
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

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

Освітня програма 46833 222 Mедицина

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 222 Медицина

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 46833

Назва ОП 222 Mедицина

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Cпеціальність 222 Медицина

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 Сидорчук Руслан Ігорович, Бобецька Олена Пилипівна, Варивончик
Денис Віталійович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 18.10.2022 р. – 20.10.2022 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://cutt.ly/TBepYuz

Програма візиту експертної групи https://cutt.ly/6BxNgwU

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

ОНП «МД» має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії ІПКіК, визначаються з урахуванням
позицій та потреб стейкґолдерів. ОНП досягаються ПРН, які відповідають восьмому рівню Національної рамки
кваліфікацій. ОНП має чітку структуру, її зміст повністю відповідає предметній області, всі освітні компоненти
складають логічну взаємопов’язану систему і в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних
результатів навчання. Відбувається формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти, через
індивідуальний вибір навчальних дисциплін. Здійснюється науково-практична підготовка здобувачів, яка дозволяє
якісно здобути відповідні фахові компетентності і соціальні навички. Обсяг ОНП та окремих освітніх компонентів
реалістичне відбиває фактичне навантаження здобувачів. Правила прийому на навчання за ОНП є чіткими та
зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному сайті ЗВО. Визначені чіткі та
зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності
/ неформальної освіти, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу. В ІПКіК форми та методи навчання і
викладання сприяють досягненню заявлених у ОНП цілей та програмних результатів навчання. В ЗВО політика
освітньо-наукової діяльності спрямована на популяризацію принципів академічної доброчесності, оприлюднення
заздалегідь чітких та зрозумілих критеріїв оцінювання, використання різних форм та методів контролю знань, що
забезпечує прозорість та об’єктивність освітнього процесу. Існують дієві механізми щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження,
контролю дотримання і попередження порушень академічної доброчесності. В ЗВО наявна відповідна кваліфікації
та фах викладачів, спостерігається дотримання практик прозорості та відкритості добору викладачів, наявна
співпраця з роботодавцями. Матеріально-технічна база є сучасною, потужною та багато в чому унікальною. Наявні
процедури та механізми розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП, регламентовані
відповідними локальними нормативно-правовими документами. Проводяться анкетування здобувачів вищої освіти
щодо якості ОНП, результати яких враховуються при її перегляді. Представники роботодавців мають можливість
долучитися до контролю якості ОНП. Основні загальнодержавні та локальні нормативно-правові документи наявні
на сайті інституту у вільному доступі, існує практика громадського обговорення проєктів ОНП. Повністю
забезпечено реалізацію права стейкґолдерів на участь у розробці та перегляді ОНП. ІПКіК є потужною науковою
базою для підготовки науковців високого рівня, що зумовлено можливістю реалізації наукових інтересів,
забезпеченням висококваліфікованим науковим керівництвом, унікальною матеріально-технічною базою,
здійсненням активної публікаційної активності.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Цілі ОНП «МД» повністю корелюють із сучасною місією і стратегією діяльності ІПКіК, які спрямовані на якісне
надання медико-санітарної і медико-реабілітаційної допомоги пересічному населенню та комбатантам в умовах
епідемії COVID-19 та воєнного стану в Україні. Цілі та ПРН ОНП повністю відповідають тенденціям розвитку
спеціальності «Кріомедицина» та спорідненими медичним спеціальностям, ринку праці, максимально адаптовані до
потреб на галузевому і регіональному рівнях. Для забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів
реалізується достатній спектр вибірковий дисциплін (3-х блоки, 19 дисциплін), що дозволяє осучаснити, поглибити і
диференціювати набуття професійних компетентностей, якісно сформувати соціальні навички (мовні, світоглядні,
соціально-психологічні, медико-інформаційні, науково-дослідницькі тощо). ОНП передбачає практичну підготовку
здобувачів освіти на базі науково-дослідних інститутів НАН України, НАМН України, ЗВО МОН України і МОЗ
України, провідних закладів охорони здоров’я м. Харкова. Перегляд і оновлення освітніх компонентів ОНП
проводиться щорічно, за результатами співпраці всіх стейкґолдерів, в т.ч. відбувається залучення провідних
іноземних науковців. В ІПКіК використовується унікальна матеріально-технічна база, що дає змогу здобувачам
проводити оригінальні дослідження на світовому рівні. Забезпечується імплементація політики академічної
доброчесності у внутрішню культуру якості; забезпечено контроль дотримання академічної доброчесності шляхом
реалізації інформаційно-технологічних рішень на основі використанням програмного комплексу «Unicheck».
Завдяки багаторічним традиціям міжнародної співпраці та високому авторитету ІПКіК, створені передумови
інтернаціоналізація наукової діяльності здобувачів, підтримуються її високі стандарти зокрема, і за ознакою
академічної доброчесності. Професійна кваліфікація викладачів є високою і самодостатньою для забезпечення
ОНП, залучаються до аудиторних занять професіонали-практики, експерти галузі, у т.ч. закордонні, представники
роботодавців. Позитивної оцінки заслуговує видавнича політика ІПКіК НАНУ із забезпечення пріоритетного та
безкоштовного друку робіт здобувачів у спеціалізованому виданні, що входить до бази даних Scopus. Теми
дисертаційних досліджень аспірантів перебувають в колі наукових інтересів їх керівників, котрі самі є активними
дослідниками. Інститут сприяє організаційному та матеріальному забезпеченню наукових досліджень здобувачів і
апробації результатів. Організаційне та ресурсне підґрунтя для дослідницької діяльності здобувачів, апробації їх
результатів перебувають на високому рівні. Наявна позитивна практик щодо пріоритетного друку робіт здобувачів у
спеціалізованому виданні ІПКіК, що входить до бази даних Scopus (Q3 – Q4). ЕГ констатує, що ЗВО під час перегляду
ОНП (2021 – 2022 р.р.) враховано більшість попередніх рекомендацій ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.).

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

(1) Формування психолого-педагогічних і медико-правових компетентностей здобувачів потребують підсилення.
Рекомендується впродовж 2023 р. здійснити модернізацію діючих і розробити нові 1-2 ОК/ВК. (2) Організація
академічної мобільності, неформальної освіти здобувачів є недостатніми. Рекомендується з 2023 р. започаткувати
щорічне планування і моніторинг реалізації академічної мобільності і неформальної освіти. (3) Не визнаються (із
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зарахуванням ЄКТС) академічна мобільність і неформальна освіта здобувачі. Рекомендується з 2023 р.
щосеместрово здійснювати інформування здобувачів щодо можливості зарахування ЄКТС за академічну мобільність
і неформальну освіту. (4) Визначається недосконалість системи безперервного професійного розвитку НПП, їх
заохочення і стимулювання на основі рейтингових показників. Рекомендується з 2023 р. щорічно: розробляти
Перспективний план підвищення кваліфікації НПП; переглядати і використовувати критерії рейтингової оцінки
НПП. (5) Спостерігається підвищене занепокоєння здобувачів майбутнім працевлаштуванням. Рекомендується з
2023 р.: щорічно проводити роботу з інформаційної підтримки працевлаштування здобувачів 3-4 років навчання;
здійснювати щоквартальну комунікацію між усіма учасниками освітнього процесу з цього питання. (6) Потребує
подальшого удосконалення офіційний сайті ІПКіК. Рекомендується з 2023 р.: щоквартально проводити роботи з
інформаційного удосконалення сайту (оновлення інформації, крос-лінків, вказувати дату оновлення тощо). (7)
Наявні процедури внутрішнього моніторингу якості освіти потребують подальшого удосконалення. Рекомендується
з 2023 р.: розробити електронну базу пропозицій від всіх учасників освітнього процесу; налагодити щоквартальний
моніторинг оперативного коригування і щорічної модернізації ОНП та її складових. (8) Існуючі анкети якості освіти
є недосконалими. Рекомендується з 2023 р.: щорічно переглядати і доповнювати зміст анкет з урахуванням усіх
критеріїв оцінювання якості; визначати ключові індикаторні показники якості і налагодити щорічний динамічний
моніторинг за ними. (9) ЗВО не завершена робота з наповнення інституційного репозитарію. Рекомендується у 2023
р.: завершити роботу з наповнення інституційного репозитарію (за останні 5 років); визначити і першочергово
забезпечити диджеталізацію вітчизняних наукових видань, що становлять національне і світове надбання. (10)
Існуюча антикорупційна та антидискримінаційна практика потребують свого удосконалення. Рекомендується з 2023
р. щорічно оприлюднювати на сайті: “План проведення антикорупційних заходів”; оновлювати контактну
інформацію щодо відповідальної особи; створити і використовувати електронну інформаційну систему звернень з
питань випадків булінгу, дискримінації тощо. (11) Потребує подальшого забезпечення психологічна і правова
підтримка здобувачів. Рекомендується з 2023 р. запровадити реальне дистанційне чи / та очне надання соціально-
психологічної, правової і іншої підтримки всім учасникам освітнього процесу.

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.

ЕГ визначила, що цілями ОНП «МД» в ІПКіК (ред. 2022 р.) є: «Здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок
та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, здійснення професійної та/або дослідницько-
інноваційної діяльності, розв’язання комплексних проблем у галузі сучасної медицини, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та педагогічної
діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну,
теоретичне та практичне значення для системи охорони здоров’я» [https://cutt.ly/HBggL1V]. Зазначені цілі ОНП
«МД» в повній мірі узгоджуються з метою і місією (п. 1.5), головними завданням (п. 2.1) діяльності ІПКіК,
визначеними його «Статутом» (2016 р.) [https://cutt.ly/eVMrzxs]. Реалізація ОНП «МД» в ІПКіК цілком відповідає
його «Стратегія розвитку… на 2021– 2026 р.р.» (розд. 2 «Розвиток Інституту як закладу вищої освіти на третьому
освітньо-науковому рівні (здобуття вченого ступеня доктор філософії)» [https://cutt.ly/ECGwKpc]. Необхідно
зазначити, що цілі ОНП «МД» повністю кореспондують із сучасною місією і стратегією діяльності ІПКіК, які
спрямовані на максимальну ефективну діяльності ІПКіК в умовах епідемії COVID-19 (з 03.2020 р.) та воєнного стану
(з 02.2021 р.) в Україні, і спрямовані на якісне надання медико-санітарної і медико-реабілітаційної допомоги
пересічному населенню та комбатантам (див. відпов. ЗВО №5, 16). Під час зустрічей з гарантом ОНП, №1 (з
керівництвом ЗВО), №2 (з НПП), №3 (здобувачами і випускниками), №4 (з представниками студеного
самоврядування), №5 (роботодавцями), № 6 (відкритої зустрічі), демонстрації матеріально-технічної бази, №7 (із
адміністративним персоналом), №8 (із сервісними підрозділами), фінального брифінгу було підтверджено, що
реалізація цілей і завдань ОНП «МД» є не тільки задекларованими, а і реально відповідають місії і стратегії ІПКіК і
наполегливо втілюються у життя. Ефективно відбувається максимальна адаптація цілей ОНП «МД» до викликів
сьогодення (карантинних обмежень, воєнного стану тощо), які реалізує ІПКіК. В цілому, ОНП «МД» в ІПКіК має
чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії ЗВО.

