
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

 

Н А К А З 

 

 

від 11 жовтня 2021 р.                          № 38/2                                      м. Харків 

  

 

Про план заходів щодо усунення 

недоліків ОНП «222 Медицина» 

 

 

Відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти від 30 вересня 2021 р., протокол № 16 (59) за 

наслідками розгляду акредитаційної справи № 1143/АС-21 освітньо-

наукової програми «222 Медицина» третього (освітньо-наукового) рівня. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів щодо усунення недоліків, які були 

виявлені під час акредитації освітньо-наукової програми «222 

Медицина». 

2. Відповідним особам, структурним підрозділам забезпечити 

виконання передбачених планом заходів.  

3. Контроль за виконання наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ІПКіК НАН України  

д. біол. н., професор     оригінал підписано  Олександр ПЕТРЕНКО 
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ПЛАН ЗАХОДІВ  

(згідно Наказу № 38/2 від 11 жовтня 2021 р.)  

ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ (станом на 01 жовтня 2022 р.) 

щодо усунення недоліків, які були виявлені під час акредитації  

освітньо-наукової програми «222 Медицина» (Акредитаційна справа № 1143/АС-21) 

 

Кри-

терій  

Рекомендації 

Експертної групи 

Рекомендації 

Галузевої експертної 

ради 
Заплановані заходи 

1,2
 

Реалізація та 

впровадження  

станом на 01.10.2022 р. 
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ОНП «222 Медицина»: 

ЕГ рекомендує залучати в 

якості стейкхолдерів більш широке 

коло роботодавців, наприклад 

представників органів місцевої 

влади, лікувально-профілактичних 

закладів, а також розробити 

регламентовані процедури 

залучення стейкголдерів до 

регулярного моніторингу якості 

ОНП, врахування їх пропозицій. 

Також при розробці ОНП варто 

більшою мірою враховувати 

регіональні особливості міста 

Харкова, як міста з великою 

кількістю медичних ЗВО та 

наукових установ. 

ОНП «222 Медицина»: 

Розробити та 

практично реалізувати 

процедури залучення 

стейкголдерів до 

перегляду та моніторингу 

ОНП. Сформувати 

інформаційну базу щодо 

зауважень та пропозицій 

стейкголдерів до ОНП, а 

також обґрунтування їх 

врахування чи 

неврахування. 

 

ОНП «091 Біологія»: 

Пропонуємо 

удосконалити процедури 

залучення всіх груп 

стейкхолдерів до 

перегляду ОНП та 

моніторингу всіх 

пропозицій по 

удосконаленню ОНП з 

оприлюдненням 

отриманих результатів на 

сайті ІПКіК НАН 

України. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Створити Раду роботодавців при ІПКіК НАН України. 

1.2. Створити Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності (ЦЗЯОНД). 

1.3. Сформувати у складі ЦЗЯОНД комісію з опитувань. 

1.4. Створити Асоціацію випускників ІПКіК НАН України 

 

2. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
2.1. Розробити Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

2.2. Підготувати План заходів внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в Інституті проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України 

2.3. Розробити Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо оцінювання якості 

реалізації освітньо-наукових програм ІПКіК НАН України. 

2.4. Розробити Положення про роботу комісії з опитування в Інституті проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України 

2.5. Розробити Положення про громадське обговорення питань щодо прийняття 

рішень у сфері діяльності ІПКіК НАН України. 

1. Підготовлено Звіт про роботу 

Центру забезпечення якості 

освітньо-наукової діяльності 

в ІПКіК НАН України за 

2021–2022 н.р. 

2. Розроблено online форми для 

анкетування здобувачів, 

роботодавців, викладачів та 

випускників 

(https://www.cryo.in.ua/quality

-center). 

3. Підготовлено звіти за 

результатами опитувань 

здобувачів, роботодавців, 

викладачів та випускників 

(https://www.cryo.in.ua/quality

-center). 

4. Підготовлено звіт за 

результатами  громадського 

обговорення проєкту ОНП 

(https://www.cryo.in.ua/discus) 

                                                           
1 з урахуванням зауважень експертної групи та ГЕР за результатами акредитації ОНП «091 Біологія»; 
2 станом на 01.10.2022 р. заплановані заходи реалізовані в повному обсязі. 

https://www.cryo.in.ua/quality-center
https://www.cryo.in.ua/quality-center
https://www.cryo.in.ua/quality-center
https://www.cryo.in.ua/quality-center
https://www.cryo.in.ua/discus
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ОНП «222 Медицина»: 

Привести структуру та форму 

ОНП до сучасних вимог із 

послідовним і чітким 

відображенням не тільки 

обов’язкових спеціальних, а і 

обов’язкових загальних дисциплін 

та дисциплін за вибором з 

оптимізацією фактичного 

навантаження за освітніми 

компонентами. Розширити та 

оптимізувати каталог вибіркових 

компонентів з урахуванням кращих 

практик інших ЗВО України.  

Рекомендовано розширити 

можливості практичної лікувальної 

діяльності здобувачів, що можливе 

через укладання договорів про 

співпрацю з лікувально- 

профілактичними закладами міста 

та клінічними кафедрами ВНМЗ, 

що сприятиме розширенню та 

удосконаленню практичної 

спрямованості ОНП із 

збереженням необхідного рівня 

теоретичної підготовки.  

