКТС), які своєю
чергою, складаються з 3 тематичних блоків. Стандарт за цим рівнем вищої освіти відсутній. Набуття здобувачами
навичок науковця та дослідника реалізовано вивченням філософії, методології та організації наукових досліджень
та педагогічною практикою; мовних компетентностей - іноземна мова (англійська). Під час проведення зустрічей
здобувачі та випускники відмітили високу якість підготовки з англійської мови, що також підтверджується високим
рівнем публікаційної активності у міжнародних виданнях (англійською мовою), активною участю здобувачів у
міжнародних програмах стажування, конференціях, відкритих лекцій іноземних науковців для здобувачів цієї ОНП
https://www.cryo.in.ua/post/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-european-society-
for-domestic-animal-reproduction-2022, https://www.cryo.in.ua/post/cryo2022-schedule. Набуття здобувачами
глибинних знань зі спеціальності забезпечено різноплановими як фундаментальними, так й прикладними
дисциплінами (обов’язкові та вибіркові) з кріобіології (кріобіологія в системі біологічних наук; теоретичні основи
кріобіології; проблеми кріоконсервування крові та її компонентів, загальні проблеми та конкретні підходи до
кріоконсервування клітин і тканин). Експертною групою було відмічено детальне та якісне викладання в ОНП
наукової складової, здобувачі вищої освіти мають можливість чітко бачити назву етапу виконання науково-дослідної
роботи, строки виконання, зміст та форми апробації результатів наукових досліджень.

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.

ОНП має чітку структуру як освітнього компонента ОНП (семестри, роки) так й наукової складової (етапи, строки,
зміст та форми апробації). Вивчення дисциплін ОНП є логічним та реалізується протягом усього терміну навчання
за даною ОНП відповідно навчального плану. Досягнення ПРН повною мірою забезпечено наявністю обов’язкових
дисциплін загальної та професійної підготовки. Великий перелік вибіркових дисциплін повною мірою забезпечує
можливість здобувачам вищої освіти формувати індивідуальну освітню траєкторію, згідно з напрямом наукових
досліджень. Враховуючи, зауваження попередньої акредитаційної процедури, ІПКіК розроблено положення «про
визнання результатів неформальної та інформальної освіти учасників освітнього процесу ІПКіК проблем
кріобіології і кріомедицини НАН України». Під час зустрічі, здобувачі вищої освіти підтвердили зарахування
окремих освітніх компонентів, отриманих на конференціях, відкритих лекціях, семінарах, тренінгах тощо. Всі
програмні результати навчання реалізуються повною мірою, охоплені освітніми компонентами, що підкреслює
матриця ОНП. Разом з цим, експертна група рекомендує закладу, окрім вибіркових компонентів професійних та
спеціальних дисциплін, розробити перелік вибіркових дисциплін загальної підготовки, з фокусом на гуманітарну
складову (біоетика, філософія наукового експерименту, культурологія та релігієзнавство), враховуючи важливість
цих дисциплін саме для здобувачів медико-біологічного профілю.
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Зміст ОНП відповідає спеціальності 091 «Біологія», вказаній предметній області та галузі знань, загальному
напряму наукових досліджень. Значний обсяг освітніх компонентів виділений на біологічні дисципліни -
фундаментальні (кріобіологія в системі біологічних наук; теоретичні основи кріобіології) та прикладні (проблеми
кріоконсервування крові та її компонентів, загальні проблеми та конкретні підходи до кріоконсервування клітин і
тканин), а також великий перелік вибіркових дисциплін біологічного напряму, напрям вибору здобувачами яких,
залежить від його наукових інтересів та напряму дисертаційної роботи. Перелік вибіркових дисциплін відображує
широкий спектр наукових напрямів сучасної кріобіології. ІПКіК має відповідні наукові школи, відділи та
лабораторії https://www.cryo.in.ua/school, https://www.cryo.in.ua/, з сучасним обладнанням та науковими та науково-
педагогічними кадрами, що забезпечує високий рівень виконання здобувачами наукових досліджень та ефективну
реалізацію наукової компоненти ОНП.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії на ОНП забезпечено: 1) вильнім вибором вибіркових дисциплін
(обсяг не менш 25%); 2) вільним вибором наукової тематики дослідження; 3) визнання закладам результатів
неформальної освіти та можливість академічної мобільності. Під час зустрічей здобувачі вищої освіти
продемонстрували обізнаність алгоритмом вибору вибіркових дисциплін, а також перезарахування компетентностей
та результатів навчання, отриманих в інших закладах, на програмах стажування, тренінгах. Експертною групою
відмічено активне стажування здобувачів у міжнародних партнерських закладах та наукових центрах
https://drive.google.com/drive/folders/1mhmBsUwP6oPjsIQ7X9Z_qFKDW25TRJdJ?usp=share_link. На офіційному
сайті https://www.cryo.in.ua/edu розміщено силабуси до всіх вибіркових дисциплін, що дає можливість здобувачам
ознайомитись зі змістом навчальної дисципліни та обрати необхідну. Формування індивідуальної освітньої
траєкторії регламентовано низкою положень: «Положенням про організацію освітнього процесу»; «Порядком
підготовки здобувачів вищої освіти»; «Положенням про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін
здобувачами»; «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність»; «Положенням про
визнання результатів неформальної та інформальної освіти», які розміщені на офіційному сайті та є у вільному
доступі https://www.cryo.in.ua/edu-doc.

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

Обов’язкові та вибіркові компоненти ОНП передбачають окрім засвоєння фундаментальних, теоретичних
концепцій кріобіології, опановування прикладними аспектами та опановування практичними навичками, що також
необхідно здобувачам для виконання наукового дослідження. ІПКіК у своїй структурі має відділи, кафедри,
спеціалізовані лабораторії, які оснащені сучасним обладнанням (електронні, флюорисуентні, світові, конфокальні
мікроскопи:, ультрамікротом, проточний цитофлуориметр, спектрофлуориметр, рефрижераторні
ультрацентрифуги, імуноферментні аналізатори, інші), що дозволяє здобувачам опановувати та використовувати це
обладнання для оволодіння сучасними методами в біології та використовувати їх для власних наукових досліджень.
Крім того, ІПКіК має різнопланові форми співпраці з українськими, міжнародними науковими та освітніми
установами https://drive.google.com/drive/folders/1mhmBsUwP6oPjsIQ7X9Z_qFKDW25TRJdJ?usp=share_link,
здобувачі вищої освіти мають можливість опановувати практичними навичками в цих установах, що було
підтверджено під час фокус – зустрічей зі здобувачами вищої освіти, роботодавцями, науково-педагогічними
працівниками та на відкритій зустрічі. Важливо зазначити, що під час відкритої зустрічі Barry J., Fuller University
College School of Medicine, Великобританія, Roland Fleck King’s College, Center for Ultrastructure Imaging,
Великобританія, Estefania P.Rosendo University of Vigo, Іспанія високо оцінили рівень практичної підготовки як
випускників цього закладу, так й здобувачів вищої освіти цієї ОНП. Педагогічну практику та дисципліни
«Педагогічна практика в системі вищої освіти», «Організація та проведення навчальних занять за медико-
біологічним профілем» здобувачі вищої освіти проходять на базі Харківського національного педагогічного
університету ім. Г. Сковороди, згідно з договором про співпрацю.

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

ОНП передбачає опановування соціальними навичками (soft skills) через освітні компоненти дисциплін загальної
підготовки, зокрема при вивченні філософії, іноземної мови, педагогічної практики. Крім того, соціальні навички
здобувачів вищої освіти розвиваються під час їх участі у конференціях, симпозіумах, стажуваннях, проведенні
наукових досліджень (здатність до аналізу наукового матеріалу та інтеграції у світовий науковий простір),
комунікацією зі своїми колегами з інших установ, а також під час навчання та проведенні дослідження з науково-
педагогічними працівниками ІПКіК. Не дивлячись, на проведенні акредитаційної експертизи у форматі online,
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експертна група побачила доброзичливий колектив закладу, командний тип роботи, наявність фундаментальних
демократичних принципів як при спілкуванні, так й у відносинах між членами колективу; відчула що цей заклад з
традиціями та високим рівнем академічної свободи та культури взаємовідносин. Навчання та проведення наукових
досліджень у такому середовищі, забезпечує суттєвий внесок у формування у здобувачів soft skills рівно як й високий
рівень взаємовідносин в академічному середовищі. Разом з цим, експертна група рекомендує додати у вибіркові
дисципліни більше навчальних дисциплін, що формують soft skills, а саме біоетика, академічна доброчесність,
інтелектуальне та авторське право тощо.

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

Станом на жовтень 2022 р. 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 ОНП та окремих освітніх компонентів відображений у навчальному плані ОНП та реалістично відбиває
фактичне навантаження здобувачів. Заняття відбуваються згідно з розкладом, який розміщено на офіційному сайті
установі https://www.cryo.in.ua/edu. Більше ніж 20% ОНП займає теоретичне навчання, більш ніж 70% - відводиться
для самостійної роботи та його науково-дослідної роботи. Експертна група рекомендує ІПКіК деталізувати в ОНП
форми та види самостійної роботи, окремо для кожної навчальної дисципліни та регламентувати форми контролю.

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.

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти в рамках ОНП не передбачена.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1. Унікальність напряму підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти за напрямком кріобіологія (ІПКіК –
єдиний в Україні центр, який займається фундаментальними та прикладними дослідженнями у кріобіології); заклад
має високий рівень інтеграції з міжнародними центрами з кріобіології та кріомедицини, визнання наукових
результатів ІПКіК та відповідно високий рівень наукової складової ОНП. 2. Перелік вибіркових дисциплін
відображує широкий спектр наукових напрямів сучасної кріобіології. ІПКіК має відповідні наукові школи, відділи
та лабораторії https://www.cryo.in.ua/school, https://www.cryo.in.ua/, з сучасним обладнанням та науковими та
науково-педагогічними кадрами, що забезпечує високий рівень виконання здобувачами наукових досліджень та
ефективну реалізацію наукової складової ОНП. 3. Структуроване детальне та якісне викладання в ОНП наукової
складової; здобувачі вищої освіти мають можливість чітко бачити назву етапу, виконання науково-дослідної роботи,
строки виконання, зміст та форми апробації результатів наукових досліджень.