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.
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ЕГ визначила, що впродовж 2021 – 2022 рр. відбулось суттєве оновлена ОНП «МД». Прийнято «Положення про
проєктні групи та групи забезпечення…» [https://cutt.ly/VB78LqB], відповідно до якого були враховані позиції і
потреби всіх стейкґолдерів. Здобувачі, самоврядування запропонували збільшити переліку ВК і оптимізувати
послідовність їх вивчення впродовж 1 – 2 років навчання. Кількість вибіркових дисциплін за ОНП «МД» збільшено
до 19. Введено ВК17 («Статистичні методи в біології та медицині» [https://cutt.ly/MVMoEIO] (див. відпов. ЗВО №11,
14). Результати опитування здобувачів (2022 р.) зазначили, що всі (100 %) позитивні враження від навчання в
аспірантурі [https://cutt.ly/FBx3xWc]. Представники академічної спільноти висловили рекомендації щодо
формулювання ЗК, ФК, ПРН, збільшення кількості і змісту ВК, оптимізації форм і методів навчання, удосконалення
критеріїв оцінювання та об’єму самостійної роботи тощо. Було введено ОК1.4 («Педагогічна практика в системі
вищої освіти»), ВК16 («Організація та проведення навчальних занять за медико-біологічним профілем»), ВК17
(«Статистичні методи в біології та медицині»); оновлено переліки рекомендованої літератури за ОК і ВК
[https://cutt.ly/MVMoEIO]. Роботодавці (представники Ради роботодавців, наукові працівники ІПКіК) висловили
рекомендації щодо удосконалення цілей і ПРН з урахуванням сучасних наукових тенденцій в галузі охорони
здоров’я, до покращення Структурно-логічної схеми ОНП, корегування і розширення змістової складової ОК і ВК, їх
ЗК, ФК, ПРН тощо. Удосконалено змістове наповнення ОК1.3 («Методологія та організація наукових досліджень»),
ОК2.1 («Предмет, зміст кріомедицини»), ВК18 («Біоетика») [https://cutt.ly/9Bgmk3U, https://cutt.ly/MVMoEIO].
Представник роботодавців брали участь у рецензуванні ОНП «МД» (Бичков С.О, ХНУ ім. В. Н. Каразіна; Лахно І.В.,
ХМАПО; П’ятикоп В. О., ХНМУ) та ін. (див. відпов. ЗВО №10). Результати опитування роботодавців свідчать, що
ІПКіК може надати належну підготовку здобувачам (100 %), підготовка за ОНП повністю відповідає сучасним
вимогам ринку праці (100 %) [https://cutt.ly/OBEfJX0]. Опитування випускників, які закінчили аспірантуру у 2020 –
2021 р.р, свідчать що: всі були задоволені процесом навчання і зазначили високий рівень взаємозв’язку між
навчанням та працею (100 %); визначили, що навчальний процес відповідав практичним вимогам роботодавців
(«дуже добре», «добре» – 100 %) [https://cutt.ly/jBEh1r4]. Під час зустрічей з гарантом ОНП, №2 (з НПП), №3
(здобувачами і випускниками), №4 (з представниками студеного самоврядування), №5 (роботодавцями), № 6
(відкритої зустрічі), було неодноразово наголошено, що цілі та ПРН за ОНП «МД» максимально враховують думку
всіх стейкґолдерів, у ОНП внесені відповідні зміни. ЕГ констатує, що ЗВО під час перегляду ОНП враховано
попередні рекомендації ЕГ та ГЕР (2021 р.) (див. відпов. ЗВО №1 та https://cutt.ly/xB5q16L). Загалом, в ІПКіК цілі
ОНП та ПРН «МД» визначаються з урахуванням позицій та потреб всіх стейкґолдерів.

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.

ЕГ визначила, що ОНП «МД» враховує потреби підготовки докторів філософії з сучасних напрямків розвитку
кріомедицини, в частині розробки і використання новітніх кріобіотехнологій лікування і реабілітації, створення
запасів донорських тканин і крові тощо. Впродовж 2016–2022 р.р. здійснювалось удосконалення ОНП «МД»
шляхом корегування мети, модернізація і розширення ФК, ПРН, запровадження нових і удосконалення існуючих
ОК і ВК з дисциплін фахової підготовки («Кріомедицина») (ОК2.1 – 2.4; ВК1–13). Підготовка здобувачів
здійснюється на виконання державного замовлення НАН України, з урахуванням національних кадрових потреб і
вимог до науковий і науково-педагогічних працівників регіональних науково-дослідних установ НАНУ (власно
наукових підрозділів ІПКіК), НАМНУ (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН
України»; ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України»), ЗВО МОЗУ (ХНУ ім.
В. Н. Каразіна; Національний фармацевтичний університет; ХНМУ, ХМАПО), закладів охорони здоров’я м. Харкова
(див. відпов. ЗВО №7). Проєктування і перегляд цілей ОНП та її ПРН здійснювались із урахуванням вітчизняного
досвіду провідних наукових установ України, в т.ч. м. Харкова (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.
І. Вєркіна НАН України; ДУ «Інститут нефрології НАМН України»), ЗВО України (Дніпровський державний
медичний університет, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Запорізький державний
медичний університет, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Полтавський
державний медичний університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) (див. відпов. ЗВО
№1, 10). Також в ОНП широко використовується міжнародний досвід за спеціальністю «Кріомедицина» провідних
наукових центрів Великої Британії, США, Японії, Чеської Республіки, Канади, відбувається співпраці ІПКіК з
іноземними партнерами через Кафедру UNESCO з питань кріобіології (з 1998 р.) [https://cutt.ly/sBgFgNy;
https://cutt.ly/sBgFSiS; https://cutt.ly/wBgGYvV]. Під час зустрічей з гарантом ОНП, №1 (з керівництвом ЗВО), №2 (з
НПП), №3 (здобувачами і випускниками), №5 (роботодавцями), № 6 (відкритої зустрічі), демонстрації матеріально-
технічної бази, фінального брифінгу ЕГ переконалась, що тенденцій розвитку спеціальності «Кріомедицина» та
споріднених медичних спеціальностей (хірургія, онкології, трансплантології, офтальмології, акушерство і
гінекології тощо), ринку праці, галузевого і регіонального контексту повністю відбиваються у цілях і ПРН ОНП
«МД». ЕГ констатує, що ЗВО під час перегляду ОНП враховано попередні рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.)
(див. відпов. ЗВО №1 та https://cutt.ly/xB5q16L). В цілому, в ІПКіК цілі та ПРН ОНП «МД» повністю відповідають
тенденціям розвитку спеціальності «Кріомедицина» та споріднених спеціальностей, ринку праці, галузевому і
регіональному контексті.

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.
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В теперішній час в Україні відсутній стандарт вищої освіти за спеціальністю «МД» за рівнем вищої освіти – доктор
філософії (8-й рівень НРК: «Концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або
професійної діяльності» [https://cutt.ly/mBgZfj3]). ПРН (1–17) за ОНП в повній мірі досягаються завдяки набуттю
відповідних ЗК (1–10), ФК (1–11) під час опанування ОК (1.1–1.4, 2.1–2.4) і ВК (1 – 19) (Відом. СО розд. 4, 5), через
реалізацію відповідних компонентів/блоків: обов’язкових (ОК) – 31,0 кред. ЄКТС (73,8 %) (в т.ч. циклу загальної
підготовки – 19,0 кред. ЄКТС; циклу фахової підготовки – 12,0 кред. ЄКТС), а також вибіркових (ВК) – 11,0 кред.
ЄКТС (26,2 %) (Відом. СО розд. 2), які забезпечують досягнення дескрипторів НРК (знання, уміння, комунікація й
автономія, відповідальність) в частині здобуття / набуття компетентностей: загальнонаукових (філософських)
(ПНР1–4, 7, 11,12, 16, 17), мовних (ПНР1–4, 7, 11, 12, 17); універсальних навичок дослідника (ПНР 1–7, 9, 11, 16, 17);
спеціальних (фахових за спеціальністю «Кріомедицина») (ПНР 2–4, 6–11, 16, 17), оволодіння методологією
педагогічної діяльності за відповідним медичним фахом (ПНР1, 12–15). Під час зустрічей з гарантом ОНП, №1 (з
керівництвом ЗВО), №2 (з НПП), №3 (здобувачами і випускниками), №5 (роботодавцями), №6 (відкритої зустрічі),
демонстрації матеріально-технічної бази, №7 (із адміністративним персоналом), фінального брифінгу ЕГ була
повністю переконана, що існуюча в ІПКіК ОНП «МД» дозволяє в повному обсязі і на високому рівні досягти ПРН і
компетентностей, визначених восьмим кваліфікаційним рівнем НКР. Таким чином, в ІПКіК ОНП дозволяє досягти
програмних результатів навчання за спеціальністю «МД», які відповідають восьмому рівню (доктор філософії)
Національної рамки кваліфікацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОНП «МД» має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії ІПКіК. Цілі ОНП «МД» повністю
кореспондують із сучасною місією і стратегією діяльності ІПКіК, які спрямовані на максимальну ефективну
діяльності ІПКіК в умовах епідемії COVID-19 (з 03.2020 р.) та воєнного стану (з 02.2021 р.) в Україні, і спрямовані на
якісне надання медико-санітарної і медико-реабілітаційної допомоги пересічному населенню та комбатантам. Цілі
ОНП визначаються з урахуванням позицій та потреб стейкґолдерів (здобувачів освіти, роботодавців, академічного
персоналу, представників громадських організацій тощо), які систематично беруть участь у перегляді і
удосконаленні ОНП та її окремих компонентів, переліку і змісту ОК і ВК. В ОНП адекватно враховано національний
і міжнародний досвід провідних наукових установ, ЗВО, що готують докторів філософії за спеціальністю
«Медицина». Цілі та ПРН ОНП повністю відповідають тенденціям розвитку спеціальності «Кріомедицина» та
спорідненими медичним спеціальностям (хірургія, онкології, трансплантології, офтальмології, акушерство і
гінекології тощо), ринку праці (забезпечують подолання кадрового дефіциту у наукових і науково-педагогічних
працівників на державному і регіональному рівнях), максимально адаптовані до потреб на галузевому і
регіональному рівнях. В умова відсутності державного стандарту вищої освіти за спеціальністю «Медицина» (рівня
доктор філософії) ОНП повністю досягає ПРН, які відповідають восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій.
ЕГ констатує, що ЗВО під час перегляду ОНП (2021 – 2022 р.р.) враховано попередні рекомендації ЕГ та ГЕР
НАЗЯВО (2021 р.).