Розробити окреме положення 

про порядок та умови вибору 

здобувачами вибіркових дисциплін 

Додати до ОНП окремої 

дисципліни «Біостатистика». 

Своєчасно відображати на сайті 

ІПКіК НАН України робочі 

навчальні плани, розклади занять, 

учбово-методичні матеріали, а 

також розмістити ОНП 

англійською мовою для залучення 

іноземних здобувачів.  

Оптимізувати аудиторне 

навантаження та самостійну роботу 

здобувачів. Іформацію щодо 

вибіркових дисциплін розміщувати 

у відкритому доступі на веб-сайті у 

вигляді анотацій або силабусів. 

ОНП «222 Медицина»: 

Структура ОНП має 

реально, а не формально, 

передбачати можливості 

для формування 

індивідуальної освітньої 

траєкторії (якщо для 

вибору у здобувача є 

тільки одна дисципліна - 

це не вибір). Розробити 

Положення про порядок 

та умови вибору 

здобувачами вибіркових 

компонент 

 

ОНП «091 Біологія»: 

Рекомендовано 

розробити окреме 

Положення про порядок 

реалізації здобувачами 

права на вільний вибір 

навчальних дисциплін з 

чіткою процедурою 

вибору дисциплін, 

розширити перелік 

вибіркових дисциплін 

біологічного спрямування 

та дисциплін, що 

сприяють набуття 

здобувачами вищої освіти 

соціальних навичок (soft 

skills), враховуючи 

пропозиції стейкхолдерів. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Уточнити загальну інформацію про ОНП відповідно до змін законодавчої та 

нормативної бази, що регулює освітню діяльність закладів вищої освіти.  

1.2. Додати до ОНП вибіркові дисципліни: 

 Статистичні методи в біології та медицині 

 Низькотемпературні банки медико-біологічних об’єктів 

 Способи збереження біоб’єктів при низьких температурах 

 Технології тривалого зберігання мікроорганізмів  

 Створення тканинних імплантатів для реконструктивно-відновлювальної хірургії 

з використанням кріобіологічних технологій 

 Морфофункціональні дослідження клітин після низькотемпературного зберігання 

 Особливості консервування клітин, тканин і тканинно-інженерних конструкцій в 

експериментальній кріомедицині 

 Ритмічні екстремальні кріовпливи (–120 °С) як спосіб підвищення адаптаційно-

регуляторних можливостей організм 

 Кріобіологічні технології в репродуктивній медицині 

 Сучасні кріотехнології в експериментальній гастроентерології та гепатології  

 Кріомедичні підходи в експериментальній та клінічній ревматології  

 Кріохірургічні підходи лікування в урології 

 Кріобіологічні підходи в експериментальній онкопатології 

 Біотехнологічні аспекти реконструкції пошкоджень опорно-рухомого апарату 

 Публікаційна активність, наукометрія та академічна доброчесність 

 Організація та проведення навчальних занять за медико-біологічним профілем 

 Біоетика  

2. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
2.1. Оновити Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін в 

ІПКіК НАН України 

2.2. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 

розробку, затвердження, моніторинг, перегляд і закриття освітніх програм в 

ІПКіК НАН України 

2.3. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про робочу 

програму навчальної дисципліни ІПКіК НАН України 

2.4. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 

організацію самостійної роботи здобувачів третього рівня вищої освіти 

(ступеня доктора філософії) у ІПКіК НАН України 

2.5. Розробити Концепцію освітньої діяльності Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти. 

2.6. Оновити Положення про проєктні групи та групи забезпечення спеціальностей 

з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІПКіК НАН 

України 

2.7. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 

індивідуальний план роботи здобувачів на третьому рівні вищої освіти 

(ступеня доктора філософії) ІПКіК НАН України 

 

1. Уточнено цілі, загальні та 

фахові компетентності, 

програмні результати 

навчання. 

2. Оновлено зміст окремих 

освітніх компонентів 

відповідно до сучасного 

стану галузі й спеціальності. 

3. Скорочено обсяг освітньої 

складової ОНП до 42 

кредитів ЄКТС. 

4. Додано до циклу загальної 

підготовки здобувачів 

навчальної дисципліни 

«Педагогічна практика в 

системі вищої освіти». 

5. Розширено спектр дисциплін 

за вільним вибором 

аспірантів. 

6. Доповнено педагогічну 

складову ОНП за рахунок 

введення вибіркової 

дисциплін «Організація та 

проведення навчальних 

занять за медико-біологічним 

профілем» 

7. Створено розділ «Освітній 

процес» на офіційному сайті 

ІПКіК НАН України 

(https://www.cryo.in.ua/edu) та 

представлено: навчальний 

план ОНП, розклад занять, 

НМКД та ін. 

8. Оновлено структуру 

Індивідуального плану 

здобувача за ОНП 

«Медицина». 

9. Укладено угоди про 

співпрацю з лікувальними 

установами: ТОВ «Медичний 

центр «Марія», ТОВ «ДРТ-

клініка репродуктивної 

медицини». 

https://www.cryo.in.ua/edu


3 

Кри-

терій  

Рекомендації 

Експертної групи 

Рекомендації 

Галузевої експертної 

ради 
Заплановані заходи 

1,2
 

Реалізація та 

впровадження  

станом на 01.10.2022 р. 
К

р
и

т
ер

ій
 3

. 
Д

о
ст

у
п

 д
о

 о
св

іт
н

ь
о

ї 
п

р
о

г
р

а
м

и
 т

а
 в

и
зн

а
н

н
я

 р
ез

у
л

ь
т
а

т
ів

 н
а

в
ч

а
н

н
я

 ОНП «222 Медицина»: 

Розробити положення про 

визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті. 