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

Зауваження та рекомендації минулої акредитаційної процедури щодо Критерію 2, закладом усунені та реалізовані.
Експертна група рекомендує закладу 1. Збільшити у вибіркових компонентах, навчальні дисципліну гуманітарного
напряму та дисципліни, що формують soft skills (біоетика, академічна доброчесність, філософія наукового
експерименту, культурологія та релігієзнавство, інтелектуальне та авторське право тощо). 2. Викласти в ОНП форми
та види самостійної роботи, окремо для кожної навчальної дисципліни та регламентувати форми контролю.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП, її освітні та наукові компоненти загалом відповідають Критерію 2 та підкритеріями 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6;
2.7; 2.8; 2.9. Недоліки та рекомендації минулої акредитаційної процедури щодо Критерію 2, закладом усунені та
реалізовані. ЕГ надано рекомендацію щодо збільшення вибіркових дисциплін гуманітарного напряму та викласти в
ОНП форми та види самостійної роботи.

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 до аспірантури ІПКіК на ОНП «091 Біологія» рівня вищої освіти доктор філософії спеціальності
091 Біологія є у вільному доступі та оприлюднені на офіційному веб-сайті у розділі «Аспірантура»
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_0b6034fa40fb4a658f185bf2b94e1d10.pdf?index=true, відповідно до вимог
МОН України і наказу «Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2022 році»;
затверджено рішенням, вченої ради «від 23 травня 2022 р., протокол № 5, п 4.». Вони визначають правила прийому
в ІПКіК, вимоги до рівня освіти вступників, строки прийняття заяв і документів, проведення вступних екзаменів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання, інформації про порядок розрахунку конкурсного балу, а також
формування і оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування. В них визначено порядок
нарахування додаткових балів за попередні науково-дослідні досягнення вступника, перелік необхідних документів,
які подаються вступниками до аспірантури. На веб-сайті представлено програми вступного фахового випробування
та вступного випробування з іноземної мови та оприлюднено ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти на третьому (освітньо-науковому рівні) за спеціальністю 091 Біологія (спеціалізація – «Кріобіологія»),
рейтинговий список вступників за цей рік. Посилання, що до вартості освітніх послуг є, але вони не активні, також
не зрозуміло чи надається гуртожиток на період вступу та навчання для іногородніх вступників та вартість такого
проживання. У фокус групах зі здобувачами вищої освіти, гарантом та академічним персоналом було підтверджено
знання учасниками освітнього процесу процедури вступу до аспірантури.

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

Згідно правил прийому на ОНП на навчання приймаються особи, що здобули ступінь магістра або ОКР спеціаліст
без уточнення спеціальностей, галузі знань тощо. Підготовка громадян в аспірантурі здійснюється за рахунок
видатків державного бюджету та коштів фізичних та юридичних осіб. Вступні випробування на навчання
складаються з вступного іспиту зі спеціальності та іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька в
обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник може підтвердити
знання мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або IELTS, TestDaF з визнанням результатів з найвищим балом.
Кожне вступне випробування оцінюється за 100- бальною шкалою. Наказом директора ІПКіК створюються
предметні комісії для проведення вступних випробувань. При зарахуванні вступник подає опис своїх наукових
намірів у формі дослідницької пропозиції. Для конкурсного відбору з відповідними ваговими коефіцієнтами,
нормованими до одиниці, зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови, а також бали за
дослідницьку пропозицію та додаткові бали за попередні наукові та навчальні досягнення вступників. Результати
вступних випробувань оприлюднюються на офіційному веб сайті не пізніше наступного дня з моменту проведення.
Результати проведених вступних випробувань та рейтингових списків вступників за 2016-2021 роки відсутні. Наказ
про зарахування на навчання видається на підставі рішення приймальної комісії. Також визначено порядок і
розгляд апеляцій у разі незгоди вступника з отриманою оцінкою. Для проведення апеляції створюється апеляційна
комісія (пункт 7 Правила прийому до аспірантури). Під час проведення фокус-груп з гарантом, академічним
персоналом та здобувачами вищої освіти було підтверджено розуміння особливостей прийому до навчання.
Зарахування вступників з числа іноземців може здійснюватися за умов проведення успішної акредитації. Всі
зауваження умовної акредитації, крім оприлюднення ціни за надання освітніх послуг, були виправлені.

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.

В ІПКіК з 2017 року діє «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього
процесу https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_ac4d7d99f6f9463ca9ddb33a68af1d42.pdf?index=true у якому
зазначено, що для безперервного супроводу академічної мобільності визначається координатор від підрозділу, який
перераховує результати академічної мобільності, що були отримані здобувачем вищої освіти. Оцінювання
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результатів навчання у закладі –партнера в період навчання здійснюється за системою цього закладу і переводиться
в систему оцінювання ІПКіК, згідно відповідного Положення
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_24a3c3409d0b46d58e2679e1d44e337f.pdf?index=tru. Під час проведення
фокус груп фактичних матеріалів щодо перерахування результатів не було зафіксовано. Здобувачі вищої освіти
мають можливість і беруть участь в академічній мобільності за рахунок фінансової підтримки міжнародних грантів
та діяльності кафедри ЮНЕСКО. В більшому ступені, це стосується короткотривалих поїздок на міжнародні
конференції. Під час воєнних дій деякі здобувачі освіти (Богданюк Анастасія знаходиться в Нідерландах за рахунок
спілки кріобіологів, Олександра Губеніна - в Німеччині) , вони вимушено мігрували до країн ЄС, де отримали гранти
і продовжують виконувати наукову складову ОНП.

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.

Згідно з положенням про визнання результатів неформальної та інформальної освіти учасників освітнього процесу
Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_24a3c3409d0b46d58e2679e1d44e337f.pdf?index=tru, для здобувачів ОНП
передбачена така процедура, але під час проведення фокус груп, експертна комісія не зафіксувала випадків
перезарахувань та визнання результатів навчання отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності на ОНП та результатів неформальної освіти. Рекомендується доопрацювати положення та механізм
перезарахування результатів, при проходженні та отриманні сертифікатів, наприклад на освітній платформі
Prometeus, при виконанні освітньої складової ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Щодо відповідності критерію 3 за ОНП «091 Біологія» сильними сторонами є її відповідність нормативним вимогам
у повній мірі та забезпечення реалізації оновлених з часу попередньої акредитації Положень.

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

У здобувачів вищої освіти є практика отримання неформальної і інформальної освіти, але випадки підтвердження їх
перезарахування не відомі, що потребує удосконалення механізму та внесення змін у відповідне Положення. На
сайті не оприлюднена інформація щодо вартості навчання за ОНП та рейтингові списки вступників 2016-2021 року.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Недоліки та рекомендації, які були визначені минулої акредитаційної комісії усунені та виправлені, але не зважаючи
на наявність Положень щодо доступу до ОНП та визнання результатів навчання, відсутні фактичні дані щодо
реалізації права на перезарахування результатів неформальної та інформальної освіти, на сайті не оприлюднено
вартість навчання та рейтингові списки вступників попередніх років навчання. ОНП загалом відповідає критерію,
наявні недоліки є несуттєвими та можуть бути виправлені в короткий термін.

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.

В цілому форми й методи навчання сприяють формуванню у здобувачів вищої освіти програмних результатів та
досягнення цілей ОНП. Аналізі РП та силабусів навчальних дисциплін, дозволяє зробити висновки щодо
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відповідності форм і методів навчання для досягнення програмних результатів ОНП. Відповідність методів і форм
навчання ОК прогнозованим програмним результатам і формування soft skills зафіксовані під час зустрічей з НПП
та здобувачами вищої освіти. Оскільки контингент не перевищує 6 осіб, то частіше за все застосовується
індивідуальна форма роботи, усне опитування та тестовий контроль знань, а також діалогова форма спілкування зі
здобувачами під час лекцій. На офіційному сайті є форми анкет та протокол обговорення результатів опитування
здобувачів. Разом з тим, результати анкетування студентів наводяться у відсотках і є неінформативними та не дають
можливість повною мірою оцінити якість освітніх послуг, відповідність форм і методів навчання прогнозованим
ПРН. Під час зустрічей з фокус-групами, встановлено, що анкетування проводяться раз на рік в червні серед усіх
категорій стейкхолдерів. Представники адміністрації та гарант ОНП запевнили, що результати цих опитувань
використовуються для внесення змін в організацію навчального процесу. Так, було внесено наступні зміни: освітня
складова викладається перші 2 роки, а наступні 2 присвячені виконанню наукової складової, введено педагогічну
практику https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_c2270bc7e9e348e9bad4a5d7fe76a082.pdf?index=true. Проявами
академічної свободи НПП є вільний вибір методів, форм та способів подання навчального матеріалу, а здобувачів
вищої освіти - побудова індивідуальної освітньої траєкторії, яка полягає у виборі дисциплін освітньої складової з-
поміж вибіркових, перелік яких було значно розширено, вони скомпоновані у 3 блоки. Обговорення щодо вибору
здійснюється разом з керівником та гарантом ОНП. На нашу думку, вибір ІПКіК однієї корпоративної платформи
дистанційного навчання технічно полегшило б процедуру вибору дисциплін.

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).