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Слабкі сторони і недоліки не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ЕГ прийшла до висновку, що для ОНП «МД» характерні позитивні ознаки та узгодженість за всіма підкритеріями.
ОНП «МД» має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії ІПКіК, визначаються з урахуванням
позицій та потреб стейкґолдерів. Цілі та ПРН ОНП повністю відповідають тенденціям розвитку спеціальності, ринку
праці, галузевому і регіональному контексті. ОНП досягаються ПРН, які відповідають восьмому рівню Національної
рамки кваліфікацій. Загалом, проєктування і цілі ОНП «Медицина» для третього (доктора філософії) рівня ВО в
ІПКіК відповідають Критерію 1 на рівні «B».

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:
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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).

ЕГ визначила, що в ІПКіК згідно до ОНП «МД» термін навчання – 4 роки. Освітня складова – 42 кред. ЄКТС
(реалізується впродовж 1 – 2 років навчання). ОК – 31 кред. ЄКТС (73,8 %), в т.ч. на циклах загальної підготовки –
19,0 кред. ЄКТС (61,3 % обсягу ОК) і фахової – 12,0 кред. ЄКТС (38,7 %). Формування індивідуальної освітньої
траєкторії здобувачів відбувається за рахунок 3-х блоків ВК (1 – 19) – 11,0 кред. ЄКТС (26,2 %). Зазначене відповідає
ст. 5.6 та 6.4 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закон) [https://cutt.ly/UURS1zg]. ЕГ констатує, що ЗВО під
час перегляду ОНП враховано попередні рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.) (див. відпов. ЗВО №1 та
https://cutt.ly/xB5q16L). В цілому, обсяг ОНП та її ОК і ВК відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для третього (доктор філософії) рівня вищої.

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.

ЕГ визначила, що відповідно до ОНП «МД» («Перелік компонент» розд. 2.1; та «Структурно-логічної схеми» розд.
2.3), освітня складова передбачає вивчення 8-м ОК: у І – ІІ сем. – дисципліни загальної підготовки (ОК1.1–1.4) – 19
кред. ЄКТС; дисципліни фахової підготовки (ОК2.1–2.4) – 19 кред. ЄКТС; у ІІІ – IV сем. – дисципліни вибіркового
компоненту із 3-х блоків (ВК1–19) в обсязі до 11 кред. ЄКТС. Під час ОК і ВК відбувається набуття здобувачами
загальних (ЗК) і фахових компетентностей (ФК), які повністю узгоджується з ОНП «МД» підготовки докторів
філософії, з максимальним акцентом на предметній науковій області «Кріомедицина» (за рахунок ОК2.1–2.4 та
ВК1–19). При аналізі послідовностей освітньої діяльності здобувача і вивчення компонент ОК, ВК за семестрами
можна говорити про їх послідовність і логічний взаємозв’язок. При аналізі матриць відповідності визначається, що
всі програмні ОК складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та
ПРН. Формування ПРН здобувачів доповнюють і підсилюють відповідними блоки дисциплін ВК. Відповідно до
Структурно-логічної схеми ОНП «МД», наукова складова ОНП передбачає проведення власного наукового
дослідження та оформлення його результатів у вигляді кваліфікаційної наукової праці (дисертації), з наступним її
публічним захистом у разовій спеціалізованій вченій раді. Наукова складова реалізується впродовж 1–4 років
навчання, і розподілена на 4-и етапи: підготовчий (І–ІІ сем.); І дослідницький етап – проведення
експериментальних досліджень, статистична обробка і аналіз результатів (ІІІ–IV сем.); IІ дослідницький етап –
підготовка публікацій, участь у наукових конференціях (V–VІ–VІІ VІІІ сем.); оформлення дисертації, подання
дисертаційної роботи до захисту (VІІ–VІІІ сем.). ЕГ констатує, що ЗВО під час перегляду ОНП враховано попередні
рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.) (див. відпов. ЗВО №1 та https://cutt.ly/xB5q16L). Загалом, зміст ОНП
«МД» має чітку структуру, ОК, ВК складають логічну взаємопов’язану систему і в сукупності дозволяють в повній
мірі досягти заявлених цілей та ПРН (теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей).

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

ЕГ визначила, що зміст ОНП «МД» відповідає предметній області спеціальності «МД», програма чітко
структурована за роками навчання. Містить достатнє заявленим цілям та результатам навантаження для здобувачів,
що відображено в обсязі та кількості ОК і ВК, які в повній мірі пов’язані та всебічно охоплюють різноманітні
напрямки для підготовки докторів філософії за спеціальністю 222 «МД», в частині наукової спеціальності
«Кріобіологія». Так дисципліни циклу загальної та фахової підготовки на 1 році навчання дозволяють розширити і
вдосконалити компетентності: мовні (ОК1.1); світоглядні (ОК1.2); науково-методологічні (ОК1.3), педагогічний
практикум (ОК1.4); медико-теоретичні за спеціальністю «Кріомедицина» (ОК2.1–2.4). ВК, що вивчаються на 2 році,
спрямовані на набуття і вдосконалення спеціальних знань з окремих напрямків наукових досліджень, що
здійснюють здобувачі освіти: гематологія, трансплантологія (ВК1, 2, 5, 6, 14), медична мікробіологія (ВК2, 3),
хірургія та онкологія (ВК4, ВК9, ВК11, ВК12, ВК13), реабілітаційна медицина (ВК7), репродуктивна медицина (ВК8),
внутрішня медицина (ВК9, 10), а також спрямовані на поглиблення і розширення загально наукових і загально
медичних (ВК15–19) компетентностей. Перелік всіх компетентностей відповідає науковій спеціальності
«Кріобіологія» і спрямований на успішну підготовку докторів філософії, завдяки гармонійному поєднанню в ОНП
«МД» ОК і ВК, що дозволяє досягти інтегрального поєднання мовних, світоглядних, науково-методологічні,
психолого-педагогічні, медико-теоретичні (фахові) компетентності у здобувачів освіти. Під час зустрічей з гарантом
ОНП, №2 (з НПП), №5 (роботодавцями), було обговорено питання щодо доцільності збільшення навчального
навантаження з набуття ФК з педагогічної майстерності. ЗВО було письмово надано позицію з цього питання (див.
відпов. ЗВО від 20.10.2022 р.), що елементи психолого-педагогічної підготовки здобувачів відбуваються під час
вивчення ОК1.3, ОК1.4, ВК15, ВК16. При детальному аналіз Робочих програм навчальних дисциплін ЕГ з’ясовано, що
питанням педагогічної майстерності відведено: ОК1.3 (8 год.), ОК1.4 (30 год.), ВК15 (0 год. / у План навчального
процесу не внесена), ВК16 (30 год.). Сумарно – 68 год. / 2,3 кред. ЕГ констатує, що ЗВО під час перегляду ОНП
враховано попередні рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.). У загалі, зміст ОНП «МД» відповідає предметній
області спеціальності – медицина. Рекомендовано підсилити набуття здобувачам сучасних психолого-педагогічних
компетентностей, з урахуванням думок всіх стейкґолдерів, шляхом модернізації діючих і розробки нових ОК і ВК.
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

ЕГ визначила, що в ІПКіК діє «Положення про організацію освітнього процесу...» [https://cutt.ly/OVMr1u8], яке
визнає можливість формування аспірантом індивідуальної освітньої траєкторії, завдяки: індивідуальної
консультативно-методичної підтримки, обрання ВК, академічної мобільності, неформальної і інформальної освіти,
участі в грантових програмах, навчання за індивідуальним графіком тощо (п. 2.5; розд. 5, 6, 10). Зазначене більш
детально регламентовано окремими локальними нормативно-правовими документами: «Положення про порядок
та умови обрання вибіркових дисциплін…» [https://cutt.ly/tVMfZ8j], «Положення про підготовку здобувачів вищої
освіти…» [https://cutt.ly/oVMsnQ3], «Положення про реалізації права на академічну мобільність…»
[https://cutt.ly/2VMdtcn], «Положення про визнання результатів неформальної та інформальної освіти…»
[https://cutt.ly/1VMfyyA] та ін. Фактично, за ОНП «МД» передбачено формування індивідуальної освітньої
траєкторії за рахунок дисциплін ВК на рівні 11,0 кред. ЄКТС (26,2 % від загального обсягу ОНП). Перелік, кількість,
навчальне навантаження, форми контролю щодо ВК регламентуються Навчальним планом за ОНП і фіксуються в
Індивідуальному навчальному плані здобувача, згідно до «Положення про індивідуальний план роботи
здобувачів…» [https://cutt.ly/UBcNAB0] (див. відпов ЗВО №6). Обрання здобувачами ВК відбувається на основі
інформації, наведеної на сайті ІПКіК (силабуси, робочі програми) [https://cutt.ly/5BcMg0j], аспірант письмово
повідомляє відділ аспірантури про обрання ВК впродовж 45 днів після зарахування на ОНП. Здобувач може обрати
додаткового (понаднормово) ВК, які будуть зараховані йому як неформальна освіта. У здобувача освіти є можливість
змінити перелік ВК впродовж 1-ого року навчання. Результати опитування (2021 р.) показали, що 100 % здобувачів
були задоволенні обранням ВК [https://cutt.ly/kBc29Dx], але у 2022 р. така оцінка не була проведена. Під час
зустрічей з гарантом ОНП, №2 (з НПП), №3 (здобувачами і випускниками) було з’ясовано, що, структура ОНП
передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір
здобувачами навчальних дисциплін (ВК) у обсязі, передбаченому законодавством, при цьому здобувачі виявили
бажання щодо розширення ОНП за рахунок ОК/ВК з питань медичного права. ЕГ констатує, що ЗВО під час
перегляду ОНП враховано попередні рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.) (див. відпов. ЗВО №1 та
https://cutt.ly/xB5q16L). Загалом, в рамках ОНП «МД» реалізовано можливість для формування індивідуальної
освітньої траєкторії шляхом обрання навчальних дисциплін ВК/ВБ в обсязі, передбаченому законодавством.
Визначено, що анкети для опитування здобувачів не передбачають динамічну оцінку формування індивідуальної
освітньої траєкторії та її ефективність. Рекомендується доповнити анкети відповідними питаннями. Розглянути
можливість введення ОК/ВК з питань медичного права.