ОНП «222 Медицина»: 

Розробити правила 

визнання результатів 

навчання, отриманих у 

неформальній освіті. 

 

ОНП «091 Біологія»: 

Запропоновано 

представити на веб-сайті 

інституту програми 

іспитів з фахового 

випробування та 

іноземної мови, 

інформацію про вартість 

освітніх послуг, надання 

умов проживання на 

період вступу та 

навчання, оприлюднити 

ліцензію на провадження 

освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти на 

третьому (освітньо-

науковому рівні) зі 

спеціальності 091 Біологія 

(спеціалізація – 

«Кріобіологія»), 

врахувати рекомендацію 

експертної групи щодо 

введення у Правилах 

прийому до аспірантури 

подання вступником 

опису своїх наукових 

намірів у формі 

дослідницької пропозиції. 

Розробити окреме 

положення, в якому буде 

визначено чіткі та 

зрозумілі правила 

визнання результатів 

навчання, отриманих у 

неформальній освіті, а 

також в інших закладах 

освіти. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Запуск нового офіційного сайту ІПКіК НАН України з окремими розділами 

«Вступ до аспірантури», «Нормативні документи освітнього процесу», 

«Ліцензія та акредитація». 

 

2. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
2.1. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про визнання 

результатів неформальної та інформальної освіти учасників освітнього 

процесу ІПКіК НАН України. 

2.2. Доповнити Правила прийому на навчання до аспірантури ІПКіК НАН України 

вимогами та критеріями оцінювання дослідницької пропозиції вступників. 

2.3. Розробити Положення про організаційно-методичне забезпечення освітнього 

процесу в ІПКіК НАН України 

2.4. Оновити Положення про організацію освітнього процесу в ІПКіК НАН 

України 

1. На офіційному сайті ІПКІК 

НАН України в розділі 

«Вступ до аспірантури» 

(https://www.cryo.in.ua/vstup) 

представлено відомості: 

1.1. програму вступних 

іспитів за спеціальністю; 

1.2. програму вступних 

іспитів з іноземної мови; 

1.3. Правила прийому на 

навчання до аспірантури 

ІПКіК НАН України з 

вимогами та критеріями 

оцінювання дослідницької 

пропозиції вступників. 

2. На офіційному сайті ІПКІК 

НАН України в розділі 

«Нормативні документи 

освітнього процесу» 

(https://www.cryo.in.ua/edu-

doc) представлено відомості: 

2.1. надання умов проживання 

на період вступу та 

навчання (Розпорядження 

Президії НАН України № 

310 від 24.05.2016 р. "Про 

забезпечення аспірантів  

наукових установ НАН 

України  гуртожитками та 

надання їм медичних 

послуг"); 

3. На офіційному сайті ІПКІК 

НАН України в розділі 

«Ліцензія та акредитація» 

(https://www.cryo.in.ua/licens) 

представлено відомості: 

3.1. ліцензію на провадження 

освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти на 

третьому (освітньо-

науковому) рівні 

https://www.cryo.in.ua/vstup
https://www.cryo.in.ua/edu-doc
https://www.cryo.in.ua/edu-doc
https://www.cryo.in.ua/licens
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ОНП «222 Медицина»: 

Інформацію щодо цілей, змісту 

та програмних результатів 

навчання, порядку та критеріїв 

оцінювання у межах окремих 

вибіркових дисциплін надавати 

учасникам освітнього процесу на 

веб-сайті Інституту. 

Започаткувати на ОНП 222 

«Медицина» практику 

міжнародного співробітництва з 

освітніми установами, які є 

партнерами ІПКіК НАН України. 

ОНП «222 Медицина»: 

Робочі програми 

навчальних дисциплін 

педагогічні, науково-

педагогічні, наукові 

працівники повинні 

оновлювати щорічно на 

основі наукових 

досягнень і сучасних 

практик у відповідній 

галузі (з відповідною 

сучасною 

рекомендованою 

літературою) 

 

ОНП «091 Біологія»: 

Рекомендовано 

удосконалити робочі 

програми навчальних 

дисциплін щодо їх 

змістовного та 

методичного наповнення, 

оновити списки 

рекомендованої 

літератури у робочих 

програмах, ввести в 

процес навчання 

лабораторні заняття. 

Активізувати участь 

здобувачів у виборі форм 

та методів навчання, 

оптимізувати навчальну і 

дослідницьку роботу 

здобувачів і НПП шляхом 

виконання госп. 

договірних тем та 

грантових проєктів. 

