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ПЛАН 

заходів внутрішнього забезпечення  

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

на 2022-2023 навчальний рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Перелік заходів 
Періодичність 

проведення 

Відповідальні 
виконавці 

1. Моніторинг і періодичний перегляд освітньо-наукових програм, за якими здійснюється 

підготовка  докторів філософії 

1.1 Оновлення нормативних документів 

Інституту з питань забезпечення якості 
освіти з урахуванням змін в законодавчій 

базі з вищої освіти 

Постійно Гаранти,  

освітньо- наукова секція 
вченої ради Інституту; 
особа, відповідальна за 

аспірантуру 

1.2 Моніторинг та оцінювання якості  освітньо-

наукових програм на їх відповідність 

трендам освіти та вимогам ринку праці. 

Постійно Гаранти,  

робочі групи ОНП;  
освітньо- наукова секція 

вченої ради Інституту; 
центр забезпечення якості 
освітньо- наукової діяльності 
(ЦЗЯОНД) 

1.3 Перегляд освітньо-наукових програм з  
метою оновлення та вдосконалення 

Відповідно до 
Положення про 
розроблення, за- 

твердження, 
моніторинг, 
періодичний 
перегляд та онов- 

лення освітньо-

наукових програм 
 

Гаранти, 

робочі групи ОНП;  
освітньо- наукова секція  
вченої ради Інституту; 
ЦЗЯОНД 

1.4 Аналіз та оновлення робочих програм та 
силабусів навчальних дисциплін    
 

1 раз на рік 
(вересень) 

Гаранти ОНП;  
особа, відповідальна за 

аспірантуру; 
освітньо-наукова секція 
вченої ради Інституту; 
ЦЗЯОНД 

1.5 Аналіз результатів підсумкової атестації 
здобувачів вищої освіти 

1 раз на рік  

(квітень) 
Викладачі,  
освітньо-наукова секція 

вченої ради Інституту; 
ЦЗЯОНД 

2. Забезпечення якості освітньої діяльності 
2.1. Підготовка пропозицій з питань 

покращення якості освіти до засідань 

освітньо-наукової секції, вченої ради 

Інституту, директорату. 
 

За планами 

роботи освітньо- 

наукової секції, 
вченої ради, 
дирекції 

Голова ЦЗЯОНД; 
гаранти ОНП 

 

2.2. Проведення семінарів з питань якості 
вищої освіти для здобувачів ступеня 

доктора філософії, 
 

За планами 

роботи освітньо- 

наукової секції,  

Голова ЦЗЯОНД; 
гаранти ОНП 

 



2.3. Консультації для учасників освітнього 

процесу 

 

Постійно Ради молодих вчених; 
гаранти ОНП,   
голова ЦЗЯОНД 

2.4. Супровід підготовки до проходження 

зовнішніх процедур оцінювання якості 
вищої освіти в  Інституті 

 

Постійно Гаранти,  

робочі групи ОНП;  
освітньо- наукова секція 
вченої ради Інституту; 
ЦЗЯОНД 

2.5 Біоетична експертиза запланованих та 
виконаних наукових робіт аспірантів інституту. 

 

За необхідністю Комітет з біоетики 

ЦЗЯОНД 

2.6 Перевірка первинної документації 
дисертаційних робіт 

За необхідністю Комісія з перевірки первинної 
документації наукових 

досліджень ЦЗЯОНД 

3. Оцінювання здобувачів вищої освіти 

3.1 Аналіз проходження захисту 

дисертаційних робіт здобувачів ступеня  

доктор філософії 
          

 

Вересень 

Секретар спеціалізованої 
вченої ради;  
особа, відповідальна    за 
аспірантуру; 
ЦЗЯОНД 

3.2 Опитування роботодавців щодо 

професійного рівня підготовки 

випускників освітньо-наукових 

програм Інституту 

 

Травень 

ЦЗЯОНД 

3.3 Анкетування випускників щодо  отриманих 
компетентностей та якості освітнього 

процесу 

Вересень ЦЗЯОНД 

3.4. Опитування науково-педагогічних 

працівників щодо задоволеності 
техніко-інструментальним 
забезпеченням освітньо-наукових 

програм 

Травень ЦЗЯОНД 

3.5 Аналіз індексу (%) працевлаштування 
випускників освітньо-наукових програм 

Інституту  

Листопад-грудень Відділ кадрів, 
ЦЗЯОНД,  
рада роботодавців 

4. Забезпечення якості кадрового складу науково-педагогічних працівників 

4.1 Конкурсний відбір науково- педагогічних 
працівників Інституту 

За 
необхідністю  

Конкурсна комісія 

ЦЗЯОНД 

4.2 Перевірка якості проведення 

навчальних занять  
Продовж 

навчального  

року 

Гаранти ОНП;  
ЦЗЯОНД 

4.3 Визначення рейтингів науково- 

педагогічних працівників Інституту. 