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

ЕГ визначила, що в ІПКіК передбачена підготовка здобувачів на циклах практичної (фахової) підготовки (ОК2.1–2.4
та КВ1–14). Під час яких здобувачі освіти формують свої ФК, ПРН на виробничій базі стейкґолдерів (роботодавців –
наукових відділах ІПКіК, на кафедрах, наукових Центрах і лабораторіях Національного фармацевтичного
університету МОЗ України, в практичних закладах охорони здоров’я – Харківський обласний центр служби крові,
ТОВ «Медичний центр «Марія», ТОВ «ДРТ-клініка репродуктивної медицини» тощо) (див. відпов. ЗВО № 7). На
базі Кафедри UNESCO з питань кріобіології здобувачі мають можливість отримувати гранти для академічної
мобільності, виконання наукових досліджень за кордоном тощо (див. відпов. ЗВО № 8, 9 та відпов. від 19.10.2022
р.). У здобувачів відбувається також формування ФК та ПРН під час підготовки та створення наукової продукції
українською та англійською мовою (патентів, наукових публікацій, методичних рекомендацій та ін.). А також під час
вивчення методів статистичної обробки, експериментального моделювання тощо (ВК15–19). Також на VI семестрі
передбачена «Педагогічна практика в системі вищої освіти» (ОК1.4). Під час зустрічей з гарантом ОНП, №2 (з
НПП), №3 (здобувачами і випускниками), №4 (з представниками студеного самоврядування), №5 (роботодавцями),
№ 6 (відкритої зустрічі), демонстрації матеріально-технічної бази, №7 (із адміністративним персоналом), №8 (із
сервісними підрозділами), фінального брифінгу було повністю підтверджено реалізацію практичної підготовки
здобувачів для здобуття професійних компетентності. Таким чином, ОНП «МД» і її навчальний план передбачають і
реалізують практичну підготовку здобувачів, що дозволяє здобути всі передбачені компетентності, необхідні для
подальшої професійної діяльності докторів філософії за спеціальністю «Медицина».

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

ЕГ визначила, що в ІПКіК в рамках ОНП «МД» здобувачі набувають низку необхідних соціальних навичок (soft
skills), завдяки чому відбувається формування відповідних ПРН: мовних (ОК1.1), світоглядних (ОК1.2, ВК18),
науково-дослідницьких та медико-інформаційних (ОК1.3, ВК15, ВК17, ВК19), психолог-педагогічних (ОК1.4, ВК16).
Також набуття соціальних навичок відбувається шляхом залучення здобувачів до реалізації соціально-корисних,
волонтерських проєктів під час воєнного стану (здобувачі Глоба В. Ю., Побєлєнський К. О., Нестерук Г. В., Кісєльова
Г. Г.), під час епідемії COVID-19 (Квасова П. А.) (див. відпов. ЗВО №4). Під час зустрічей №3 (здобувачами і
випускниками), №4 (з представниками студеного самоврядування), №5 (роботодавцями), № 6 (відкритої зустрічі
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було підтверджено та розширено інформацію щодо участі здобувачів освіти у волонтерській діяльності в м. Харків, а
також під час виконання наукових проєктів з міжнародними партнерами, підготовки наукових публікацій тощо.
Таким чином, в рамках ОНП «МД» здобувачі освіти набувають всіх соціальних навичок (soft skills), що відповідають
заявленим цілям. Під час опитування здобувачів освіти не визначається ефективність набуття ними соціальних
навичок. Рекомендується доповнити анкету для опитування здобувачів питаннями із задоволеності формування у
них соціальних навичок.

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

Професійний стандарт відсутній. Освітня програма не передбачає присвоєння професійної кваліфікації.

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.

ЕГ визначила, що за фактичними даними Плану навчального процесу (на 2022/2023 р.р.) та Графіку навчального
процесу загальний обсяг навантаження за ОНП «МД» становить 1 260 год. (факт. еквівал. – 42,0 кред. ЄКТС). Обсяг
річного навантаження для здобувачів 2021 р. набору становить: 1 рік (І – ІІ сем) – 900 год. / 30 ЄКТС; 2 рік (ІІІ – ІV
сем.) – 330 год. / 11 ЄКТС. Загальне аудиторне навантаження становить – 616 год. (20,5 кред. ЄКТС / 48,9 % до
загального обсягу). Тижневе аудиторне навантаження є нерівномірним за роками навчання: 1 рік – 20,5 год./тиж., 2
рік – 7,5 год./тиж, що знаходиться у рекомендованих межах (23 – 25 навч. год.) (див. відпов СВО №3). Самостійна
робота – 644 год. (21,5 кред. ЄКТС / 51,1 % до загального обсягу), що також відповідає встановленому обсягу
самостійної роботи (47,0 – 54,1% від загального). Для досягнення цілей та ПРН навантаження здобувачів є дещо не
збалансованим між дисциплінами циклів: загальної підготовки (ОК1.1 – 1.4) (19 ЄКТС / 61,3 % до обсягу ОК) та
фахової підготовки (ОК2.1 – 2.4) (12 ЄКТС / 38,7 %). Однак серед ВК навпаки спостерігається переважання
дисциплін професійної підготовки (темблоки 1 та 2 – 10 та 13 ЄКТС), ніж загальної (темблок 3 / ВК 15–19 – 8 ЄКТС).
На сайті ІПКіК розміщено необхідну інформацію щодо обсягу освітньої програми та окремих освітніх компонентів,
Плану навчального процесу [ https://cutt.ly/lNeyyVA]. Результати опитування здобувачів (2022 р.) свідчать, що
рівень задоволеності навчальним навантаженням («Як Ви оцінюєте достатність обсягу часу, який виділяється на
вивчення навчальних дисциплін?») є: «достатнім» (77,8 %), «більш ніж достатнім» (11,1 %), «не цілком достатнім»
(11,1 %). Ряд здобувачі наголошують на існуючи проблеми: незручний розклад занять (11,1%), надмірний обсяг
навчального процесу (11,1%) [https://cutt.ly/FBx3xWc]. Під час зустрічей з гарантом ОНП, №2 (з НПП), №3
(здобувачами і випускниками), №4 (з представниками студеного самоврядування) будь які скарги щодо обсягу
окремих освітніх компонентів чи / та їх фактичне навантаження – не надходило. ЕГ констатує, що ЗВО під час
перегляду ОНП враховано попередні рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.) (див. відпов. ЗВО №1 та
https://cutt.ly/xB5q16L). Обсяг ОНП «МД» та її окремих освітніх компонентів об’єктивно відбиває фактичне
навантаження здобувачів, є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

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.

Програмою не передбачена дуальна форма освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг, структура і зміст ОНП «МД» цілком відповідають вимогам законодавства щодо навчального навантаження
для третього (доктор філософії) рівня вищої. Для забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів
реалізується достатній спектр вибірковий дисциплін (3-х блоки, 19 дисциплін), що дозволяє осучаснити, поглибити і
диференціювати набуття професійних компетентностей, якісно сформувати соціальні навички (мовні, світоглядні,
соціально-психологічні, медико-інформаційні, науково-дослідницькі тощо). ОНП передбачає практичну підготовку
здобувачів освіти на базі науково-дослідних інститутів НАН України, НАМН України, ЗВО МОН України і МОЗ
України, провідних закладів охорони здоров’я м. Харкова. Здобувачі освіти виконують наукові дослідження в
співпраці з міжнародними партнерами. ЕГ констатує, що ЗВО під час перегляду ОНП (2021 – 2022 р.р.) враховано
попередні рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.).

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.
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Виявлені деякі слабкі сторони і недоліки. (1) Під час опитування здобувачів освіти не визначається їх задоволеність
формуванням індивідуальної освітньої траєкторії, соціальних навичок. Рекомендується з 2023 р. розширити зміст
анкет для опитування здобувачів освіти з питань ефективності формування у них індивідуальної освітньої
траєкторії, набуття соціальних навичок. (2) Для подальшого посилення набуття здобувачами загальних
компетентностей (психолого-педагогічних, медико-правових) рекомендується в 2023 р. здійснити модернізацію
діючих і розробити нові ОК і ВК, з урахуванням думок всіх стейкґолдерів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ЕГ прийшла до висновку, що для ОНП «МД» характерні позитивні ознаки та узгодженість за всіма підкритеріями.
ОНП має чітку структуру, її зміст повністю відповідає предметній області, всі освітні компоненти складають логічну
взаємопов’язану систему і в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.
Відбувається формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти, через індивідуальний вибір
навчальних дисциплін. Здійснюється науково-практична підготовка здобувачів, яка дозволяє якісно здобути
відповідні фахові компетентності і соціальні навички, необхідні для подальшої професійної діяльності здобувачів.
Обсяг ОНП та окремих освітніх компонентів реалістичне відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та ПРН. Виявлені деякі слабкі сторони не впливають на забезпечення якості
освіти. Загалом, структура і зміст освітньої програми ОНП «Медицина» для третього (доктор філософії) рівня ВО в
ІПКіК відповідають Критерію 2 на рівні «B».

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.

ЕГ визначила, що на офіційному веб-сайті ІПКіК є сторінка «Вступ до аспірантури та докторантури»
[https://cutt.ly/vBmUKy2], на якій оприлюднено «Правила прийому на навчання…» на 2022 рік, які затверджені
Вченою радою ІПКіК 23.05.2022 р. [https://cutt.ly/sVMhZEA]. Правила побудовані згідно вимог Умов прийому до
ЗВО у 2022 році та розроблені відповідно до наказу МОН України від 27.04.2022 р., № 392. Правила прийому є
чіткими і зрозумілі, структуровані за змістом, не містять дискримінаційних положень. До аспірантури ІПКіК
приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
Прийом здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання в аспірантурі.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4-и роки. Вступники складають вступні
іспити: (1) зі спеціальності в усній формі (за Програмою вступних іспитів. [https://cutt.ly/ABmAaXk]); (2) з іноземної
мови (англійської, німецької, французької) за програмою, яка відповідає рівню «В2» (іспит проводить Центру
наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України [https://cutt.ly/rBmStsb]). Під час вступного іспиту
зі спеціальності абітурієнт представляє дослідницьку пропозицію з наукової спеціальності. В дослідницькій
пропозиції висвітлюватися певна наукова проблема, обґрунтовується її актуальність і значущість, розкриватися стан
розробки зазначеного кола питань у світовій науці, можливі шляхи розв’язання тощо. Оцінювання вступних іспитів
відбувається за 100-бальною шкалою. Під час вступу передбачено нарахування абітурієнту додаткових балів за
попередні наукові та навчальні досягнення. ІПКіК розроблено і затверджено «Тимчасовий порядок дистанційної
роботи приймальної комісії…» (2022 р.) [https://cutt.ly/qBmDn7P]. Під час зустрічей з гарантом ОНП, №3
(здобувачами і випускниками), №7 (із адміністративним персоналом) було зазначено, під час вступу на ОНП «МД»
Правила прийому були оприлюднені на офіційному веб-сайті ІПКіК, були чіткими, зрозумілими, не містили ознак
будь-якої дискримінації». Відповідальним секретарем Приймальної комісії було повідомлено, що вступні
випробування з іноземної мови проводились на базі Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН
України; конфліктних ситуацій та проблем під час вступну не спостерігалось. В цілому, в ІПКіК Правила прийому на
навчання за освітньою програмою ОНП «МД» є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та
оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу. В ІПКіК не здійснюється опитування здобувачів освіти щодо
зрозумілості правил і організації прийому в аспірантуру. Рекомендується впровадити в практику окреме
анкетування здобувачів 1-ого року навчання щодо їх задоволеності вступним процесом, розуміння Правил прийому,
проведення вступних іспитів тощо.