Посилити роботу з 

інтернаціоналізації 

наукової та навчальної 

діяльності НПП, 

впровадження результатів 

стажування в навчальний 

процес. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Запуск нового офіційного сайту ІПКіК НАН України з окремим розділом 

«Освітній процес» з подальшим оприлюдненням НМКД всіх дисциплін за 

ОНП 

 

2. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
2.1. Оновити Положення про організацію освітнього процесу в ІПКіК НАН 

України 

2.2. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 

рейтингову систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії ІПКіК НАН України 

2.3. Розробити Положення про безперервний професійний розвиток науковців, 

залучених до провадження викладацької діяльності в ІПКіК НАН України 

2.4. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу 

ІПКіК НАН України 

2.5. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 

перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці 

ІПКіК НАН України 

1. Представлено відомості про 

цілі, зміст та програмні 

результати навчання у ОНП, 

розміщеній на офіційному 

сайті ІПКіК НАН України 

(https://www.cryo.in.ua/edu)  

2. Представлено відомості про 

критерії оцінювання у РНПД 

та силабусах дисциплін, 

розміщених на офіційному 

сайті ІПКіК НАН України 

(https://www.cryo.in.ua/edu)  

3. Укладено: 

3.1. Меморандум про 

взаєморозуміння з Центром 

ультраструктурних 

зображень (King’s College 

London), Велика Британія; 

3.2. Меморандум про 

взаєморозуміння  з 

Інститутом біології та 

імунології репродукції імені 

Академіка К. Братанова, 

Болгарська Академія наук, 

Софія, Болгарія; 

3.3. Меморандум про 

взаєморозуміння  з Dayu 

Runlong Technology 

Development, Китай; 

3.4. Безстроковий меморандум 

про взаєморозуміння з 

Міжнародним центром 

післядипломної освіти при 

кафедрі ЮНЕСКО 

природничих наук 

Єреванського університету, 

Вірменія; 

3.5. Безстроковий меморандум 

про взаєморозуміння з 

Університетом  Віго 

(Universidade Vigo), Іспанія. 

4. Оновлено РНПД за ОНП 

https://www.cryo.in.ua/edu
https://www.cryo.in.ua/edu
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ОНП «222 Медицина»: 

Забезпечити робоче місце 

здобувачів з метою самостійної 

безкоштовної перевірки наукових 

текстів в тому числі і рефератів на 

академічний плагіат IT програмами 

типу Unicheck. 

Покращити систему 

комунікації із залученням 

стейкхолдерів у вітчизняних та 

закордонних ЗВО з метою 

формування партнерських 

відносин у сфері академічної 

доброчесності (наприклад, надання 

можливості перевірки наукових 

праць на ліцензованому 

програмному забезпеченні 

партнерського ЗВО).  

Переглянути положення, яке 

регулює політику академічної 

доброчесності та вдосконалити 

його відповідно чинного 

законодавства. 

 

ОНП «222 Медицина»: 

Коректно прописати 

критерії оцінювання 

здобувачів для кожної 

навчальної дисципліни 

Забезпечити системність у 

перевірці наукових робіт 

на наявність ознак 

академічного плагіату. 

 

ОНП «091 Біологія»: 

Пропонуємо 

удосконалити процедурні 

аспекти проведення 

контрольних заходів, 

запровадити практику 

опитування учасників 

освітнього процесу щодо 

рівня їх задоволеності 

формами контролю знань 

та зрозумілості критеріїв 

оцінювання. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Створити Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності (ЦЗЯОНД). 

1.2. Сформувати у складі ЦЗЯОНД комісію з питань академічної доброчесності 

1.3. Укласти договір з ТОВ «Антиплагіат щодо послуг з онлайн-пошуку плагіату 

Unicheck 

 

1. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
1.1. Оновити Положення про організацію освітнього процесу в ІПКіК НАН 

України  

1.2. Розробити Положення про організаційно-методичне забезпечення освітнього 

процесу в ІПКіК НАН України  

1.1. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 

рейтингову систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії ІПКіК НАН України  

1.1. Оновити Порядок перевірки наукових текстів на плагіат в ІПКіК НАН України  

1.2. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 

академічну доброчесність в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини 

НАН України  

1.3. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Кодекс академічної 

доброчесності в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України  

1.4. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Порядок виявлення та 

встановлення фактів порушення академічної доброчесності, а також розгляду 

апеляцій на рішення щодо академічної відповідальності  

1.5. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Порядок скасування 

рішення про присудження ступеня доктора філософії у разі виявлення фактів 

порушення здобувачем академічної доброчесності в Інституті проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України  

1.6. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 

проведення проміжної атестації здобувачів третього рівня вищої освіти 

(ступеня доктора філософії) у ІПКіК НАН України 

1.7. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 

комплексний іспит з фахової підготовки здобувачів ступеня доктора філософії 

в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

1.8. Розробити Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІПКіК НАН України 

1. Укладено договір з ТОВ 

«Антиплагіат щодо послуг з 

онлайн-пошуку плагіату 

Unicheck. 

2. Представлено відомості про 

критерії оцінювання у РНПД 

та силабусах дисциплін, 

розміщених на офіційному 

сайті ІПКіК НАН України 

(https://www.cryo.in.ua/edu).  

3. Розроблено online форми для 

анкетування здобувачів, які 

включають питання щодо їх 

задоволеності формами 

контролю знань та 

зрозумілості критеріїв 

оцінювання. 

(https://www.cryo.in.ua/quality

-center). 

https://www.cryo.in.ua/edu
https://www.cryo.in.ua/quality-center
https://www.cryo.in.ua/quality-center
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ОНП «222 Медицина»: 

ЕГ рекомендує на постійній 

основі Інституту забезпечувати 

супровід та моніторинг виконання 

програм довгострокового 

підвищення кваліфікації 

(професійна, академічна) 

викладачів відповідно до 

навчальних дисциплін, які вони 

викладають, з довгостроковим 

збереженням копій документів про 

післядипломну освіту та перевіряти 

достовірність сертифікатів 

(документів), які підтверджують 

підвищення кваліфікації 

(професійна, академічна) 

викладачів.  