Всі робочі програми та силабуси розміщені у вільному доступі на сайті. Їх аналіз показав, що вони не містять
інформацію про загальні, спеціальні (в освітній програмі вказані як ФК за старою номенклатурою) компетентності
та програмні результати навчання, хоча вони є в ОНП
https://drive.google.com/drive/folders/1b5XtUAIWoDBfwYwSMegKI7qmSfr6QE2x. Крім того, списки літератури
оформлені не за сучасними вимогами, відсутні посилання на власні публікації в міжнародних журналах з високим
індексом цитування. РП «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня
загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» зроблена за старими вимогами, не містить перелік
компетенцій і програмних результатів. Не зрозуміло оцінювання кожного змістового модуля у 100 балів. Більшість
зауваження щодо списку літератури та робочих програм були усунені закладом під час акредитаційної процедури.
Опитані на фокус групах здобувачів вищої освіти задоволенні якістю організації навчального процесу та змістом
навчання НПП. На думку експертної комісії, необхідно покращити організацію освітньої складової; запровадити
зручну платформу для дистанційного навчання, призначити особу відповідальну за контроль наповнення НКМД
дисциплін (на сьогодні вони розміщені у репозитарію, доступ до них є за паролем та містить матеріал лекцій та
контрольні тести). ЕГ вважає, що цього не достатньо для ефективного проведення навчальних занять. На думку ЕК
розсилка тестових та практичних завдань через електронну пошту здобувачам освіти - застаріла форма в умовах
дистанційного навчання і потребує модернізації.

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

Для виконання ОНП усім учасникам освітнього процесу надається вільний доступ до матеріально-технічної бази
Інституту в повному обсязі, у т.ч. до бібліотеки, віварію, низькотемпературного банку. Не зважаючи на війну, у
віварії Інституту утримуються та розводяться лінійні щури (SHR, August, Sphynx) та лінійні миші (C57, BI/6J, CBA,
BALB/c), кролики, морські свинки та хом’яки та передбачені заходи аварійного функціонування (генератор, запас
води та їжі тощо). У низькотемпературному банку, який має статус Національного надбання України, зберігаються
унікальна колекція клітинних ліній, зразки різних видів і рівнів організації (фракції крові, генетичні ресурси
рослинного та тваринного походження, мікроорганізми тощо). Наукові підрозділи оснащені брендовим
лабораторним обладнанням (протоковий цитофлуориметр FACSCalibur, лазерний сканувальний мікроскоп LSM 510
META, аналізатор флуоресцентний імуноферментний ELISA «TECAN», аналізатор гематологічний Abacus тощо),
персональними комп’ютерами, проєкторами, використовуються багатоканальна мережа Іпtеrnеt, доступ до якої
здобувачам вищої освіти та викладачам безоплатний, у т.ч. до баз Scopus та WoS. Відповідно до «Положення про
безперервний професійний розвиток науковців, залучених до провадження викладацької діяльності в ІПКіК НАН
України» (https://cutt.ly/jVMPQjm), викладачі можуть самостійно обирати конкретні форми, види, напрями
професійного вдосконалення та суб’єкти надання освітніх послуг. З метою безперервного професійного та
педагогічного розвитку викладачі підвищують кваліфікацію у вигляді стажування, Інститут бере на себе функцію
оптимізації витрат на професійне та педагогічне вдосконалення. Так, у 2022 р. НПП пройшли тренінг з підвищення
кваліфікації «Сучасні технології викладання у вищих навчальних закладах на основі психолого-педагогічних та
морально-етичних аспектів» (60 годин), які профінансовано Інститутом.

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.
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На ОНП існує практика щорічного перегляду і оновлення РП і силабусів, сильною стороною є викладання
дисциплін науковими співробітниками, які використовують останні надбання науки в галузі кріобіології, що було
підтверджено на фокус групах зі здобувачами вищої освіти. Специфіка Інституту і PhD рівня передбачає тісний
взаємозв’язок багаторічних напрацювань науки та навчання. Під час зустрічей з НПП та здобувачами вищої освіти
ЕГ встановила, що задля досягнення цього принципу навчання найбільш популярними є проблемний, навчальні
дискусії та пошукові методи під час лекційних занять, а також опрацювання наукової літератури, аналіз
першоджерел під час самостійної роботи. Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП забезпечується
залученням здобувачів освіти до виконання наукових тем відділів низькотемпературного консервування та інших, в
рамках яких, за словами НПП та здобувачів і визначаються теми їх наукових досліджень.

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

Здобувачі вищої освіти під час навчання працюють над дисертаційними дослідженнями, етапи дослідницької
роботи показані на сайті https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_pO--zoSdvoWmNslev5wbQTUkKk06OTkz__U7vr9S-
4/edit#gid=1285825095 Результати досліджень НПП та здобувачів представлені у вигляді публікацій, доповідях на
міжнародних конференціях, що наводиться в індивідуальних планах та звітах здобувачів. Здобувачі ОНП
презентують результати своєї роботи на щорічній міжнародній конференції молодих вчених ("Холод в біології і
медицині - 2021" на платформі ZOOM 19-20 травня 2021 р. за підтримки міжнародної кафедри ЮНЕСКО з
кріобіології та присвячена до святкування Дня науки в Україні). З результатами навчальної та дослідницької
діяльності також можна ознайомитись на офіційній сторінці інституту в соціальній мережі
(https://www.facebook.com/cryo.ua/ ) та сайті https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_pO--
zoSdvoWmNslev5wbQTUkKk06OTkz__U7vr9S-4/edit#gid=1285825095. В інституті налагоджені надійні партнерські
відносини з установами-лідерами в галузі кріобіології та кріомедицини: King’s College London (Велика Британія),
Інститут біології та імунології репродукції ім. К. Братанова (Болгарія), Dayu Runlong Technology Development
(Китай); Міжнародний центр післядипломної освіти Єреванського університету (Вірменія), Universidade Vigo
(Іспанія). Позитивною практикою є викладання обов’язкової ОК «Методологія та організація наукових досліджень»,
що дозволяє з першого курсу формувати у здобувачів інтегральну, загальні та спеціальні компетентності. Разом з
цим ЕГ було зроблено зауваження щодо необхідності вказувати перелік інтегральних, загальних компетеностей у
робочіх програмах та силабусах відповідних дисциплін.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

ЕГ відмітила наступні сильні сторони: 1.Під час викладання ОК НПП активно використовують результати власних
унікальних наукових досліджень, оскільки назви дисциплін, особливо вибіркових, збігаються з напрямками
досліджень НПП та інституту. 2. Безкоштовний доступ до користування міжнародними базами Scopus та WoS. 3.
Інтернаціоналізація ОНП шляхом співпраці з кафедрою ЮНЕСКО та інститутами і установами-лідерами в галузі
кріобіології та кріомедицини: King’s College London (Велика Британія), Інститут біології та імунології репродукції ім.
К. Братанова (Болгарія), Dayu Runlong Technology Development (Китай); Міжнародний центр післядипломної освіти
Єреванського університету (Вірменія), Universidade Vigo (Іспанія).

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

1. Відсутність корпоративної платформи для дистанційного навчання, на якої розміщено всі навчально-методичні
матеріали: тексти та презентацій лекцій, інструкції до проведення лабораторних і практичних занять, завдання для
контролю якості знань здобувачів: тести, індивідуальні та групові роботи тощо. Розміщена в репозитарії інформація
щодо забезпечення ОК ОНП є не повною, комунікація через електронну пошту не повню мірою відповідає сучасним
вимогам дистанційного навчання та контролю якості освітнього процесу з боку керівництва інституту. НПП
необхідно посилити навчально-методичну публікаційну активність, а керівництву упродовж року розробити
систему стимулювання та заохочення НПП та гаранта ОНП, щодо підвищення педагогічної майстерності та
цифрової грамотності. В короткі терміни виправити зауваження щодо оформлення літературних джерел та внести
перелік компетенцій і програмних результатів, критерії оцінювання робіт в робочі програми та силабуси ОК ОНП.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Недоліки попередньої акредитації були усунені, на ОНП 091 Біологія здобувачі формують індивідуальну освітню
траєкторію разом із гарантом ОНП та науковим керівником. На офіційному сайті оприлюднено інформацію щодо
змісту загальних, спеціальних та вибіркових дисциплін. Разом з цим, в інституті відсутня платформа для
дистанційного навчання, або індивідуальні сайти НПП, на яких було б розміщені НМКД, що унеможливлює
контроль з боку керівництва за їх якістю наповнення, графіком проведення занять, тестуванням та проведенням
контрольних зрізів якості ОК ОНП. Враховуючи перераховані часткові невідповідності підкритеріям 1 і 2, освітня
діяльність за цією ОНП загалом відповідає критерію, наявні недоліки є несуттєвими та можуть бути виправлені в
короткий термін.

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 вищої освіти є чіткими, зрозумілими, дозволяють
встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього компонента та
освітньої програми в цілому, вони оприлюднені на офіційному сайті й здобувачі можуть з ними ознайомитися
заздалегідь. ОНП «Біологія» докторів філософії в ІПКіК НАНУ та навчальним планом передбачено педагогічну
практику обсягом 1 кредит ЄКТС, а також практичну підготовку в межах викладання дисциплін ОНП «Біологія» у
вигляді семінарів, практичних робіт, участі в відповідності до договорів про співробітництво в межах реалізації ОНП
«Біологія», що були укладені Інститутом з Харківським національним педагогічним університетом імені
Г.С.Сковороди (2016, 2018, 2020, 2021), з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна МОН
України (2016), з Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» МОН України
(2016, 2021). Відповідні договори про співробітництво на прохання експертної групи, були надані Гарантом ОНП.
Наявні договори про співпрацю та практична підготовка при викладанні дисциплін ОНП формує у здобувачів вищої
освіти як загальні компетентності (ЗК2 здатність формувати нові підходи для розв'язання практичних задач у
наукових дослідженнях, проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК-5 здатність і готовність опановувати
основними інформаційними технологіями; ЗК-7 здатність працювати в міжнародному контексті та автономно,
готовність до самостійної роботи, здійснення комплексних досліджень тощо), так і фахові компетентності (ФК-1
глибокі знання та розуміння; ФК-2 здатність розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом розуміння їх
фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів, засвоєних з освітньо-
наукової програми; ФК-3 знання і розуміння основ методології планування і організації наукових досліджень в
галузі кріобіології з залученням сучасних методів та інформаційних технологій, які мають теоретичне та практичне
значення). Педагогічну практику спрямовану на здобуття наступних загальних та фахових компетентностей: ЗК-6
здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, набуття навичок викладання;
методологією наукової та педагогічної діяльності, представлення результатів роботи та комунікації з міжнародною
спільнотою. Необхідно за оновленою класифікацією замінити ФК на СК.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія» відсутній. Проміжною атестацією, здобувачів вищої освіти, є
форма звітування про виконання індивідуального навчального плану на засіданні відділу з наданням документів, що
підтверджують їх виконання (атестаційний лист, звіт, витяг із протоколу засідання відділу, витяг з протоколу вченої
ради про планування, первинна документація наукових досліджень, індивідуальний та календарний план здобувача
вищої освіти з відміткою наукового керівника про виконання).