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

ЕГ визначила, що в ІПКіК «Правила прийому на навчання…» [https://cutt.ly/sVMhZEA] та «Положенням про
підготовку здобувачів … ступеня доктора філософії…» (розд. 3) [https://cutt.ly/oVMsnQ3] визначають вимоги до
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вступників, Програми вступних іспитів, ураховують особливості, орієнтацію та предметну галузь ОНП «222
Медицина. Так для на навчання приймаються лише особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста в галузі знань «22 Охорона здоров’я» за спеціальністю «222 Медицина».
Абітурієнти надають список і копії наукових праць і винаходів (за наявності), дослідницьку пропозицію, в якій
обґрунтовується напрямок майбутнього дослідження. У Програмі вступного іспиту із спеціальності
[https://cutt.ly/ABmAaXk] передбачає розкриття абітурієнтом під час іспиту (трив. – 90 хв.) комплексу основних
знань, понять і категорій із спеціальності «222 Медицина» на рівні ОПП другого рівня «Магістр». Програма містить
питання із внутрішньої та сімейної медицини, інтенсивної терапії і реанімації, неврології, хірургії та акушерства,
інфекційних хвороб. Екзаменаційні білети [https://cutt.ly/MBmANAk] складаються з п’яти питань (4 питання з
клінічної медицини, 5-е питання – презентація дослідницької пропозиції (за науковою спеціальністю
«Кріомедицина» [https://cutt.ly/PBmJNrt]). Під час зустрічей з гарантом ОНП, №2 (з НПП), №7 (із
адміністративним персоналом) було зазначено, що Правила прийому на навчання за ОНП «МД» ґрунтується на
вимогах МОН України і враховують особливості самої освітньої програми. Заступник директора з наукової роботи
ІПКіК (Прокопюк О. С.) детально розповіла про презентацією абітурієнтами дослідницької пропозиції під час
вступного іспиту із спеціальності, наголосила на можливість максимального врахування наукових інтересів під час
подальшого обрання аспірантом теми наукового дослідження і сприяння його виконання на базі Інституту. В
цілому, в ІПКіК Правила прийому на навчання за освітньою програмою ОНП «МД» враховують особливості самої
освітньої програми.

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.

ЕГ визначила, що в ІПКіК визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються: «Положенням
про підготовку здобувачів … ступеня доктора філософії…» [https://cutt.ly/oVMsnQ3]; «Положенням про організацію
освітнього процесу…» (розд. 10, 14) [https://cutt.ly/OVMr1u8], «Положенням про порядок реалізації права на
академічну мобільність…» [https://cutt.ly/2VMdtcn], «Положенням про перезарахування навчальних дисциплін та
визначення академічної…» [https://cutt.ly/DVMdbri], «Положенням про визнання результатів неформальної та
інформальної освіти…» [https://cutt.ly/1VMfyyA]. Наведені документи опубліковані на веб-сайті Інституту
[https://cutt.ly/4BmXZU8], де також наявна окрема інформаційна сторінка «Академічна мобільність»
[https://cutt.ly/TBmX8h7], де наведені міжнародні проєкти та грантові пропозиції, участь у яких можуть брати
здобувачі освіти. В ІПКіК гарантується визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема
під час академічної мобільності. За період 2018 – 2022 р.р. за ОНП «МД» здійснювалась академічна мобільності
здобувачів 5-ма здобувачами (національна – 7; міжнародна (Чеська Республіка) – 2), однак їх результати формально
не були визнані здобувачам ОНП «МП» (із зарахуванням ЄКТС). (див. відпов. ЗВО № 8). Результати опитування
здобувачів (2022 р.) зазначили, що однією із наявних проблем у забезпечені якості навчання є забезпечення:
«[академічної] мобільності аспірантів» (22,2 % респондентів) [https://cutt.ly/FBx3xWc]. При цьому, під час
анкетування не проводилась оцінка щодо поінформованості здобувачів щодо рівня організації і поінформованості з
питань академічної мобільності. Під час зустрічей з гарантом ОНП, №3 (здобувачами і випускниками, № 6
(відкритої зустрічі), №7 (із адміністративним персоналом), фінального брифінгу було підтверджено, що академічна
мобільність здійснюється, але її визнання не було реалізовану у зв’язку із тим, що вона відбувалась на 3 – 4 роках
навчання аспірантів. В цілому, в ІПКіК існують чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання,
отриманих в інших закладах освіти, під час академічної мобільності, які є доступними для всіх учасників освітнього
процесу, однак які не були реалізовані за час існування ОНП «МД». Рекомендується посилити роботу з
інформування здобувачів освіти щодо можливості зарахування ЄКТС за здійсненою академічною мобільністю.
Пропонується розширити зміст анкет для опитування здобувачів освіти з питань їх задоволеності організацією і
визнанням результатів академічної мобільності.

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.

ЕГ визначила, що в ІПКіК діють: «Положенням про організацію освітнього процесу…» (пп. 1.6, 2.5, 5.8, роз. 10)
[https://cutt.ly/OVMr1u8], «Положенням про визнання результатів неформальної та інформальної освіти…»
[https://cutt.ly/1VMfyyA]. Порядок зарахування результатів визначено розд. 6. Регламентовано: визнання
результатів неформальній освіті (п. 6.4), алгоритм визнання і зарахування (п. 6.5). Визнання результатів
відбувається Предметною комісією за заявою аспірант (пп. 6.5.1–6.5.7). «У разі визнання результатів навчання,
здобутих у неформальній освіті, аспірант звільняється від відвідування занять з відповідної навчальної дисципліни
повністю або при вивченні зарахованих йому тем чи видів роботи. Зараховані кредити і виставлені бали … враховує
при проведенні підсумкового контролю» (п. 6.5.8). «Здобувач може долучитися до вивчення додаткових дисциплін
поза нормативним об’ємом (25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених ОНП) із списку ВК, які
представлені у діючих ОНП Інституту. … Результат вивчення додаткових ВК зараховується, як елемент
неформальної освіти» (п. 4.5). ЗВО надав інформацію щодо участі здобувачів та випускників ОНП «МД» у
міжнародних наукових та науково-практичних заходах, на циклах спеціалізації, фахових школах, майстер-класах
тощо впродовж 2020–2022 р.р., відповідно у яких взяли участь 12 здобувачів (у 29 заходах) (див. відпов ЗВО №11 та
додатк. відпов. ЗВО від 19.10.2022 р.). В ЗВО фактично не відбувалось визнання результатів неформальної освіти
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здобувачів (із нарахуванням балів ЄКТС), навіть після прийняття «Положенням про визнання результатів
неформальної … освіти…» (24.06.2021 р.). Результати опитування здобувачів (2022 р.) зазначили, що однією із
наявних проблем у забезпечені якості навчання є: «одержання неформальної освіти» (11,1 % респондентів)
[https://cutt.ly/FBx3xWc]. Під час анкетування не проводилась оцінка щодо поінформованості та задоволеності
здобувачів організацією неформальною освітою та визнанням її результатів. Під час зустрічей з гарантом ОНП, №3
(здобувачами і випускниками), №7 (із адміністративним персоналом) було наголошено, що ЗВО визнає результати
неформальної освіти як апробацію результатів власних наукових досліджень під час захисту дисертаційної роботи.
ЕГ констатує, що ЗВО під час перегляду ОНП враховано попередні рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.) (див.
відпов. ЗВО №1 та https://cutt.ly/xB5q16L). В цілому, в ІПКіК розроблено чіткі та зрозумілі правила визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу.
Рекомендується посилити роботу з інформування здобувачів освіти щодо можливості зарахування ЄКТС за
здійсненою неформальною освітою. Пропонується розширити зміст анкет для опитування здобувачів освіти з
питань їх задоволеності організацією і визнанням результатів неформальної освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОНП «МД» є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень,
враховують особливості самої ОП, оприлюднені на офіційному веб-сайті ІПКіК. Правила визнання результатів
навчання, отриманих в інших ЗВО, під час академічної мобільності чи / та у неформальній освіті, визначені чітко, є
доступними і зрозумілими для здобувачів освіти, НПП та інших учасників освітнього процесу. ЕГ констатує, що ЗВО
під час перегляду ОНП (2021 – 2022 р.р.) враховано попередні рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.).

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

Виявлені деякі слабкі сторони і недоліки. (1) ЗВО формально не визнаються (із зарахуванням ЄКТС) академічна
мобільність і неформальна освіта здобувачів, які фактично відбуваються. Рекомендується з 2023 р. посилити роботу
з інформування здобувачів освіти щодо можливості зарахування ЄКТС за реалізованою академічною мобільністю і
неформальною освітою. (2) Анкети щодо оцінки якості освіти серед здобувачів не враховують всі аспекти
забезпечення критерію 3. Рекомендується з 2023 р впровадити в практику моніторингу якості освіти: (а) окремого
анкетування здобувачів 1-ого року навчання щодо їх задоволеності вступним процесом, розуміння Правил прийому,
проведення вступних іспитів тощо; (б) розширити зміст анкет для опитування здобувачів освіти з питань їх
задоволеності організацією і визнанням результатів академічної мобільності, неформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ЕГ прийшла до висновку, що для ОНП «МД» характерні позитивні ознаки та узгодженість за всіма підкритеріями.
Правила прийому на навчання за ОНП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та
оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання,
отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності / неформальної освіти, які є доступними для всіх
учасників освітнього процесу. Виявлені деякі слабкі сторони в цілому не впливають на якість ОНП. В ІПКіК ОНП
«МД» загалом відповідає за Критерієм 3 на рівні «В».