 Липень Рейтингова комісія; 
ЦЗЯОНД 

4.4 Анкетування здобувачів вищої освіти  

 

 Червень ЦЗЯОНД 



4.5 Моніторинг результатів підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних 

працівників 

 

 Постійно Адміністрація Інституту; 
ЦЗЯОНД 

5. Забезпечення необхідними ресурсами для організації навчального процесу 

5.1 Аналіз забезпечення освітнього процесу 
приміщеннями  
 

 Вересень Гаранти,  
Адміністрація Інституту, 

ЦЗЯОНД 

5.2 Аналіз техніко-інструментального 
забезпечення навчального процесу 

Вересень Гаранти,  
Адміністрація Інституту,  

ЦЗЯОНД 

5.4 Аналіз забезпечення здобувачів вищої 
освіти навчальними посібниками, 
підручниками,методичними 
рекомендаціями,  тощо 

Вересень Гаранти,   
Завідувачка бібліотеки, 
ЦЗЯОНД 

6.1 Моніторинг якості інформаційного 
забезпечення освітнього процесу  

 

Постійно Відділ науково-технічної 
інформації, 
ЦЗЯОНД 

7. Забезпечення запобігання та виявлення академічного плагіату у академічних текстах і 
текстах наукового стилю працівників Інституту і здобувачів вищої освіти 

7.1 Проведення заходів щодо популяризації та 

формування культури академічної 
доброчесності для науковців, науково- 

педагогічних працівників та здобувачів 

вищої освіти 

Постійно Заступник директора    з 

наукової роботи; 
комісії з питань академічної 
доброчесності ЦЗЯОНД; 
рада молодих вчених 

7.2 Моніторинг дотримання вимог академічної 
доброчесності здобувачами вищої освіти у 
процесі виконання дисертаційних робіт 

Постійно Комісії з питань академічної 
доброчесності ЦЗЯОНД; 
гаранти ОНП;  
наукові керівники 

7.3 Моніторинг дотримання учасниками 
освітнього процесу норм академічної 
доброчесності 

Постійно Адміністрація,  
комісія з питань 
академічної доброчесності 
ЦЗЯОНД  

8. Забезпечення публічності та прозорості інформації. 
Популяризації наукової діяльності 

8.1 Забезпечення публічності та прозорості 
освітньої діяльності Інституту на 

офіційному сайті 
 

Постійно Адміністрація Інституту 
гаранти,  
робочі групи ОНП;  
відділ науково-технічної 
інформації;  
ЦЗЯОНД  

8.2 Висвітлення результатів наукової діяльності 
Інституту через засоби масової інформації 
України 

Постійно Адміністрація Інституту, 

відділ науково-технічної 
інформації, група з 
популяризації наукової 



діяльності ЦЗЯОНД  

8.3 Організація і проведення днів науки та 
тематичних екскурсій для широкої 
громадськості та учнів шкіл і студентів. 

Жовтень-травень Адміністрація Інституту, 
відділ науково-технічної 
інформації,  
група з популяризації 
наукової діяльності 
ЦЗЯОНД  

8.4 Проведення заходів щодо підвищення 
іміджу Інституту у  науково-освітньому 

просторі 

Постійно Адміністрація Інституту, 
відділ науково-технічної 
інформації,  
група з популяризації 
наукової діяльності 
ЦЗЯОНД  

ПРИМІТКИ : ОНП – освітньо-наукова програма, ЦЗЯОНД – Центр забезпечення 

освітньо-наукової діяльності. 
 

 

Голова Центру забезпечення якості  
освітньо-наукової діяльності ІПКіК 
НАН України, д.б.н., с.н.с. 

 Сукач О.М. 

 

 