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.

Інформація щодо контрольних заходів показана в навчальному плані, розкладі, РП, силабусах дисциплін та
розташована на офіційному сайті. Об’єктивність екзаменаторів реалізовано та забезпечено єдиними критеріями
оцінювання та створенням центру забезпечення якості освіти https://www.cryo.in.ua/quality-center та регулюється
«Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Інституті проблем кріобіології і
кріомедицини НАН України» https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_cfde3f0a1e1e45d4888fbe8319af4256.pdf?
index=true і опитуванням здобувачів вищої освіти в гугл формі
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeemDFm1Wp9BAExTafu2aT_NjgugD6MVxLEtS1jQGFDdpLaRg/viewform,
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на сайті є активні форми та результати щодо аналізу цих анкетувань. Так, у 2021 році здобувачі вищої освіти,
учасники опитування, оцінили рівень своєї задоволеності організацією освітньо-наукового процесу наступним
чином: 88,9% повністю задоволені процесом навчання, 11,1% ‒ мали труднощі з відповіддю. Щодо задоволення
формами та методами навчання, контролем рівня знань (55,6% дали відповідь, що в основному задоволені, 44,4%
безумовно задоволені. Випадків конфлікту інтересів під час реалізації ОП ЕГ не було зафіксовано.

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.

Закладом визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти й процедури дотримання академічної доброчесності, що
послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під час реалізації ОНП і визначені у відповідному
положенні https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_7315b2c5d1a2443fb4372be7f67eeb41.pdf?index=true. та кодексі
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_1eb1cf980eb04e81b340323b3ab75dc6.pdf?index=true . ЗВО популяризує
академічну доброчесність через раду молодих вчених, гаранта ОНП та наукових керівників, імплементуючи
політики в внутрішню культуру якості та використовує відповідні технологічні рішення, як інструменти протидії
порушенням академічної доброчесності. Положенням регулюється механізм створення комісії з академічної
доброчесності, визначається відповідальність за порушення і комплекс профілактичних заходів щодо попередження
академічної недоброчесності. Окремі аспекти академічної доброчесності розглядаються при викладанні навчальної
дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Позитивним моментом є придбання ліцензованої
програми перевірки роботи на плагіат Unichek та призначення відповідальної за цю ділянку роботи. У Порядку про
перевірку наукових текстів визначено критерії оцінки унікальності текстів. При цьому робота допускається до
захисту за показника 70-89,9%; за низької унікальності 51-69,9% - робота потребує доопрацювання та перевірки, а за
дуже низької унікальності (50,9% і нижче), робота відхиляється без права подальшого розгляду. На фокус-групах
виявлених випадків порушення академічної доброчесності не було, всі учасники освітнього процесу знають
процедуру проведення перевірки, а також підтверджують проведення лекцій щодо академічної доброчесності радою
молодих вчених та гарантом ОНП. Експертною групою рекомендовано запровадити навчальну дисципліну
«Академічна доброчесність» у вибіркових компонентах ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Критерій 5 відповідає нормативним вимогам у повній мірі. На ОНП наявні положення, що визначають контрольні
заходи, оцінювання якості освітнього процесу здобувачів вищої освіти та їх академічну доброчесність. Наявна
система контролю, яка забезпечується 7 комісіями: Комісія з питань академічної доброчесності; Постійнодіюча
комісія по роботі з науковою молоддю при вченій раді ІПКіК НАН України; Комітет з біоетики при ІПКіК НАН
України; Конкурсна комісія на зайняття вакантних посад; Комісія з опитування; Комісія з перевірки первинної
документації наукових досліджень здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук; Група з
популяризації наукової діяльності. Робота цих комісій висвітлена на сайті, а зміст роботи - в протоколах. На вимогу
попередньої експертизи укладено договір та розпочато роботу з ліцензованою програмою Unichek.

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

Слабкими сторонами ОНП «091 Біологія» рівня вищої освіти доктор філософії спеціальності 091 «Біологія»
визначено відсутність навчальної дисципліни «Академічна доброчесність» у вибіркових компонентах ОНП та
механізму автоматичного оцінювання тестових завдань пов’язаних з відсутністю платформи дистанційного
навчання.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на зауваження описані у слабких сторонах у контексті критерію 5 ЕГ дійшла висновку, що ОНП «091
Біологія» рівня вищої освіти доктор філософії спеціальності 091 «Біологія» відповідає рівню В. За підкритеріями 1-3
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відповідність вимогам повністю, за 4 - часткова: необхідно ввести навчальну дисципліну «Академічна
доброчесність» у вибіркові компоненти ОНП та технічно модернізувати перевірку тестових завдань. В цілому в ЗВО
сформовано систему академічної доброчесності, НПП та здобувачі вищої освіти освічені з цього питання, ІПКіК
створює всі умови щодо дотримання академічної доброчесності. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої
освіти викладені в РП та Силабусах на сайті ІПКіК. Виявлені недоліки за критерієм можуть бути виправлені в
короткий термін.

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.

Відповідність викладачів дисциплінам ОНП «Біологія» відображена на веб-сторінках відділів/кафедр/лабораторій
ІПКіК (базова освіта , наукові працями в фахових українських та міжнародних виданнях) та обґрунтована у відомості
самооцінювання (таблиця 2. Зведена інформація про викладачів). Крім того, у кожного науково-педагогічного
працівника, який викладає на ОНП є власне портфоліо, яке вміщує у собі всю актуальну інформацію щодо наукових
робіт працівника, публікаційної активності, курсів підвищення кваліфікацій
https://drive.google.com/drive/folders/1C-9EyMGxLYqdoi1sVXVmBK0kxxBZ_fkJ?usp=share_link . На підставі аналізу
наявної інформації , експертна група встановила, що кваліфікація науково-педагогічних працівників, повною мірою
забезпечує реалізацію ОНП. Встановлено, що дисципліни визначені відповідно до навчального плану, логічно
взаємопов’язані та надають можливість досягти програмних результатів навчання; наявні у НПП компетентності в
своїй предметній області цілком підтверджують «академічну кваліфікацію», певний досвід – «професійну
кваліфікацію». Експертна група відмітила високу наукову активність працівників, про що свідчать їх наукові
публікації у світових рейтингових журналах, а також у фахових виданнях України, науково-педагогічні працівники
постійно приймають участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, а також приймають участь у реалізації
міжнародних грантів. Крім того, ІПКіК, створено кафедру кріобіології ЮНЕСКО https://www.cryo.in.ua/unesco , до
штату якої входять викладачі з наукових/освітніх центрів країн, ЄС, США, Канади, Великої Британії, інших країн,
які повною мірою долучені як до освітнього процесу (проводять відкрити лекції, викладають частини тематичних
розділів відповідних навчальних дисциплін) так й до наукового процесу (їх наукові/освітні центри долучені до
виконання сумісних наукових робіт, здобувачі проходять практики та стажування), що дозволяє ОНП
реалізовуватись згідно мирових тенденцій розвитку біологічної науки. Подібна практика може бути прикладом для
закладів вищої освіти та наукових установ України в аспекті наукової та освітньої інтеграції у міжнародний простір.

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

Процедури конкурсного добору співробітників регламентовано Статутом ІПКіК та «Положенням про порядок
проведення конкурсного відбору науковців для провадження викладацької діяльності в ІПКіК НАНУ»
https://www.cryo.in.ua/edu-doc . Під час зустрічей з науково-педагогічними працівниками, гарантом, представником
відділу кадрів встановлено, що конкурсний відбір проводиться на підставі академічної відповідності претендента на
займану посаду: освіта, (освіта, науковий ступінь, вчене звання, публікаційна активність), а також професійна
кваліфікація (стаж і практичний досвід роботи за певним фахом). На підставі зроблених рекомендацій минулої
акредитаційної експертизи щодо ретельного контролю дотримання Ліцензійних вимог, закладом були запроваджені
портфоліо науково-педагогічних працівників з наявною актуальною інформацією щодо публікаційної активності,
участі у конференціях, програмах підвищення кваліфікації, тощо. Відповідність до Ліцензійних вимог
контролюється директоратом, гарантом ОНП, завідуючим відповідним структурним підрозділом, відділом кадрів.
ІПКіК розроблений детальний план підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками закладу
https://drive.google.com/file/d/1B5nV-Xx_2uUR54Lo1fdoytKKPs81Yzhy/view?usp=share_link

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

В ІПКіК створена Рада роботодавців https://www.cryo.in.ua/employers . Під час зустрічі з фокус-групою
«Роботодавці», експертною групою було встановлено, що роботодавці постійно здійснюють експертизу ОНП,
проходять анкетування щодо якості освітнього та наукового процесів на цій ОНП, вносять свої пропозиції щодо
вдосконалення освітнього процесу; разом із закладом проводять щорічні науково-практичні конференції, семінари.
Завдяки пропозиціям роботодавців на ОНП було запроваджені навчальні дисципліни: «Кріоветеринарія» та
«Статистичні методи в біології та медицині». Також роботодавці задіяні до практичної підготовки здобувачів; їх
заклади є базами практики для здобувачів уієї ОНП. Крім того, на підставі договорів про співпрацю роботодавці
викладають окремі навчальні дисципліни (доц. Берест В.П.; доц. Іонов І.А.)
https://drive.google.com/drive/folders/1mhmBsUwP6oPjsIQ7X9Z_qFKDW25TRJdJ?usp=share_link. Важливо
зазначити, що між роботодавцями та науково-педагогічними працівниками тісна наукова співпраця, вони та їх
заклади є співвиконавцями науково-дослідних робіт, низки грантових проектів; приймають участь у роботі науково-
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планової комісії під час розгляду та планування тем дисертаційних робіт; входять до складу разових спеціалізованих
рад та спеціалізованих вчених рад при інституті https://www.cryo.in.ua/onetime-svr , https://www.cryo.in.ua/svr .