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

ЕГ визначила, що в ІПКіК організація навчання і викладання на ОНП регламентується чинними державними та
локальними інституційними нормативно-правовими документами, що повною мірою висвітлюються на сайті ІПКіК
[https://cutt.ly/YB5rMzY]. Відповідно до "Положення…" [https://cutt.ly/OVMr1u8] та до робочих програм освітніх
компонентів [https://cutt.ly/aNaZTOK] основними видами навчання за ОНП є лекційні, практичні та семінарські
заняття, індивідуальні завдання, самостійна позааудиторна робота аспірантів та контрольні заходи. Згідно
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Відомостей про СО, загальний стиль навчання і викладання за ОП – проблемно-орієнтований, що передбачає
застосування традиційних форм та методів, а також інноваційних методів (навчання у малих групах, індивідуальні
консультації та елементи інформальної та неформальної освіти). Форми та методи навчання та викладання на ОП
відображаються у РП, відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни
[https://cutt.ly/UNw2TOx]. Застосовані на ОНП методи та форми навчання сприяють досягненню програмних
результатів навчання за рахунок поєднання теоретичних та практичних занять та набуття здобувачами необхідних
компетентностей. При інтерв'юванні фокус-груп (зустрічі 2, 3, 4) підтверджено, що студентоцентрований принцип є
пріоритетним у підготовці фахівців за ОНП, що заохочує здобувачів до активної участі в організації освітнього
процесу у рамках реалізації Концепції освітньої діяльності ІПКіК [https://cutt.ly/7Nw2roz], Положення про
організацію освітнього процесу [https://cutt.ly/fNw2vUH]. Принципи академічної свободи аспіранта забезпечується
можливістю вибору керівника, теми та напрямку наукового дослідження; вибору навчальних дисциплін, участю у
процесах покращання ОНП (анкетування), дотримуються в ІПКіК та регламентуються рядом нормативних
документів [https://www.cryo.in.ua/edu-doc], також підтверджені при спілкуванні з здобувачами ОНП (зустріч 3). У
цілому, ЕГ відзначає забезпечення ІПКіК сталої реалізації ОНП в умовах карантинних обмежень та воєнного стану
(відповідь на запит №5) та відповідність ОНП за критерієм 4.1.

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).

ЕГ визначила, що в ІПКіК актуальна інформація про цілі, зміст, очікувані результати навчання, порядок і критерії
оцінювання тощо, своєчасно та повною мірою представлена на сайті у розділах "Освіта" [https://www.cryo.in.ua/edu]
та "Освітній процес" [https://www.cryo.in.ua/edu], а також доводяться до здобувачів при створенні Індивідуальних
планів навчання згідно Положення про індивідуальний план навчання [https://cutt.ly/3NrObp4]. Інформація, як в
цілому за ОНП, так і у межах окремих освітніх компонентів надається здобувачеві протягом усього періоду
навчання, починаючи з самого початку (Правил прийому на навчання [https://cutt.ly/oNrOSLD] та Програми
вступних іспитів [https://cutt.ly/XNrOLFM]). За результатами зустрічі 2 з академічним персоналом та науковими
керівниками, встановлено, що кожен викладач, розпочинаючи викладання дисципліни, висвітлює цілі, завдання,
очікувані результати навчання, форми і методи викладання, порядок і критерії оцінювання у межах окремих
освітніх компонентів. Дана інформація підтверджена здобувачами та випускниками ОНП (зокрема, Федір Гладких,
який є одночасно і випускником ОНП та викладачем ОНП, зустрічі 2,3). Усі основні інформаційні ресурси за ОНП
доступні для здобувачів на сайті ІПКіК та робочих програмах навчальних дисциплін, які надаються здобувачам на
початку семестру та у подальшому, знаходяться в електронному вигляді в підрозділі "Освітній процес"
[https://www.cryo.in.ua/edu]. У цілому, в ІПКіК, вся необхідна інформація чітко, зрозуміло та своєчасно доводиться
до здобувачів освіти, що підтверджено студентами та викладачами під час опитування у фокус-групах, ОНП
відповідає критерію 4.2.

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

ЕГ визначила, що в ІПКіК поєднання навчання і досліджень є базовим принципом діяльності та відбувається під час
реалізації ОНП завдяки навчальному змісту, який зокрема побудовано з використанням розв’язування
дослідницьких завдань та практичних кейсів тощо. Для цього широко використовується матеріально-технічна база
ІПКіК. Під час спілкування зі здобувачами (зустріч 3) та з представниками ради молодих вчених, самоврядування
(зустріч 4) було підтверджено, що вони беруть участь у проведенні комплексних досліджень та щорічних науково-
практичних конференціях у тч міжнародного рівня (CRYO), наукових конкурсах НАН України та міжнародних
форумах, мають можливість проведення спільних наукових досліджень та наукових заходів, що регламентується
договорами з іншими установах в Україні та за кордоном. Результати своїх досліджень вони мають можливість
представити на щорічній міжнародній науковій конференції, що проводиться за спільної організаційної участі
ІПКіК. Інформація щодо участі у наукових формах розглядається на засіданнях вченої ради ІПКіК НАН України
[https://cutt.ly/YNrA1Vb]. В ІПКіК розроблена достатня нормативна база для забезпечення умов академічної
мобільності за ОНП [https://www.cryo.in.ua/mobility]. Виконання здобувачами наукової складової ОНП передбачає
проведення власних наукових досліджень, написання та захист дисертації, при цьому підготовка та публікація
наукових статей, оприлюднення отриманих результатів через виступи на наукових зібраннях різних рівнів є
обов’язковими елементами процесу. Серед позитивних практик варто назвати регулярні представлення результатів
наукової роботи, аналізів клінічних випадків на засіданнях відділів, Ради молодих вчених. Важливою складовою
реалізації дослідницького компоненту ОНП є пріоритетна можливість здобувачів публікувати результати своїх
досліджень у фаховому виданні Інституту, яке входить до наукометричні бази даних Scopus, безоплатний доступ до
баз даних Scopus та Web of Science. Сильною стороною ОНП є використання унікальної матеріально-технічної бази
ІПКіК (високоспеціалізованих лабораторій та обладнання), що дає змогу здобувачам проводити оригінальні
дослідження на світовому рівні (відповідь на запити ЕГ №8 та №9). Водночас, ЕГ відмічає, що конкретних
прикладів академічної мобільності за даною ОНП немає.
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

ЕГ визначила, що в ІПКіК здійснюється перегляд і оновлення освітніх компонентів ОНП з урахуванням результатів
моніторингу, отриманих від стейкґолдерів та здобувачів освіти побажань (відповіді на запити ЕГ №10,14,16).
Підтвердження цього отримані на зустрічах 2,3,4,5,8, а також присутні на сайті ІПКіК у розділі "освітній процес"
[https://www.cryo.in.ua/edu]. Зокрема, окрім актуальних матеріалів навчально-методичних комплексів існує архів
робочих навчальних програм та силабусів. Згідно даних про СО, ОНП розширилися за рахунок уведення ОК
"Педагогічна практика в системі вищої освіти", "Організація та проведення навчальних занять за медико-
біологічним профілем". Також, розширено перелік вибіркових освітніх компонент до 19. Це дозволяє здобувачам
здійснити вибір у відповідності до предмету власного наукового дослідження і професійних інтересів. У дисципліни
циклу фахової підготовки включені питання наукових шкіл ІПКіК. Дисципліна загальної підготовки "Методологія та
організація наукових досліджень" доповнена питаннями презентації результатів наукових досліджень. Оновлено
перелік обов’язкової та рекомендованої літератури в усіх компонентах ОНП. Зміст освітніх компонентів
оновлюється щорічно, враховуючи рекомендації стейкґолдерів. Оновлено перелік рекомендованих джерел
літератури згідно рекомендацій. Дані відомостей про СО та опитування фокус-груп (зустрічі 3,5) також вказують, що
результатами анкетування здобувачів ВО та роботодавців можуть відображатись в оновленнях ОНП. Оновлення
змісту освітніх компонентів відбувається на основі аналізу сучасних тенденцій, за результатами співпраці із іншими
ЗВО, закладами охорони здоров’я міста й області, що виступають організаторами спільних науково-методичних
проєктів. Під час зустрічі з представниками роботодавців ЕГ (зустріч 5) було з'ясовано, що вони на постійній основі
мають можливість вносити свої пропозиції щодо формування даної ОНП. Оновлення змісту освітніх компонент ОП
відбувається без перешкод за ініціативою наукового керівника чи провідного фахівця, з урахуванням наукових
інтересів або напрямків науково-дослідної роботи підрозділу. Контроль за якістю методичного забезпечення, їх
змістового наповнення і оновлення постійно здійснює гарант ОНП, керівники підрозділів, Центр забезпечення
якості освітньо-наукової діяльності ІПКіК, заступник директора з наукової роботи Нардід О.А. У цілому, на думку
ЕГ, ОНП відповідає критерію 4.4.

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

ЕГ визначила, що згідно Відомостей про СО, в ІПКіК розглядають інтернаціоналізацію діяльності закладу за ОНП,
як міжнародну академічну мобільність та впровадження світових стандартів. При проведенні зустрічі з
керівництвом ІПКіК (зустріч 1), гарантом ОП, академічним персоналом (зустріч 2), здобувачами ВО та
випускниками ОНП (зустріч 3), неодноразово наголошувалось, що академічна мобільність та міжнародне
співробітництво є одним із пріоритетних напрямків діяльності ІПКіК, що передбачає можливість учасників
освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність та дослідження в іншому
ЗВО на території України чи поза її межами не тільки для викладачів, але і для здобувачів ВО. В ІПКіК існують усі
умови для забезпечення інтернаціоналізації освітнього процесу, створена нормативна база
[https://www.cryo.in.ua/edu-doc], заключено договори та меморандуми про міжнародне співробітництво (відповідь
на запит ЕГ №9), здобувачі постійно інформуються про можливості академічної мобільності, програми, грантові та
стипендіальні можливості для здобувачів [https://www.cryo.in.ua/mobility]. Проте, конкретних прикладів
академічної мобільності в ІПКіК немає, що при опитуванні фокус-груп (зустрічі 3,4) є наслідком карантинних
обмежень та воєнного стану. Під час відкритої зустрічі (зустріч 6) встановлено, що у процесі перегляду змісту освіти,
навчально-методичних матеріалів враховується думка провідних фахівців світового рівня – професорів Барі Фулера
та Роланда Флека, які є також співробітниками кафедри кріобіології UNESCO ІПКіК. У цілому ОНП відповідає
критерію 4.5, сильною стороною є залучення авторитетних іноземних фахівців до перегляду ОНП, слабкою
стороною є відсутність конкретних прикладів академічної мобільності у рамках ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильними сторонами за даним критерієм є своєчасна та повна інформація про цілі, зміст та очікувані результати
навчання, порядок і критерії оцінювання за ОНП та її компонентами. Перегляд і оновлення освітніх компонентів
ОНП проводиться щорічно, за результатами співпраці всіх стейкґолдерів. Позитивно оцінюється практика щодо
залучення провідних західних науковців до перегляду ОНП. Сприяє ефективній діяльності в сфері викладання та
наукових досліджень, пов’язаних з інтернаціоналізацією діяльності висока публікаційна активність викладачів,
доступність публікацій у журналі ІПКіК, що цитується у базі SCOPUS. В ІПКіК запроваджено студентоцентрований
підхід до навчання, викладання та оцінювання, надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін, а
також широко вітається активна участь здобувачів в організації освітнього процесу. Створено нормативну базу для
здійснення академічної мобільності здобувачів ВО. Використовується унікальна матеріально-технічна база, що дає
змогу здобувачам проводити оригінальні дослідження на світовому рівні. Сильною стороною також є стала
реалізація ОНП в умовах карантинних обмежень та воєнного стану. ЕГ констатує, що ЗВО під час перегляду ОНП
(2021 – 2022 р.р.) враховано попередні рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.).
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Виявлені деякі слабкі сторони і недоліки. На ОНП відсутня реальна запрограмована практика академічної
мобільності. ЕГ рекомендує з 2023 р. започаткувати на ОНП 222 «Медицина» реальну практику міжнародного
співробітництва з освітніми установами, які є партнерами ІПКіК.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ЕГ прийшла до висновку, що для ОНП «МД» характерні позитивні ознаки та узгодженість за всіма підкритеріями. В
ІПКіК форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у ОНП цілей та програмних
результатів навчання, проте наявні окремі недоліки, зокрема відсутність практики академічної мобільності, які не є
суттєвими. Надані рекомендації можуть покращити процес удосконалення ОПП і якість освітнього процесу за
даною програмою. Встановлені факти і надані докази свідчать, що в ІПКіК ОНП «МД» загалом відповідає за
Критерієм 4 на рівні «В».