Незважаючи на те, що 

викладачі, які задіяні на ОНП 222 

«Медицина» за третім рівнем 

вищої освіти мають вчені звання та 

наукові ступені, вони не можуть 

забезпечити навчальні дисципліни 

на належному професійному рівні 

через невідповідність їх 

кваліфікації та ліцензійним 

вимогам (відсутність діючого 

сертифікату лікаря-спеціаліста чи 

підтвердженої (діючої) лікарської 

категорії, відсутність документів 

щодо підвищення педагогічної 

майстерності, тощо.).  Залучати 

викладачів, які мають діючі 

сертифікати лікаря-спеціаліста чи 

діючу лікарську категорії 

відповідно до навчальної 

дисципліни, яку вони мають 

забезпечувати. Викладачі, які вже 

задіяні на ОНП 222 «Медицина» за 

третім рівнем вищої освіти мають 

отримати діючий сертифікат 

лікаря- спеціаліста чи підтвердити 

лікарську кваліфікаційну категорію 

відповідно до навчальних 

дисциплін, які вони забезпечують.  

Сприяти викладачам у оптимізації 

витрат, які пов’язані із 

підвищенням свого професійного 

рівня, в тому числі й педагогічної 

кваліфікації. 

ОНП «222 Медицина»: 

Приділяти значну 

увагу академічній та/або 

професійній кваліфікація 

викладачів, задіяних до 

для реалізації ОНП 

рекомендується 

прописати в умовах 

атестації пункт 

відповідності академічної 

та/або професійної 

кваліфікація викладачів 

дисципліні, яку 

викладають. 

 

ОНП «091 Біологія»: 

Продемонструвати, 

що ІПКіК НАН України 

має налагоджену систему 

професійного розвитку 

викладачів, розробити 

заходи щодо планування 

та реалізації стажування 

та підвищення 

кваліфікації НПП, 

активізувати участь 

наукових керівників та 

аспірантів у міжнародних 

проєктах, залучення 

професіоналів-практиків, 

експертів галузі, 

представників 

роботодавців до 

аудиторних занять та 

перегляду ОНП, 

підвищити рівень 

публікаційної активності 

НПП. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Забезпечити участь у підвищенні педагогічної кваліфікації науковців, 

залучених до провадження викладацької діяльності в Інституті  проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України за ОНП «222 Медицина» 

 

2. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
2.1. Розробити Положення про безперервний професійний розвиток науковців, 

залучених до провадження викладацької діяльності в ІПКіК НАН України 

2.2. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про порядок 

проведення конкурсного відбору науковців для провадження викладацької 

діяльності в Інституті  проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

2.3. Розробити Положення про стимулювання публікаційної активності та 

досягнення високого рівня  оприлюднення результатів наукових досліджень 

співробітниками ІПКіК НАН України 

2.4. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 

формування річного рейтингу наукових працівників, які займаються 

проведенням навчальних занять з аспірантами за результатами наукової, 

методичної та організаційної роботи ІПКіК НАН України 

1. Залучено до викладацької 

діяльності лікарів-практиків 

із дійсними сертифікатами: 

Гладких Ф.В. (лікар-онколог, 

лікар-терапевт, лікар з 

медицини невідкладних 

станів), Глоба В.Ю. (лікар-

уролог), Петрушко М.В. 

(лікар-ембріолог). 

2. Науковці, залучені до 

провадження викладацької 

діяльності в Інституті  

проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України 

за ОНП «222 Медицина» 

(13 чоловік) 12–25 вересня 

2022 р. пройшли планове 

підвищення педагогічної 

кваліфікації (Українськоа 

Академія Наук, Асоціація 

Лікарів Карпатського Регіону 

та Івано-Франківська 

Академія Івана Золотоустого) 

обсягом 60 годин (2 кредити 

ЄКТС). 

3. Науковці, залучені до 

провадження викладацької 

діяльності в Інституті  

проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України 

за ОНП «222 Медицина» 

(11 чоловік) з 08.09.2022 р. 

по 22.12.2022 р. беруть 

участь у тематичному 

удосконаленні «Інформаційні 

технології в освіті і 

медицині» (Харківська 

медична академія 

післядипломної освіти МОЗ 

України). 
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ОНП «222 Медицина»: 

Відсутність електронного 

репозитарію бібліотеки, труднощі 

із оформленням віддаленого 

доступу до наукометрчних баз 

Scopus та WoS. Розширення 

доступу до мережі інтернет із усіх 

структурних підрозділів ЗВО 

(покриття Wi-Fi), забезпечення 

системи відеоспостереження. 

Відсутність у формулюванні 

стратегії розвитку бібліотеки. 

Обмеженість у вільному доступі на 

офіційних електронних ресурсах 

ЗВО до інформаційних матеріалів 

щодо ОП 222 «Медицина». 

Незначно обмежений 

інформаційних простір ЗВО. 
Популяризувати діяльність ЗВО у 
соціальних мережах (Telegram, 

Instagram, Youtube тощо), що 

залучатиме стейкхолдерів, здобувачів 
та інших осіб, дотичних до освітньо-

наукового процесу за ОП 222 

«Медицина». Недостатньо 

функціонуюча система 

юридичного супроводу та 

психологічної підтримки 

здобувачів та НПП. Обмежена 

інфраструктура для осіб із 

маломобільних груп населення 

(наприклад, обмежена доступність 

до пандусів у приміщеннях, 

санітарні вузли та ін.). Розробити 

нормативні положення щодо 

регулювання антикорупційної 

політики ЗВО та щодо 

врегулювання конфлікту інтересів.  