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

Всі науково-педагогічні працівники ІПКіК, які викладають на ОНП є науковцями, які активно проводять наукові
дослідження, мають високу публікаційну активність. Крім того, до викладання долучені науково-педагогічні
працівники з числа роботодавців (згідно договорів про наукове співробітництво) (доц. Берест В.П.; доц. Іонов І.А.), а
також є керівниками баз практики , де проходять практичну підготовку здобувачі вищої освіти. Унікальною
практикою ІПКіК, на думку експертної групи, є залучення до викладання окремих тем семінарів, лекційних занять
науково-педагогічних працівників з наукових та освітніх центрів країн ЄС, Великої Британії, США, Канади, інших
країн.

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

ІПКіК розроблено план підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників ІПКіК, виконання якого
контролює директорат, гарант ОНП, завідувач відповідного структурного підрозділу, відділ кадрів о «Положення
про безперервний професійний розвиток науковців, залучених до провадження викладацької діяльності в ІПКіК
НАН України» https://drive.google.com/file/d/1B5nV-Xx_2uUR54Lo1fdoytKKPs81Yzhy/view?usp=share_link . Серед
форм підвищення кваліфікації співробітників – стажування, курси підвищення кваліфікації, ТУ, участь у
конференціях, тренінгах. Співробітники закладу, згідно «Положення про безперервний професійний розвиток
науковців, залучених до провадження викладацької діяльності в ІПКіК НАН України» самостійно можуть обирати
форми, види та напрями підвищення кваліфікації, а також провайдерів цих послуг. Разом з цим, ІПКіК бере на себе
функція часткової компенсації витрат на професійне вдосконалення; закладом було у 2022 р. профінансовано участь
науково-педагогічних працівників у тренінгу «Сучасні технології викладання у вищих навчальних закладах на
основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів» (60 годин) та ТУ «Інформаційні технології в освіті і
медицині» на базі ХМАПО. Також, співробітники активно приймають участь у міжнародних конференціях, та
програмах стажування. Зокрема, у 2022 году було прийнято участь у ї CRYO-2022 (Дублін, Ірландія); та 37th AETE
(Utrecht, The Netherlands). Разом з цим, ЕГ відмітила необхідність збільшення проходження науково-педагогічними
працівниками курсів підвищення кваліфікації з педагогіки.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Враховуючи рекомендації минулої акредитаційної процедури, ІПКіК було створено «Положення про формування
річного рейтингу наукових працівників, які займаються проведенням навчальних занять з аспірантами за
результатами наукової, методичної та організаційної роботи ІПКіК НАН України»; «Положення про стимулювання
публікаційної активності наукових працівників ІПКіК НАН України» https://www.cryo.in.ua/edu-doc . Згідно цих
положень відбувається рейтингова оцінка діяльності співробітників, на підставі якої приймається рішення щодо
морального та матеріального заохочення. Повною мірою преміювання всіх співробітників згідно рейтингу на
сьогодні обмеження у зв’язку з воєнним станом та обмеженням матеріальних ресурсів закладу; однак робота в цьому
плані активно проводиться, науково-педагогічні працівники активно проводять роботу з підвищення свого
рейтингу, про що свідчить їх публікаційна активність, участь у стажуваннях та конкурсах.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

ЕГ відмітила наступні сильні сторони ОНП: 1. До складу групи забезпечення ОНП входять доктора, кандидати наук
з високим рейтингом публікаційної активності, професіонали-практики, експерти галузі, які мають практичний
досвід роботи, а також науковці із країн ЄС, Великої Британії, США, Канади, інших країн що може бути добрим
прикладом для інших наукових та освітніх закладах України; 2. Залучення до викладання окремих тем семінарів,
лекційних занять науково-педагогічних працівників з наукових та освітніх центрів країн ЄС, Великої Британії, США,
Канади, інших країн. 3. Наявність механізму повної/часткової компенсації видатків на підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.
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Рекомендації та зауваження минулої акредитаційної процедури враховані та усунені. ЕГ відмітила необхідність
збільшення проходження науково-педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації з педагогіки.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Наявні людські ресурси відповідають вимогам ОНП. Залучення до освітнього процесу представників роботодавців є
необхідною складовою сучасної освіти; удосконалення рейтингової системи оцінювання індивідуального рейтингу
науково-педагогічних працівників сприятиме розвитку професійної майстерності викладачів. ОНП повністю
відповідає підкритеріям 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.6; за підкритерієм 6.5 – частково, необхідно інтенсифікувати
проходження науково-педагогічними працівниками курсів з педагогіки, зауваження носить рекомендаційний
характер. Критерій 6 відповідає рівню B.

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.

Для реалізації ОП «091 Біологія» у ІПКіК має міжвідомчий науковий центр (лабораторія культур тканин і
мікроорганізмів), корпус з обладнаними лабораторіями, віварій https://www.cryo.in.ua/vivarium, бібліотеку
https://www.cryo.in.ua/library, електронний репозиторій ІПКіК НАНУ (https://cryo.net.ua/xmlui/), ІПКіК має доступ
до Національного та репозитарію академічних текстів https://nrat.ukrintei.ua/en/ та НАНУ
http://dspace.nbuv.gov.ua/. Практичні заняття для здобувачів ОНП проводяться у лабораторіях відділів ІПКіК НАН
України, лекційні курси - в актовому залі з використанням мультимедійного обладнання. Під час огляду
матеріально-технічної бази директор бібліотеки Тимченко Т.М. показала фонд бібліотеки, який становить 51606
примірників наукової та періодичної літератури професійного напрямку. Як було з’ясовано, під час інтерв’ювання
здобувачів та співробітників, вони мають вільний доступ до фондів бібліотеки та наукометричних баз, що значно
допомагає при здійсненні освітнього процесу. Наявний наукометричний рейтинг https://www.cryo.in.ua/ranking.
Інститут здійснив колосальну роботу по оновленню контенту, на якому висвітлено актуальну інформацію
https://www.cryo.in.ua. Інститут має 5 сучасних лабораторій, а саме: лабораторія фіто кріобіології відділу холодової
адаптації https://www.cryo.in.ua/phyto, лабораторія кріопротекторів https://www.cryo.in.ua/protect, лабораторія
кріоморфології відділу експериментальної кріомедицини https://www.cryo.in.ua/morph-lab, лабораторія
кріоконсервування гамет та ембріонів відділу кріобіології системи репродукції https://www.cryo.in.ua/lab-ksr,
лабораторія мікробіології відділу кріомікробіології https://www.cryo.in.ua/microb-lab, що сприяє досягненню цілей,
ПРН ОНП "091 Біологія". Науково-дослідні лабораторії обладнані обчислювальною технікою, персональними
комп’ютерами, лабораторним обладнанням та посудом, сучасними меблями, тощо. Зокрема на базі відділу
співробітниками і здобувачами проводяться роботи з використанням лазерного сканувального мікроскопу LSM
META 510 (Carl Zeiss, Германия), проточного цитометру “FACS Calibur” (Becton Dickinson, США), комплексу для
тензодилатометричного аналізу, кріомікроскопічного комплексу, приладу для вимірювання малокутового
розсіювання світла (розробленими в ІПКіК НАН України). Важливо відмітити, що в ІПКіК функціонує
Низькотемпературний банк біологічних об’єктів, що становить «Національне надбання України»
https://www.cryo.in.ua/cryobank. Нове обладнання, реагенти, витратні матеріали придбаються шляхом коштів
державного бюджету, грантових та спонсорських коштів. Між Організацією та Інститутом проблем кріобіології і
кріомедицини НАН України, було засновано Кафедру ЮНЕСКО з кріобіології і кріомедицини
https://www.cryo.in.ua/unesco при ІПКіК - основним пріоритетом є підготовка та виховання висококваліфікованих
кадрів вчених з метою їх інтеграції у європейську та світову наукову спільноту.

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.

Під час зустрічі зі здобувачами, ЕГ переконалася, що всі вони мають вільний доступ до лабораторій та мають змогу
працювати з необхідними для досліджень препаратами. На території Інституту є вільний та безоплатний доступ до
мережі Інтернет, послуги бібліотеки, репозиторію Викладачам та здобувачам надається вільний доступ до
наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Здобувачі та НПП підтвердили, що під час навчання за ОНП
жодних фінансових стягнень за користування об’єктами інфраструктури інституту не було. В ІПКіК НАН України
наявна ліцензійна програма для перевірки робіт на плагіат Unicheck, відповідальна особа за перевірку Вікторія
Устименко. Під час зустрічі з НПП та здобувачами членів експертної групи запевнили, що випадків плагіату не було.
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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.

В ІПКіК розроблений Кодекс академічної доброчесності, Положення про академічну доброчесність, Положення
врегулювання конфліктних ситуацій
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_63f7e2df705045ee9b845c4afa9f2d43.pdf?index=trueПоложення про
політику попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_63f7e2df705045ee9b845c4afa9f2d43.pdf?index=true, в яких прописані
основні етичні правила. В ІПКіК створені безпечні умови навчання та праці всіх учасників процесу, приміщення
відповідають санітарним нормам, в лабораторіях наявні вогнегасники, наявні куточки з інструкціями з техніки
безпеки на робочому місці та пожежної безпеки, з чим переконалась ЕГ під час огляду матеріально-технічної бази.
Систематично проводяться інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки. В закладі функціонує Рада молодих
вчених https://www.cryo.in.ua/youngcouncil, метою якої є вирішення ряда проблем: допомога в оформленні
документації на конкурси і конференції, документи до захисту дисертацій, інформування про гранти та інше.
Здобувачі мають право за заявою до профспілкової організації отримати матеріальну допомогу. Спеціальні служби
психологічної підтримки здобувачів відсутні, але вони проінформовані, що у разі потреби можна звернутись до
наукового керівника.