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.

ЕГ визначила, що в ІПКіК реалізація контрольних заходів та оцінювання здобувачів за ОНП «МД» відбувається на
основі «Положенням про організацію освітнього процесу…» (розд. 7) [https://cutt.ly/OVMr1u8]. Система оцінювання
знань, умінь, навичок передбачає використання трьох форм контролю – поточного, проміжного і підсумкового
(залік чи іспит) (пп. 7.3 – 7.6, 7.9). Використовуються дві шкали оцінювання (100-бальної і 4-бальна) (п. 7.2). Форми,
методи контролю, критерії оцінювання визначаються у силабусах і програмах навчальних дисциплін, які наведені
на офіційному сайті ЗВО [https://cutt.ly/WBYItyf]. У навчальному процесі використовують методи контролю – усне
опитування, обговорення питань на семінарських заняттях, письмовий експрес-контроль, тестування, підсумковий
залік чи іспит (Відом. СО табл. 3). Передбачено проведення комплексного іспиту зі спеціальності «Кріомедицина» у
IV семестрі, під час іспиту відбувається оцінювання рівня теоретичної фахової підготовки. В перелік контрольних
питань входить навчальна інформація за фаховими дисциплінами (ОК2.1–2.4), вивчення яких закінчувалось
заліком. Перша частина іспиту передбачає відповідь за екзаменаційними білетами, структура білетів містить 4
питання рівноцінних за своєю складністю, максимальна оцінка за кожне з них становить 15 балів. Друга частина –
усне опитування здобувача за двома питаннями з індивідуальної додаткової програми аспіранта, максимальна
оцінка за кожне з них становить 20 балів [https://cutt.ly/qBYSIJ8; https://cutt.ly/7BYAhgc]. Згідно до ОНП «МД» та
«Положенням про підготовку здобувачів … ступеня доктора філософії…» (розд. 4) [https://cutt.ly/oVMsnQ3]
підсумкова атестація навчання за ОНП «МД» відбувається шляхом публічного захисту дисертації. В анкетах
опитування здобувачів ОНП передбачено визначення чіткості і зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання за ОК і ВК [https://cutt.ly/AB6hCqW]. Під час зустрічей з №3 (здобувачами і випускниками), №4 (з
представниками студеного самоврядування), отримано підтвердження відомостей щодо доступу здобувачів до
робочих програм дисциплін на Web-сайті ІПКіК, а також факти інформування НПП щодо термінів, форм, критерії
контрольних заходів. Результати зустрічей з гарантом ОНП, №2 (з НПП), №3 (здобувачами і випускниками), №4 (з
представниками студеного самоврядування), №7 (із адміністративним персоналом) засвідчили, що Центром якості
(Комісія з опитування) відбувається збір інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних
досягнень в кінці кожного семестру, результати обговорюються на засіданні наукової секції та на Вченій раді ІПКіК.
ЕГ констатує, що ЗВО під час перегляду ОНП враховано попередні рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.) (див.
відпов. ЗВО №1 та https://cutt.ly/xB5q16L). Загалом, форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів є
чіткими, зрозумілими, оприлюднюються заздалегідь, дозволяють об’єктивно встановити їх досягнення.

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

В теперішній час відсутній стандарт вищої освіти за спеціальністю «222 Медицина» за третім рівнем вищої освіти.
ЕГ визначила, що в ІПКіК форми атестації здійснюються відповідно до розд. 3 ОНП «Медицина» (схваленого
рішенням Вченої ради від 29.09.2022 р.) [https://cutt.ly/HBggL1V], відповідно до якого атестації здобувачів
здійснюється на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації, з урахуванням обов’язкової
умови допуску до захисту: «успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану». В ІПКіК діє
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«Положення про порядок підготовки і затвердження документів, які подаються на здобуття ступеня доктора
філософії…» [https://cutt.ly/6BYZcbM]. Форма та вимоги до підсумкової атестації здобувачів ОНП «МД»
відповідають Постанові КМУ від 12.01.2022 року №44 «Порядок присудження ступеня доктора філософії…»
[https://cutt.ly/GBYL0r0]. Загалом, форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам за ОНП «МД».

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.

ЕГ визначила, що в ІПКіК регламентовано процедури проведення контрольних заходів: «Положенням про
організацію освітнього процесу…» [https://cutt.ly/OVMr1u8], «Положенням про комплексний іспит…»
[https://cutt.ly/qBYSIJ8], «Положенням про апеляцію підсумкового контролю…» [https://cutt.ly/ZBYZXxR],
«Положенням про проведення проміжної атестації…» [https://cutt.ly/DBYXfJl], «Положенням про запровадження
елементів дистанційного навчання…» [https://cutt.ly/lBYCFQl], та ін. А також низкою інших документів:
«Правилами поведінки здобувачів освіти …» [https://cutt.ly/9BYCsI8], «Положення про політику попередження …
дискримінацією…» [https://cutt.ly/WBYVAy8], «Положення про врегулювання конфліктних ситуацій…»
[https://cutt.ly/vBYVX6Q], «Положення про порядок запобігання … конфлікту інтересів…» [https://cutt.ly/sBYV7xi]
тощо. Під час зустрічей з гарантом ОНП, №2 (з НПП), №3 (здобувачами і випускниками), №4 (з представниками
студеного самоврядування), №7 (із адміністративним персоналом) було зазначено, щодо всі здобувачі добре
розуміють правила проведення контрольних заходів, ознайомлені з правила проведення контрольних заходів (з
початку вивчення дисципліни та перед проведенням контрольних заходів), а також мають можливість
ознайомлення з ними на Web-сайті ІПКіК; відмічали прозорість, доброзичливість та толерантність, об’єктивність під
час проведення всіх контрольних заходів. Всі учасники зустрічей наголошували, що конфлікту інтересів, оскарження
результатів контрольних заходів за ОНП не було. Загалом, в ЗВО визначено чіткі і зрозумілі правила проведення
контрольних заходів, що є доступними для усіх учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність
екзаменаторів, включають процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок
оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації ОНП.

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.

ЕГ визначила, що в ІПКіК політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулюються:
«Положення про систему … забезпечення якості вищої освіти…» [https://cutt.ly/uVMtWLs], «Кодексом академічної
доброчесності…» [https://cutt.ly/XZj4MiC], «Положенням про академічну доброчесність…»
[https://cutt.ly/sVMYQp1], «Порядком перевірки … на плагіат…» [https://cutt.ly/uCUigrU], які розміщені на сайті
установи [https://cutt.ly/5BY9RXo] і визначають основні принципи, механізми забезпечення якості освітньої
діяльності, створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату. Процедурі обов’язкової перевірки підлягають рукописи кваліфікаційних робіт здобувачів наукового
ступеня доктора філософії, які подаються до захисту в спеціалізовану раду, інші наукові тексти. В ІПКіК
здійснюється моніторинг дотримання морально-етичних норм Комісію з питань академічної доброчесності та
Комітетом з біоетики [https://cutt.ly/5BY9RXo]. Для технічного забезпечення виявлення порушень академічної
доброчесності (виявлення плагіату) використовується сервіс онлайн-пошуку «Unicheck», для чого укладено договір з
ТОВ «Антиплагіат». У ЗВО започатковано функціонування репозитарію наукових текстів ІПКіК
[https://cutt.ly/GBUqJqr]. За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні, наукові співробітники та
здобувачі можуть бути притягнені до академічної відповідальності. У випадку виявлення «низького» рівня
оригінальності наданих здобувачем матеріалів, науковий керівник попереджає про це здобувача та ініціює рішення
про недопущення роботи до звітування/захисту та її доопрацювання. ВЗО популяризує академічну доброчесність під
час опанування здобувачами ОК1.3 «Методологія та організація наукових досліджень», а також ВК 15 «Публікаційна
активність, наукометрія та академічна доброчесність», ВК18 «Біоетика». Запобігання плагіату здійснюється також
шляхом консультування і контролю зі сторони викладачів, наукових керівників аспірантів, іншими відповідальними
тощо. Результати зустрічей з гарантом ОНП, №2 (з НПП), №3 (здобувачами і випускниками), №4 (з
представниками студеного самоврядування), №7 (із адміністративним персоналом), №8 (із сервісними
підрозділами) засвідчили, що за ОНП «МЦ» відсутні випадки академічної недоброчесної, обсяг перевірки на
академічну доброчесність становить 100 % всіх робіт здобувачів (див. відпов. ЗВО №15), здійснюється популяризація
академічної доброчесності. За ОНП «МЦ» випадків порушення академічної доброчесності – не було. ЕГ констатує,
що ЗВО під час перегляду ОНП враховано попередні рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.) (див. відпов. ЗВО №1
та https://cutt.ly/xB5q16L). Загалом, у ЗВО визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, використовуються технологічні рішення для протидії порушенням академічної
доброчесності.
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Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

В ЗВО наявні доступні на всіх етапах навчання, чіткі, зрозумілі, об’єктивні форми, заходи, критерії контролю й
оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти, що дозволяють встановити результати навчання для окремих
освітніх компонентів та в цілому за ОНП «МД». Форми атестації здобувачів повністю відповідають вимогам ОНП.
Правила проведення контрольних заходів визначені чітко, зрозуміло, є доступними для всіх учасників освітнього
процесу, існують прозорі та логічні процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що забезпечують
об’єктивність екзаменаторів, порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. В
ЗВО унормовано політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, що максимально
інтегровані у систему забезпечення якості освіти, є чіткими і зрозумілими, доступними для всіх учасникові
освітнього процесу, реалізуються на всіх його етапах. Забезпечення контролю дотримання академічної
доброчесності в ЗВО здійснюється як шляхом реалізації інформаційно-технологічних рішень на основі
використанням програмного комплексу «Unicheck» та завдяки функціонуванню академічного репозиторію.
Забезпечується імплементація політики академічної доброчесності у внутрішню культуру якості завдяки реалізації
системних заходів на всіх рівнях науково-освітньої діяльності, інформування і комунікації, колегіального відкритого
розгляду й прийняття рішень щодо виявлених порушень та їх наслідків, як для ЗВО, так і для учасників освітнього
процесу. ЕГ констатує, що ЗВО під час перегляду ОНП (2021 – 2022 р.р.) враховано попередні рекомендації ЕГ та
ГЕР НАЗЯВО (2021 р.).