Створити скриньку анонімних 

звернень здобувачів. Розробити 

Положення про раду молодих 

вчених та надати його у вільному 

доступі на офіційних 

інформаційних ресурсах ЗВО. 

Обмежений метрологічний 

контроль технічного та 

лабораторного приладдя. 

Вдосконалити, переглянути та 

перезатвердити положення про 

комітет з біоетичних питань ЗВО з 

урах. кращих практик. 

ОНП «222 Медицина»: 

Створити електронний 

репозитарій бібліотеки. 

Розробити стратегію 

розвитку бібліотеки. 

Забезпечити практично 

функціонуючу систему 

юридичного супроводу та 

психологічної підтримки 

здобувачів. Розробити 

Положення щодо 

антикорупційної політики 

ЗВО, Положення про 

врегулювання конфлікту 

інтересів 

 

ОНП «091 Біологія»: 

Рекомендовано 

врахувати пропозиції 

експертної групи 

стосовно проведення 

моніторингу електронних 

ресурсів ІПКіК НАН 

України та впровадити у 

роботу єдину освітню 

платформу для 

покращення освітнього 

процесу, використовувати 

ліцензоване програмне 

забезпечення для 

перевірки академічних 

текстів на плагіат, 

розробити Положення про 

вирішення конфліктних 

ситуацій та запобігання 

корупції, організувати 

центр психологічної та 

соціальної допомоги 

здобувачам та 

співробітникам з огляду 

на специфіку наукових 

досліджень, більше уваги 

приділити організації 

комфортного освітнього 

простору для здобувачів 

вищої освіти і НПП. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Запуск інституційного репозитарію ІПКіК НАН України з окремими розділами 

«Навчально-методичні матеріали» та «Лекції для аспірантів» з подальшим 

оприлюдненням лекційного матеріалу за ОНП. 

1.2. Запуск нового офіційного сайту ІПКіК НАН України з окремим розділом 

«Інклюзивна освіта», «Скринька довіри», «Рада молодих вчених» 

1.3. Створити Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності (ЦЗЯОНД). 

1.4. Сформувати у складі ЦЗЯОНД комісію з популяризації наукової діяльності 

1.5. Укласти договір з ТОВ «Антиплагіат щодо послуг з онлайн-пошуку плагіату 

Unicheck 

 

2. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
2.1. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Розробити Положення 

про організацію інклюзивного навчання у ІПКіК НАН України 

2.2. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про порядок 

запобігання і врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в 

діяльності посадових осіб ІПКіК НАН України 

2.3. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 

врегулювання конфліктних ситуацій у ІПКіК НАН України 

2.4. Розробити Положення про порядок запобігання і врегулювання потенційного 

та реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб ІПКіК НАН 

України  

2.5. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про Раду 

молодих вчених ІПКіК НАН України 

2.6. Оновити Положення про комітет з біоетики ІПКіК НАН України 

2.7. Розробити Положення про використання коштів, передбачених для надання 

матеріальної допомоги аспірантам та їх заохочення в Інституті проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України 

2.8. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 

звернення здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

(ступеня доктора філософії) в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини 

НАН України 

2.9. Розробити Положення про інституційний репозитарій ІПКіК НАН  

2.10. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про політику 

попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями 

ІПКіК НАН України  

1. Представлено інформаційні 

матеріали за ОНП на 

офіційному сайті ІПКіК НАН 

України 

(https://www.cryo.in.ua/edu)   

2. Створено online скриньку 

довіри на офіційному сайті 

ІПКіК НАН України (меню 

«Освіта») 

3. Активізовано роботу 

офіційної сторінки ІПКіК 

НАН України у Facebook 

(https://www.facebook. 

com/cryo.in.ua)  

4. Активізовано роботу 

офіційної сторінки ІПКіК 

НАН України у Youtube 

(https://www.youtube.com/ 

channel/UC7 

4pmTkB5IhwtAUoCr 

DqQBw/videos) 

5. На офіційному сайті ІПКІК 

НАН України сторінку Ради 

молодих вчених 

(https://www.cryo.in.ua/ 

youngcouncil). 

6. Сформовано Робочу групу з 

питань інклюзивного 

освітнього середовища. 

7. Розроблено план заходів, 

спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу 

(цькуванню) в Інституті 

проблем кріобіології і 

кріомединици НАН України 

на 2022 рік 

https://www.cryo.in.ua/edu
https://www.youtube.com/%20channel/UC7%204pmTkB5IhwtAUoCr%20DqQBw/videos
https://www.youtube.com/%20channel/UC7%204pmTkB5IhwtAUoCr%20DqQBw/videos
https://www.youtube.com/%20channel/UC7%204pmTkB5IhwtAUoCr%20DqQBw/videos
https://www.youtube.com/%20channel/UC7%204pmTkB5IhwtAUoCr%20DqQBw/videos
https://www.cryo.in.ua/%20youngcouncil
https://www.cryo.in.ua/%20youngcouncil
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ОНП «222 Медицина»: 

Проводити анкетування 

задоволеності здобувачів вищої 

освіти змістом ОНП та наукових 

компонентів більш систематично.  