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

Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів здійснюється гарантом
ОП, НПП, Радою молодих вчених, профспілковою організацією https://www.cryo.in.ua/union, науковими
керівниками. Зокрема, освітня підтримка здійснюється викладачами як безпосередньо під час занять, так і з
використанням сучасних інформаційних технологій – відеоконференцій на платформах Zoom, Google Meet, хмарних
сховищ (Google Disk), месенджерів (Viber), електронної пошти, що було підтверджено під час зустрічі з фокус-
групами. Інформаційну та консультативну підтримку здобувачі можуть отримати у будь-якому відділі університету
та безпосередньо у наукового керівника, та на сайті (розклад навчання, екзаменів тощо) . Здобувачі мають змогу
звертатись до співробітників та адміністрації ІПКіК НАН України, знають свої права та обов’язки. Здобувачі активно
користуються сайтом ІПКіК НАН України https://www.cryo.in.ua/ та сторінкою у соц. мережі
https://www.facebook.com/cryo.ua/ , YouTube https://www.youtube.com/channel/UCbT73J_rfyGW4YjeFNSQVZw, де
публікується актуальна інформація щодо новин, роботи структурних підрозділів, інформацією, щодо конференцій
тощо. Крім того, окремі науково-педагогічні працівники (Володимир Прокопюк) створюють власні YouTube сторінки
з популяризації кріобіології як серед аспірантів, так й майбутніх вступників. Під час зустрічей здобувачі відмітили,
що мають постійний зв’язок із викладачами через групи у соціальних мережах Facebook, Telegram, Viber, активно
використовується платформа Zoom та електрона пошта. На офіційному сайті наявний сервіс "Психологічна
підтримка", в якому вміщується додаткова інформація стосовно цього питання.

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

В Інституті реалізовано право здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами: наявний пандус, ліфт для
пересування. Під час зустрічей з’ясовано, що таких осіб на ОНП «091 Біологія» немає. В «Положенні про
організацію освітнього процесу» https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_83b7bb1ce4f8421e87b9615f684ba03c.pdf?
index=tru .

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.

Аналізуючи інтерв'ювання окремих фокус-груп (викладацький склад та здобувачі), можна зробити висновок, що
ІПКіК існує чітка та зрозуміла процедура врегулювання конфліктних ситуацій, що прописана у Положення про
політику попередження і боротьби із дискримінацією
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d57a92ce4f404f2097042519f7340367.pdf?index=true. У випадку виникнення
конфлікту, здобувачі, перед усім, звертаються до своїх наукових керівників, або письмово звертаються до Комісії
попередження та боротьби із дискримінацією і сексуальними домаганнями. Функціонує електронна скринька довіри
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJbPErK7QnL6ewRMLEgp1fjPJxPwXUkMSR-3uN8DnUcCZnNw/viewform
. Проявів утисків, сексуальних домагань, булінгу, тощо у закладі не виникало.
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Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

ЕГ відмітила якісне наповнення та ефективну роботу бібліотеки, наявність сучасного репозитарію, надання доступу
до світових наукометричних баз, можливість замовлення літератури для дисертацій, періодичне проведення
вебінарів, семінарів. На території ІПКіК НАНУ наявне wi-fi покриття, є можливість доступу до ресурсів з різних
територій. Унікальні прилади, розробленими в ІПКіК НАН України та низькотемпературний банк біологічних
об’єктів, що має статус «Національне надбання України». Гарні умови утримання тварин у віварії. В Інституті
спеціальні умови для тварин в умовах воєнного часу (генератор в разі відключення світла). Під час зустрічей ЕГ
переконалася у якісній роботі Ради молодих вчених, яка є відкритим до конструктивного діалогу. Наявні:
електронний розклад, ліцензійна програма для перевірки наукових робіт здобувачів та співробітників на відсоток
авторського тексту, оновлений офіційний сайт ІПКіК, зрозуміла навігація, що свідчить про урахування рекомендацій
попередньої акредитації.

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

Недоліки у контексті критерію 7 відсутні.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОПП “091 Біологія” узгоджена з якісними характеристиками за критерієм 7. ОНП і освітня діяльність за цією
програмою повністю відповідає Критерію 7. Наявність потужної матеріально-технічної бази, діючих наукових
лабораторій та віварію, навіть в умовах воєнного стану; окремі лабораторії/відділи, зокрема, «Низькотемпературний
банк біологічних об’єктів» мають статус «Національне надбання України», що може бути прикладом для інших
закладів вищої освіти/наукових установ. Враховуючи відсутність слабких сторін та недоліків, а також значну
кількість практик, які є взірцевими та можуть бути прикладом для інших закладів вищої освіти/наукових установ,
експертна група вважає що цей критерій відповідає рівню А.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

На сайті Інституту у вкладці "Нормативні документи освітнього процесу" наявне Положення про робочу програму
навчальної дисципліни https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d195a18e99a548bb9da3dfae9b0326c7.pdf?
index=true; Положення про моніторинг стейкхолдерів, щодо оцінювання якості реалізації освітньо-наукових
програм https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_4029d0cf2a054e9783d7b6ea04154321.pdf?index=true ; Кодекс
академічної доброчесності ІПКіК НАНУ https://www.cryo.in.ua/quality-center; Положення про проєктні групи;
Положення про організацію освітнього процесу з підготовки ЗВО
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_83b7bb1ce4f8421e87b9615f684ba03c.pdf?index=true. У ІПКіК НАН України
функціонує відділ науково-технічної інформації, комісія з питань академічної доброчесності, до функцій яких
належить розроблення політики та процедур, пов’язаних з опрацюванням, моніторингом і періодичним переглядом
ОНП. ОНП розробляється проєктною групою на чолі з керівником. Під час інтерв’ювання НПП виявлено, що
моніторинг ОНП, відбувається не рідше ніж один раз на рік . На сайті представлено два варіанти
https://drive.google.com/drive/folders/1VB3l9fDV52Re-Sj1zn67yGXNSa6FI23c ОНП 2021 року та проєкт ОНП 2022 зі
змінами. На базі Інституту створено постійну Раду роботодавців, які підтримують тісний зв'язок з закладом
https://www.cryo.in.ua/employers . Це було підтверджено під час зустрічей з фокус-групами адміністрації ІПКіК НАН
України, НПП, здобувачів, роботодавців. Після попередньої акредитації гарантом був ініційований перегляд ОНП , з
урахуванням пропозицій стейкхолдерів. Відсутність стандарту вищої освіти 091 «Біологія» за даним рівнем вищої
освіти, дає змогу робочій групі самостійно визначати загальні, фахові компетентності та очікувані програмні
результати. Врахувавши рекомендації попередньої акредитації відділ науково-технічної інформації бере участь у
розробленні, затвердженні, моніторингу та періодичного перегляду ОНП «Біологія» зі змінами затвердженою
вченою радою Інституту, протокол № 15 від 18 жовтня 2021 року. У вересні 2022 р. проведено оновлення ОНП за
результатами аналізу опитування зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів (травень-червень 2022 р.)
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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.

В ІПКіК аспіранти мають змогу долучитися до оновлення ОНП, шляхом проходження анкетувань та бесід з
викладачами, що було підтверджено під час зустрічей. Здобувачами ініційовано запрошувати на лекції
стейкхолдерів, гаранта ОНП та керівництво ІПКіК. Здобувачі, що навчаються за даною ОНП, входять до складу Ради
молодих вчених та Вченої Ради ІПКіК. Під час спілкування та інтерв’ювання з представниками органів
самоврядування цей факт було підтверджено, до складу ради входить голова Ради молодих вчених Чорнобай Надія.

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

Під час зустрічі зі стейкголдерами ЕГ мала змогу пересвідчитися щодо залучення роботодавців до процедур
забезпечення якості ОНП (анкетування стейкхолдерів https://www.cryo.in.ua/quality-center, наголосивши що після
попередньої акредитації стейкхолдерами запропоновано ввести дисципліни за вільним вибором «Кріоветеринарія»;
«Статистичні методи у біології та медицини» та створити Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності
https://cutt.ly/sByMxUC під час громадського обговорення проєкту ОНП, рекомендували внести уточнення у
формулювання ФК-5, додати інформацію щодо форм та заходів забезпечення дистанційного формату навчання у
розділ «Матеріально-технічне забезпечення ОНП» https://cutt.ly/yBy9Jdw, що було втілено у 2022 р.

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

Окреслена ініціатива здійснюється на постійній основі. З огляду на окреслену тенденцію, на базі ІПКіК НАН
України створено підрозділ «Асоціація випускників», який займається збором інформації, щодо працевлаштування
випускників програми https://www.cryo.in.ua/phd-graduates/ та періодично звертаються до НПП за консультаціями
щодо практичного використання своїх наукових результатів. Більшість випускників за ОНП «091 Біологія»
працевлаштовується в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, який є основним роботодавцем,
проте є ті, що працюють в Міжнародних організаціях. Наприклад, Анастасія Богданюк працює в Нідерландах,
Олександра Губеня перебуває в університеті Лейбніц (Німеччина).

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

В ІПКіК побудована внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності: розроблено Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН
України https://cutt.ly/rBy6hKP, План заходів внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України на 2021–2022 н.р. https://cutt.ly/rBy6OD1,
засновано Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності (Центр якості) https://www.cryo.in.ua/quality-
center, до складу якого входять комісія з питань академічної доброчесності, комітет з біоетики, комісія з перевірки
первинної документації наукових досліджень, комісія по роботі з науковою молоддю, комісія з опитування, група з
популяризації наукової діяльності. Запроваджено внутрішні нормативні документи і система заходів щодо
виявлення недоліків і вдосконалення ОНП, зокрема опитування здобувачів і випускників щодо змісту, структури,
результатів навчання за ОНП та якості викладання
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_c2270bc7e9e348e9bad4a5d7fe76a082.pdf?index=true; опитування ради
роботодавців (https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_f943a79479114d808b85b41e90b18b7d.pdf?index=true). Під
час зустрічі Шевченко Н.О. (комісія з опитування) наголосила про моніторинг задоволеності ОНП аспірантів та
досліджує потреби здобувачів стосовно ОНП. Згідно з результатами опитування домінує високий рівень
задоволеності ОНП, проте здобувачами було висловлено побажання, додати дисципліну з освітлення статистичних
методів обробки результатів експериментальних досліджень, та скорочення терміну навчання за освітньою
складовою ОНП до 2 років, що було враховано та виконано.