Оптимізувати зустрічі з 

роботодавцями, задля їх 

ефективного впливу на 

вдосконалення та перегляд ОНП, 

зробити їх регулярними та 

створити Раду роботодавців.  

Розширити групу потенційних 

роботодавців при формуванні Ради 

роботодавців, як із інших ЗВО, 

державних установ, так й 

приватних установ.  

Переглянути нормативну 

документацію щодо перегляду та 

моніторингу ОНП.  

Посилити роботу по створенню 

бази випускників з метою 

відслідковування їх 

працевлаштування, підтримання 

контактів задля подальшого 

залучення до перегляду ОНП.  

Створити «інформаційний 

простір» для моніторингу якості 

освіти та пропозицій всіх 

стейкхолдерів.  

Розробити індивідуальний 

рейтинг викладачів.  

Надане нормативне положення, 

яке регламентує процедуру 

внутрішнього забезпечення якості 

освітнього процесу за ОП, 

суперечить даним, отриманих під 

час зустрічей (розділ 8.3, 10.1, 10.2, 

10.3, 11.2).  

Переглянути та вдосконалити 

нормативне положення, яке 

передбачало організацію навчання 

здобувачами у дистанційному 

форматі на даній ОНП у період 

карантину відповідно до постанов 

КМУ, з урахуванням специфіки 

ОНП. 

ОНП «222 Медицина»: 

Забезпечити реальний 

механізм залучення усіх 

стейкголдерів до 

перегляду ОНП. 

 

ОНП «091 Біологія»: 

Продемонструвати, 

що внутрішня система 

забезпечення якості вищої 

освіти забезпечує 

систематичний 

моніторинг і оновлення 

ОНП, адекватне 

реагування на недоліки, 

які виявляються в ОНП 

під час періодичного її 

перегляду. 

 Рекомендується 

висвітлювати результати 

анкетування та офіційно 

підтверджені пропозиції 

всіх груп стейкхолдерів 

щодо модернізації ОНП, 

організувати роботу 

окремого підрозділу 

забезпечення якості 

освіти, кар’єр-центру, 

чітко визначити 

повноваження органів 

студентського 

самоврядування. у процесі 

періодичного перегляду 

освітньої програми та 

інших процедур 

забезпечення її якості. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Створити Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності (ЦЗЯОНД). 

1.2. Сформувати у складі ЦЗЯОНД комісію з опитування. 

1.3. Створити Раду роботодавців при ІПКіК НАН України. 

1.4. Створити Асоціацію випускників ІПКіК НАН України. 

1.5. Запуск нового офіційного сайту ІПКіК НАН України з розміщенням online 

анкет для моніторингу якості освіти та пропозицій всіх стейкхолдерів. 

 

1. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
1.1. Оновити Положення про розробку, затвердження, моніторинг, перегляд і 

закриття освітніх програм в ІПКіК НАН України 

1.2. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 

формування річного рейтингу наукових працівників, які займаються 

проведенням навчальних занять з аспірантами за результатами наукової, 

методичної та організаційної роботи ІПКіК НАН України 

1.3. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 

запровадження елементів дистанційного навчання у ІПКіК НАН України 

1.4. Розробити Порядок дистанційної роботи приймальної комісії Інституту 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

1.5. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 

приймальну комісію ІПКіК НАН України 

1.6. Розробити Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

1.7. Підготувати План заходів внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в Інституті проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України 

1.8. Розробити Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо оцінювання якості 

реалізації освітньо-наукових програм ІПКіК НАН України. 

1.9. Розробити Положення про роботу комісії з опитування в Інституті проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України 

1.10. Розробити Положення про громадське обговорення питань щодо прийняття 

рішень у сфері діяльності ІПКіК НАН України 

1.11. Розробити Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо оцінювання якості 

реалізації освітньо-наукових програм ІПКіК НАН України. 

1. Розроблено online форми для 

анкетування здобувачів, 

роботодавців, викладачів та 

випускників 

(https://www.cryo.in.ua/quality

-center).  

2. Створено online скриньку 

довіри на офіційному сайті 

ІПКіК НАН України (меню 

«Освіта») 

3. Представлено рейтинг 

науковців Інституту на 

офіційному сайті ІПКіК НАН 

України 

(https://www.cryo.in.ua/ 

ranking)  

https://www.cryo.in.ua/quality-center
https://www.cryo.in.ua/quality-center
https://www.cryo.in.ua/%20ranking
https://www.cryo.in.ua/%20ranking
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ОНП «222 Медицина»: 

Вдосконалення та 

імплементація чіткої системи та 

процедури громадського 

обговорення відповідно чинного 

законодавства України, шляхом 

використання таких методів, як 

формування запитів/пропозицій у 

активному блоці на веб-сайті 

ІПКіК чи надсилання відповідних 

пропозицій на вказану електронну 

пошту. 

Також прозорою практикою 

було б оприлюднення отриманих 

пропозицій для відкритого 

обговорення на засіданнях Вченої 

ради з метою покращення ОНП. 

Оптимізувати доступ до 

нормативних документів на сайті 

ЗВО.  

Рекомендацією ЕГ виступає 

чіткий принцип перегляду та 

контролю за нормативною 

документацією, яка регулює 

освітнь-науковий, організаційний 

аспекти реалізації даної ОНП, її 

перегляду та засвідченням 

підписами відповідними керівними 

посадовими особами структурних 

підрозділів, усунення недоліків між 

поданням документів 

структурними підрозділами (за 

наявності) на офіційному сайті 

ЗВО. 

ОНП «222 Медицина»: 

Офіційний веб-сайт 

Інституту повинен бути 

державною (українською) 

мовою. Забезпечити 

наповненість сайту всією 

необхідною інформацією, 

напр., навчально-

методичними 

комплексами до вісх 

дисциплін, інформацією 

про керівників і 

викладачів, задіяних в 

реалізації ОНП та інше). 

 

ОНП «091 Біологія»: 

Рекомендовано 

удосконалити веб-сайт 

ІПКіК НАН України для 

швидкого і зрозумілого 

пошуку необхідної 

інформації, запровадити 

практику оновлення 

інформації стосовно 

діючих процедур, норм, 

правил у забезпеченні 

освітнього процесу, 

розробити алгоритм 

надання пропозицій та 

зауважень від 

стейкхолдерів до проєктів 

ОНП, оприлюднювати 

пропозиції стейкхолдерів 

та офіційні підтвердження 

врахування їх пропозицій 

в процесі удосконалення 

ОНП. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Запуск нового офіційного сайту ІПКіК НАН України з окремими розділами 

«Громадське обговорення», «Нормативні документи», «Нормативні документи 

освітнього процесу». 

 

2. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
2.1. Розробити Положення про інформаційний супровід web-ресурсів ІПКіК НАН 

України 

2.2. Розробити Положення про організаційно-методичне забезпечення освітнього 

процесу в ІПКіК НАН України 

1. На офіційному сайті ІПКІК 

НАН України в розділі 

«Громадське обговорення» 

(https://www.cryo.in.ua/discus) 

представлено Звіт за 

результатами проведення 

громадського обговорення 

проекту освітньо-наукової 

програми за спеціальністю 

«222–Медицина» третього 

рівня вищої освіти. 

2. На офіційному сайті ІПКІК 

НАН України в розділі 

«Освітній процес» 

(https://www.cryo.in.ua/edu) 

представлено відомості про 

всіх викладачів та НМКД 

всіх ОНП. 

3. На офіційному сайті ІПКІК 

НАН України запроваджено 

систему активного пошуку 

по сайту. 

https://www.cryo.in.ua/discus
https://www.cryo.in.ua/edu
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ОНП «222 Медицина»: 

Процедура перевірки та 

самоперевірки наукових робіт 

(рефератів) на наявність ознак 

академічного плагіату є не 

обов’язковою. Обов’язковою є 

лише перевірка дисертаційних 

робіт та наукових статей ІТ 

інструментами, які знаходяться у 

вільному доступі в мережі Internet 

(Advego Plagiatus, Etxt Antiplagiat, 

Anti-Plagiarism) самостійно 

здобувачами.  

ЕГ рекомендує забезпечити 

робоче місце здобувача IT 

програмами типу Unicheck для 

самостійної безкоштовної 

перевірки здобувачами наукових 

текстів в тому числі і рефератів на 

академічний плагіат. 

ОНП «222 Медицина»: 

Розширити 

публікаційну активність 

крівників, а також їх 

аспірантів в журналах Q3 

і вище. Розробити 

процедура перевірки та 

самоперевірки наукових 

робіт на наявність 

академічного плагіату. 

 

ОНП «091 Біологія»: 

Запропоновано 

удосконалити 

профілактичні засоби для 

забезпечення дотримання 

академічної 

доброчесності у 

професійній діяльності 

наукових керівників та 

аспірантів. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Укласти договір з ТОВ «Антиплагіат щодо послуг з онлайн-пошуку плагіату 

Unicheck 

 

2. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
2.1. Оновити Порядок перевірки наукових текстів на плагіат в ІПКіК НАН України  

2.2. Розробити Положення про стимулювання публікаційної активності та 

досягнення високого рівня  оприлюднення результатів наукових досліджень 

співробітниками ІПКіК НАН України  

1. Укладено договір з ТОВ 

«Антиплагіат щодо послуг з 

онлайн-пошуку плагіату 

Unicheck. 

2. Опубліковано статтю асп. 

Гладких Ф.В. у Scopus Q3 

(Hladkykh F.V. The effect of 

meloxicam and cryopreserved 

placenta extract on initial 

inflammatory response (an 

experimental study). Ceska a 

Slovenska Farmacie. 2021; 70 

(5): 179–85. DOI: 

https://doi.org/10.5817/CSF202

1-5-179); асп. Кісєльової Г.Г. 

та наук. Кер. Гольцева А.М. у 

Scopus Q3 (Kysielova H., 

Yampolska K., Dubrava T., 

Lutsenko O., Bondarovych M., 

Babenko  N., Gaevska Yu., 

Ostankov M., Goltsev A. 

Improvement of bone marrow 

mononuclear  cells 

cryopreservation methods to 

increase the efficiency of 

dendritic cell 

production.Cryobiology. 

2022;106: 122-130. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j. 

cryobiol.2022.02.004). 

 

https://doi.org/10.5817/CSF2021-5-179
https://doi.org/10.5817/CSF2021-5-179
https://doi.org/10.1016/j.%20cryobiol.2022.02.004
https://doi.org/10.1016/j.%20cryobiol.2022.02.004