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

Гарантом ОНП було враховано рекомендації попередньої акредитаційної процедури та розроблено ОНП зі змінами,
а саме: уточнені цілі, ЗК та ФК, ПРН; змінено обсяг освітньої складової ОНП до 42 кредитів ЄКТС; додано до циклу
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загальної підготовки здобувачів навчальної дисципліни «Педагогічна практика в системі вищої освіти», розширено
спектр дисциплін за вільним вибором аспірантів та, здійснено перерозподіл кредитів між освітніми компонентами;
уточнено педагогічну складову ОНП шляхом введення дисциплін «Педагогічна практика в системі вищої освіти»,
«Організація та проведення навчальних занять за медико-біологічним профілем». Оновлено зміст окремих освітніх
компонентів ОНП: уточнено загальну інформацію про ОНП відповідно до змін законодавчої та нормативної бази,
що регулює освітню діяльність закладів вищої освіти. З метою удосконалення освітнього процесу в Інституті був
створений Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності, рада роботодавців, асоціація випускників.
Розроблено та оновлено низку Нормативно-правових документів ІПКіК https://www.cryo.in.ua/edu-doc, серед яких
«Положення про безперервний професійний розвиток науковців, залучених до провадження викладацької
діяльності в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» https://cutt.ly/jVMPQjm, «Положення про
порядок проведення конкурсного відбору науковців для провадження викладацької діяльності в Інституті проблем
кріобіології і кріомедицини НАН України» https://cutt.ly/RVMOyc9. Розроблено новий офіційний сайт Інституту
https://www.cryo.in.ua/; створено інституційний репозитарій ІПКіК cryo.net.ua/xmlui/.

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

В ІПКіК проводиться робота з внутрішнього забезпечення якості освіти, відбувається вдосконалення ОНП з
урахуванням наявних міжнародних та вітчизняних практик (Національному університеті «Києво-Могилянська
академія», Вінницькому національному медичному університеті, Харківському національному економічному
університеті ім. С. Кузнеця, Донецькому національному університеті.), про що свідчить проєкт ОНП 2022 р.
https://drive.google.com/drive/folders/13GOgjZ7iGtKdFXd9yf9wa344OjKZ0Xx3 та підтвердила гарант Гордієнко О.І.
Наявний Центр якості, https://www.cryo.in.ua/quality-center. Під час інтерв’ювання аспірантів було підтверджено,
що Рада молодих вчених інформує їх стосовно інновацій у науці, можливості написання грантових заявок, змінами в
освітніх нормативних документах тощо. У ІПКіК НАН України прийнято низку документів, метою яких є
формування культури якості – Положення про організацію освітнього процесу, Положення про робочу програму
навчальної дисципліни; Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо оцінювання якості реалізації освітньо-
наукових програм; Положення про академічну доброчесність ІПКіК; Положення про перевірку наукових текстів
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_08d6cf95d78249b69b3cb5408e5c8075.pdf?index=true.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Гарантом ОНП Гордієнко О.І. та адміністрацією ІПКіК враховані рекомендації попередньої акредитаційної
процедури щодо покращення ОНП. Створено центр якості освіти, який на системному рівні здійснює моніторинг
якості освітнього процесу, оновлення ОНП, анкетування, розроблені та уточнені документи, що покликані
врегульовувати процедури моніторингу якості ОНП, здійснюється врахування ОНП вітчизняних закладів вищої
освіти/наукових установ, створено Центр якості освіти.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Рекомендовано залучити спеціалістів з незалежного соціологічного дослідження, з метою деталізації результатів
опитування та науково обґрунтованого підходу до реалізації результатів анкетування та впровадження їх у
діяльність ІПКіК.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ІПКіК має розроблені процедури затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП. Органи
самоврядування, здобувачі та роботодавці залучені до процесу перегляду ОНП, в закладі створено Центр якості
освіти. Підкритерії 8.5, 8.6, 8.7, виправлені та уточнені з урахуванням рекомендації минулої акредитації. Виявлені
недоліки не є суттєвими та можуть бути виправлені в короткий термін. ОНП за критерієм 8 відповідає рівню B.
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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.

На офіційному сайті Інституту у вкладках "Нормативні документи" та "Нормативні документи освітнього процесу
наявні документи, що регламентують права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу
https://www.cryo.in.ua/edu-doc. Доступними на вебсайті є Правила прийому до аспірантури ІПКіК
(https://www.cryo.in.ua/vstup), освітні програми ОНП 2021 та проєкт ОНП 2022
(https://drive.google.com/drive/folders/1VB3l9fDV52Re-Sj1zn67yGXNSa6FI23c), робочі програми навчальних
дисциплін, (https://www.cryo.in.ua/edu). З урахуванням рекомендацій попередньої акредитації, на вебсайті наявна
програма вступного фахового випробування Єдиного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 03.00.19
«Кріобіологія» (https://drive.google.com/drive/folders/11erKE2t5YSDIMaFMTpwyeokLsbcMTY5l), зразок білета
фахового іспиту (https://drive.google.com/drive/folders/11erKE2t5YSDIMaFMTpwyeokLsbcMTY5l) та проєкту ОНП
2022 (https://drive.google.com/drive/folders/13GOgjZ7iGtKdFXd9yf9wa344OjKZ0Xx3).

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.

Проєкт ОНП та зміни до нього розташовані на офіційному сайті ІПКіК НАН України у вільному доступі на сторінці
«Інститут» у вкладці «Громадське обговорення» (https://www.cryo.in.ua/discus), свої пропозиції усі зацікавлені
особи можуть надсилати на електронну скриньку ІПКіК. Під час відеозустрічі із роботодавцями була надана
інформація, що проєктна група, гарант ОНП, НПП, здобувачі та стейкхолдери приймають участь в оновлені ОНП.
Стейкхолдери брали участь у рецензуванні та написанні відгуків на ОНП.

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.

Оприлюднення інформації на вебсайті регулюється Положенням про інформаційний супровід вебресурсів Інституту
проблем кріобіології кріомедицини НАН України
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_fe43d76942f549c1a1b5f9353f356b0b.pdf?index=true . Результати опитування
та опитувальники для внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів https://www.cryo.in.ua/quality-center, рецензії
https://drive.google.com/drive/folders/1VB3l9fDV52Re-Sj1zn67yGXNSa6FI23c наявні на офіційному сайті Інституту, в
ІПКіК працює механізм подання зауважень та пропозицій від стейкхолдерів до відповідних гарантів ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

До сильних сторін в Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України можна віднести наявність
оновленого сайту та нормативно-правових документів, що регулюють освітній процес. Наявність у вільному доступі
на сайті Інституту ОНП “Біологія” доктор філософії програми за період за 2021 та проєкту 2022 зміни до нього.
Наявність у вільному доступі на сайті Інституту робочих програми навчальних дисциплін та силабусів, що входять до
даної ОНП. Також оприлюднено інформацію щодо роботи зі стейкхолдерами, висвітлено інформацію щодо
академічної доброчесності.

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

Рекомендується запровадити практику інформування й оновлення інформації стосовно результатів анкетування.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а саме: визначеність, зрозумілість та відкритість
правил і процедур, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, зручності та
інформативності сайту Інституту, публічності і відкритості та наявності слабких сторін, а саме можливості залишати
відгуки, пропозиції та зауваження у відкритому доступі при обговоренні проекту ОНП, експертна група дійшла
висновку, що ОП за спеціальністю 091 “Біологія” відповідає критерію 9 за рівнем В. Виявлені недоліки не є
суттєвими і можуть бути усунені у короткий термін.

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.

ОНП 091 «Біологія» (загальний обсяг 42 кредити ЄКТС) має у своїй складовій: 1. освітню складову: обов’язкові
компоненти з дисциплінами загальної підготовки та цикли професійної підготовки, а також вибіркові дисципліни за
актуальними напрямами сучасної кріобіології, відповідно до наукових напрямів ІПКіК; 2. наукову складову, яка
детально та ґрунтовно викладена в ОНП та включає назву етапу виконання науково-дослідної роботи, її зміст та
форми та строки апробації результатів наукових досліджень. Враховуючи пропозиції здобувачів вищої освіти,
проектною групою розроблено ОНП, яка регламентує опанування освітньої складової протягом перших двох років,
після чого, починається науково складова, що дозволяє здобувачам сфокусуватися на виконанні наукового
дослідження. Крім того, в разі виконання наукової складової разом з освітньої, здобувачі, після завершення
освітньої складової ОНП можуть достроково приступити до процедуриі захисту, та відповідно достроково завершити
аспірантуру. Подібна практика може бути прикладом для інших закладів освіти /науки, оскільки дає можливість
здобувачам повною мірою будувати власну індивідуальну освітню та наукову траєкторію. Крім того, під час
реалізації наукової складової (3-4 роки навчання), здобувачі вищої освіти можуть вільно приймати участь у
програмах сумісних досліджень та стажувань в інших наукових/освітніх центрах без втрати можливості опановувати
освітні компоненти та відробляти їх.

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

Основний науковий напрям ІПКіК – кріобіологія та кріомедицина. У закладі створені відділи/лабораторії/кафедри
відповідно науковим дослідженням https://www.cryo.in.ua/research , співробітники виконують наукові дослідження
за науковим напрямом цих відділів , що підтверджується відповідними публікаціями. Експертною групою
встановлено, що аспіранти вільно обирають науковий напрям своїх досліджень та наукових керівників. Згідно
документів, публікацій та інформації наведеної на сайті ІПКіК, науковий напрям дисертаційних досліджень
аспірантів відповідає науковій тематиці їх наукових керівників та напряму досліджень відділу/лабораторії/кафедри
де працює керівник. Прикметно, що у більшості випадків це відбувається під час навчання майбутніх здобувачів
вищої освіти у магістратурі, оскільки у рамках співробітництва між ІПКіК та закладами вищої освіти, ІПКіК є базою
практик для відповідних магістерських програм закладів вищої освіти. Подібна практика закладу може бути
прикладом профорієнтаційної роботи для інших закладів вищої освіти та наукових установ.

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

Здобувачі ОНП в рамках співпраці ІНПіП з міжнародними науковими та освітніми установами регулярно
приймають участь у конференціях, що організовані відповідними організаціями та науковими товариствами,
зокрема ISIC-2022, Conference on Molecular and Cell Biology, 2022; IMET2000-Ukraine UNESCO Chair in Cryobiology,
2019; Europe Biobank Week 2019 іn Lübeck (Germany). Крім того, ІПКіК проводить власні наукові конференції (Холод
в біології та медицині; в ІПКіК працюють наукові секції Вченої Ради «Експериментальна кріобіологія і
кріомедицина»; «Теоретична кріобіологія», проводяться фахові семінари за участю аспірантів. В плані проведення
конференцій, активно працює Рада молодих вчених. Крім того, співробітники ІПКіК, аспіранти активно приймають
участь у регіональних наукових подіях, що підкреслює наявність регіонального контексту у науковій складовій ОНП.
Так, ІПКіК щорічно приймав участь у проєкту м. Харків «Ніч науки»; аспірант Яна Гвоздюк – молода людина 2022
року в номінації «НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ», під патронатом мерії м. Харків. Огляд матеріальної бази закладу
показав потужне матеріальне технічне забезпечення (наявність сучасного обладнання, лабораторій), наявність
віварію. Прикметно, що навіть в умовах воєнного стану, наукова діяльність закладу не припиняється, є у наявності
реагенти, витратні матеріали; заклад має генератори, що забезпечує роботу кріокамер, лабораторій та віварію.
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Частину реагентів та витратних матеріалів ІПКіК придбає за власні кошти; частина- від грантових проєктів. Крім
того, згідно договорів про співробітництво, аспіранти можуть проводити свої дослідження у наукових центрах країн
ЄС, Великої Британії, США. Високий рівень наукових досліджень та ефективна діяльність ІПКіК підтверджується
наявністю в Інституті наукових фахових видань України категорії А, які індексуються на платформі міжнародної
наукометричної бази Scopus з 2014 року (Проблеми кріобіології і кріомедицини), https://www.cryo.in.ua/journal .
Зокрема, це забезпечує і високий рівень публікаційної активності як аспірантів так й наукових керівників.

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.

Характерною рисою ОНП 091 «Біологія» є її повноцінна інтеграція у міжнародний науковий простір та є не
від’ємною частиною всієї наукової діяльності закладу. Так, в ІПКіК створено кафедру кріобіології ЮЕНЕСКО
https://www.cryo.in.ua/unesco де поряд з вітчизняними, працюють науковці з країн ЄС, Великої Британії, США,
Канади, вони є повноцінними співробітниками та виконують сумісні наукові дослідження, мають спільні публікації
та міжнародні проєкти https://www.cryo.in.ua/ . Здобувачі повною мірою долучені до цих сумісних наукових
проєктів, що було підтверджено під час зустрічами із здобувачами, науково-педагогічними працівниками та на
відкритій зустрічі Prof. Roland Fleck, King’s College, Center for Ultrastructure Imaging, Великобританія, Prof. Estefania
P. Rosendo, University of Vigo, Іспанія. ІПКіК має Travel Award від SLTB, Society for Cryobiology, Travel Fellowship від
ESBB та здобувачі ОНП приймали участь у щорічних міжнародних конференціях спілки кріобіогів: CRYO-2018 -
2022, а також 37 th-Annual Meeting A.E.T.E (2021) тощо. Здобувачі регулярно публікуються у міжнародних фахових
журналах. Крім того, ІПКіК має програми академічної мобільності: OER with Ukraine Digital Project у
Ганноверському університеті ім. Лейбніца (Ганновер, Німеччина); Erasmus+; EID Food RIS Fellowship. Глибока
інтеграція ІПКіК у міжнародний науковий простір, наявність дієвих TRAVEL-грантів, програм академічної
мобільності, сумісних наукових проектів, а також кафедра кріобіології ЮНЕСКО, на думку експертної групи, є
унікальною практикою, що може бути прикладом для інших закладів вищої освіти/наукових установ.

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

Наукові керівники аспірантів ОНП 092 «Біологія» є керівниками або виконавцями науково- дослідних робіт, що
виконуються у відповідних відділах/лабораторіях/кафедр ІПКіК, аспіранти долучені до виконання цих робіт та є їх
співвиконавцями. Крім того, сумісна робота аспірантів та їх наукових керівників відбувається у грантових проектах,
участі у конференціях, а також публікаційної активності, зокрема у науковому журналі «Проблеми кріобіології і
кріомедицини», що входить до наукометричної бази Scopus http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-
cryomed

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.

Враховуючи високі показники наукової активності та рівень інтеграції у світовий науковий простір, ІПКіК
забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності. На думку експертної групи, у закладі
побудований простір академічної доброчесності, який включає і наявність сучасного обладнання, і централізовану
закупівлю реагентів, і функціонування віварію, що забезпечує реальне виконання наукових робіт та отримання
обґрунтованих наукових результатів. Принцип академічної доброчесності – основний принцип, на якому
побудовані всі види діяльності ІПКіК, що регламентовано «Положенням про організацію освітнього процесу в
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України»; «Кодексом академічної доброчесності в Інституті
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України»; «Положенням про академічну доброчесність в Інституті
проблем кріобіології і кріомедицині НАН України» https://www.cryo.in.ua/edu-doc . Минулою акредитаційною
експертизою було зроблено зауваження, щодо відсутності ліцензійної програми перевірки на антиплагіат, на
сьогодні ІПКіК ці зауваження були усуненні; закладом придбано ліцензію на online-сервісу Unicheck
(https://unicheck.com). На цій платформі відбувається перевірка праць на плагіат, це стосується і публікацій і самих
дисертаційних робіт аспірантів. Під час зустрічі зі здобувачами, вони продемонстрували обізнаність алгоритмом
перевірки.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Під час аналізу Критерію 10, експертна група виділила наступні факти, які можуть бути прикладом для інших
закладів вищої освіти / наукових установ. 1. Наявність кафедри ЮНЕСКО, де поряд з вітчизняними науковцями
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працюють науковці з країн ЄС, Великої Британії, США, Канади, вони є повноцінними співробітниками та виконують
сумісні наукові дослідження, мають спільні публікації та міжнародні проекти https://www.cryo.in.ua/, здобувачі
повною мірою долучені до цих сумісних наукових проектів. 2. Розроблено ОНП, яка регламентує опанування
освітньої складової протягом перших двох років, після чого, починається науково складова, що дозволяє здобувачам
сфокусуватися на виконанні наукового дослідження, та дає можливість здобувачам повною мірою будувати власну
індивідуальну освітню та наукову траєкторію. 3. Наявність в ІПКіК наукових фахових видань України категорії А, які
індексуються на платформі міжнародної наукометричної бази Scopus з 2014 року (Проблеми кріобіології і
кріомедицини). 4. Активна участь як співробітників так й аспірантів у науково-дослідних роботах та міжнародних
грантових проектах (Erasmus+ (стажування на Станції з морських досліджень острова Торайя (ECIMAT)
Університету Віго (м. Віго, Іспанія) з жовтня 2021 р. по січень 2022р.); стажування у компанії Diamond Genetics (м.
Вейє, Нідерланди) за темою «Кріоконсервування ембріонів корів» з березня 2022 р. по вересень 2022 р; участь у
програмі академічної мобільності - з Університетом Віго - Centro de Investigacion Marina da Universidade de Vigo,
Spain); програма стажувань за програмою EID Food RIS Fellowship у Інституті Репродукції Тварин та Харчових
Досліджень Польської Академії Наук; стажування за програмою OER with Ukraine Digital Project у Ганноверському
університеті ім. Лейбніца, Інституті багатофазних процесів (Ганновер, Німеччина) в рамках досліджень зберігання
клітин, інкапсульованих у альгінатні мікросфери. Реалізація сумісних наукових проектів Кріобіологічний профіль
тривимірних сфероїдів мезенхімальних стовбурових клітин» у розділі «Гіпотермічне зберігання сфероїдів з МСК». 5.
Наявність потужної матеріально-технічної бази, сучасне обладнання, централізоване придбання реагентів,
витратних матеріалів (Конфокальний лазерний скануючий мікроскоп LSM 510 META META (Carl Zeiss,
Німеччина), (Центр колективного користування); протоковий цитофлуориметр “FACS Calibur” (Becton Dickinson,
USA); аналізатор Agilent (USA), який має функції капілярного електрофорезу та протокового цитометра; обладнання
низькотемпературного банку біологічних об’єктів, що має статус «Національне надбання України»
(низькотемпературний заморожував “Cryoson”; низькотемпературні сховища для зберігання заморожених зразків у
рідкому азоті); обладнання ламінарних боксів для роботи з культурами клітин ссавців. В Інституті розроблено
унікальне обладнання для дослідження об’єктів в умовах охолодження та після холодового впливу, на якому мають
можливість працювати здобувачі та виконувати дисертаційні дослідження.

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

Експертною групою не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Враховуючи відсутність слабких сторін та недоліків, повну відповідність ОНП всім підкритеріям, а також значну
кількість практик, які є взірцевими та можуть бути прикладом для інших закладів вищої освіти/наукових установ,
експертна група вважає що цей критерій відповідає рівню А.

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.

дані відсутні

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.
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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 B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження A

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

Павлов Сергій Васильович

Члени експертної групи

Воронова Наталія Валентинівна

Приступа Яна Вячеславівна
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