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

Слабких сторін та недоліків не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ЕГ прийшла до висновку, що для ОНП «МД» характерні позитивні ознаки та узгодженість за всіма підкритеріями.
ОНП та освітня діяльність в цілому повністю відповідають визначеному критерію. В ЗВО політика освітньо-наукової
діяльності спрямована на популяризацію принципів академічної доброчесності, оприлюднення заздалегідь чітких
та зрозумілих критеріїв оцінювання, використання різних форм та методів контролю знань, що забезпечує
прозорість та об’єктивність освітнього процесу. Існують дієві механізми щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, контролю
дотримання і попередження порушень академічної доброчесності. Встановлені факти і надані докази свідчать, що в
ІПКіК ОНП «МД» загалом відповідає за Критерієм 5 на рівні «В».

Критерій 6. Людські ресурси:

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

ЕГ визначила, що в ІПКіК проведена суттєва робота з усунення виявлених недоліків під час акредитаційної
експертизи НАЗЯВО у 2021 р. з урахуванням рекомендацій ЕГ та ГЕР. Згідно відповіді на запит ЕГ №1 ІПКіК
забезпечена участь у підвищенні педагогічної кваліфікації НПП. 13 НПП за ОНП «222 Медицина» у 2022 р.
пройшли планове підвищення педагогічної кваліфікації на курсах ТУ "Сучасні технології викладання у вищих
навчальних закладах на основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів" (УАН, Асоціація Лікарів
Карпатського Регіону), обсягом 60 годин (2 кредити ЄКТС); 11 НПП за ОНП «222 Медицина» з 08.09.2022 р. по
22.12.2022 р. проходять навчання на курсах ТУ «Інформаційні технології в освіті і медицині» на базі ХМАПО МОЗ
України. Також, до викладацької діяльності залучено практикуючих лікарів із дійсними сертифікатами: Гладких
Ф.В. (лікар-онколог, лікар-терапевт, лікар медицини невідкладних станів), Глоба В.Ю. (лікар-уролог), Петрушко
М.В. (лікар-ембріолог). В ІПКіК розроблена нормативна база сприяння постійного підвищення
академічної/професійної кваліфікації академічного персоналу – Положення про наукового керівника
[https://cutt.ly/kNpsAnb], Положення про формування річного рейтингу наукових працівників, які займаються
проведенням навчальних занять [https://cutt.ly/wNpsCxr], Положення про порядок проведення конкурсного відбору
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науковців для провадження викладацької діяльності [https://cutt.ly/dNpfcXY]. Водночас, окремі нормативні
документи (Положення про безперервний професійний розвиток науковців, залучених до провадження
викладацької діяльності в ІПКіК НАН України та Положення про стимулювання публікаційної активності та
досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень співробітниками ІПКіК НАН України)
відсутні на профільній сторінці Нормативні документи освітнього процесу [https://www.cryo.in.ua/edu-doc] веб-
сайту ІПКіК, проте наявні у загальному розділі Нормативні документи ІПКіК, що певною мірою утруднює
користування ними. Проаналізувавши представлені ІПКіК дані, ЕГ було встановлено, що фаховий склад викладачів
загалом відповідає ОНП. У викладачів, задіяних в даній ОНП, академічна та професійна кваліфікація згідно з
документами про вищу освіту та/або науковий ступінь відповідає дисциплінам, які вони викладають. Більшість
викладачів мають необхідний науково-педагогічний досвід, проводять активну наукову та практичну діяльність, що
загалом дозволяє забезпечити досягнення визначених ПРН. При визначенні відповідності освітньої та/або
професійної кваліфікації науково-педагогічних та наукових працівників ОК згідно Постанови КМ України від 24
березня 2021 р. № 365 ЕГ встановлено відповідність ліцензійним вимогам викладачів. ЕГ рекомендує продовжувати
роботу з підвищення академічної та професійної кваліфікації академічного та наукового персоналу.

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

ЕГ визначила, що в ІПКіК процедура конкурсного добору викладачів на вакантні посади є прозорою та ґрунтується
на: законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказі МОН України від 05.10.2015 р. №1005 «Про
затвердження Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та
укладання з ними трудових договорів (контрактів)». Конкурсний відбір здійснюється Конкурсною комісією
[https://www.cryo.in.ua/jobs] відповідно до Статуту ІПКіК [https://cutt.ly/JNpjlOW], Положення про порядок
проведення конкурсного відбору [https://cutt.ly/rNpHhew] та Колективного договору [https://cutt.ly/VNpGAWM].
Оголошення про вакантні посади розміщується у відповідному розділі сайту ІПКіК. Керівники (завідувачі) основних
наукових підрозділів (відділів) також обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором
ІПКіК за погодженням з Президією НАН України на строк не більше 5 років з правом переобрання. Під час
конкурсного добору враховуються наявність наукового ступеня та вченого звання відповідно до профілю підрозділу,
наявність наукових та навчально-методичних праць (академічні якості); практичний досвід роботи, здатність
постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність і наукову кваліфікацію, викладання на
високому науково-методичному рівні навчальних дисциплін, активне здійснення наукової діяльності, дотримання
норм академічної доброчесності (професійні якості). При інтерв’юванні фокус-групи (зустріч №2) встановлено, що в
ІПКіК дотримуються практики прозорості конкурсних процедур добору викладачів на ОНП, яка є чіткою,
зрозумілою та не дискримінаційною, що дозволяє забезпечити необхідний рівень професіоналізму академічного
персоналу для успішної реалізації ОНП. В ІПКіК присутня система рейтингування, яка застосовується при
конкурсному відборі.

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

ЕГ визначила (відповідь на запит ЕГ №7, зустріч №5, відкрита зустріч №6), що в ІПКіК до освітнього процесу
залучаються висококваліфіковані фахівці, завдяки укладеними договорами з провідними закладами щодо співпраці
(у наукових відділах ІПКіК, на кафедрах, наукових Центрах і лабораторіях Національного фармацевтичного
університету МОЗ України, у практичних закладах охорони здоров’я – Харківському обласному центрі служби крові,
ТОВ «Медичний центр «Марія», ТОВ «ДРТ-клініка репродуктивної медицини», на базі Кафедри UNESCO тощо).
При проведенні зустрічі з роботодавцями, ЕГ встановлено що залучення роботодавців до організації та реалізації
освітнього процесу відбувається на постійній системній основі, вони виступають стейкґолдерами та залучаються до
організації і реалізації освітнього процесу за ОНП у тому числі в якості провайдерів освітнього процесу. Здобувачі
мають можливість проходити практику в організаціях, закладах, установах, які є потенційними роботодавцями,
роботодавці широко залучаються до організації̈ практичної̈ підготовки студентів, ЕГ рекомендує удосконалити
постійно діючу систему опитування (онлайн-анкетування) роботодавців з метою покращення зворотного зв'язку з
ними.

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

ЕГ визначила, що ІПКіК є найавторитетнішим спеціалізованим закладом в Україні та Східній Європі відповідно
галузі та спеціальності ОНП. Усі викладачі ОНП є визнаними професіоналами-практиками у галузі кріомедицини та
кріобіології, практична діяльність НПП є важливою складовою функціональних обов'язків усіх співробітників
установи. Згідно з відповідями на запити ЕГ №8,9) ІПКіК активно співпрацює з міжнародними організаціями та
фахівцями. Зокрема, професори Барі Фуллер та Роланд Флек (Великобританія) підтвердили (відкрита зустріч №6)
свою участь у підготовці фахівців за ОНП. У цілому ОНП відповідає критерію 6.4, сильною стороною є залучення
авторитетних іноземних фахівців до викладання на ОНП.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

ЕГ визначила, що інформацію про підвищення кваліфікації та стажування викладачів ОНП, викладену у відомостях
про СО, підтверджено під час співбесід з фокус-групами. Система професійного розвитку викладача регламентується
Положення про безперервний професійний розвиток [https://cutt.ly/rNpHhew]. В ІПКіК стимулюється науково-
видавнича діяльність НПП згідно Положення про стимулювання публікаційної активності
[https://cutt.ly/0NpXV2v], Положення про формування річного рейтингу наукових працівників
[https://cutt.ly/PNp9o4O]. Для інформування НПП стосовно можливостей професійного розвитку створено систему
сповіщення через сайт ІПКіК, корпоративну пошту та відповідні групи у соціальних мережах. Оскільки ІПКіК є
монопрофільним ЗВО, обмежена можливість підвищення кваліфікації НПП через власні програми. Тому, викладачі
на ОНП підвищують професійну (педагогічну) майстерність на базі інших ЗВО (ХМАПО МОЗ України). Значне
місце у системі професійного розвитку викладачів посідає неформальна та інформальна освіта, для чого створені
необхідні умови (бібліотечні та онлайн-ресурси, участь у наукових форумах, стажуваннях тощо). Результати
неформальної та інформальної освіти визнаються ІПКіК, як підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників. ЕГ рекомендує розробити перспективний план підвищення кваліфікації викладачів.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Інтерв’ювання фокус-груп (зустріч №2) дозволило ЕГ встановити, що ІПКіК здійснює стимулювання розвитку
викладацької майстерності викладачів. Колективним договором ІПКіК [https://cutt.ly/4Np9zF4] та Положення про
формування річного рейтингу наукових працівників [https://cutt.ly/ZNp2k82] передбачені заходи мотивувального
та стимулюючого характеру (матеріальне та моральне заохочення у вигляді грошових премій, подяк та грамот, а
також подання адміністрації на відзначення регіональними та відомчими відзнаками. Рівень викладацької
майстерності береться до уваги конкурсною комісією Інституту при прийнятті рішення щодо продовження трудових
відносин або заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника. Зустріч з групою забезпечення ОНП
підтвердила вмотивованість викладачів розвивати викладацьку майстерність, однак через фінансові труднощі рівень
матеріального заохочення є недостатнім. Отже, у ІПКіК наявна система морального і матеріального заохочення
викладачів до вдосконалення викладацької майстерності. У той же час, у вищенаведених документах не наведені
чіткі критерії преміювання, умови відшкодування витрат на стажування, що може стримувати ріст показників
викладацької майстерності. ЕГ рекомендує враховувати рівень викладання, оцінюваного в т. ч. за результатами
анонімного опитування здобувачів освіти, під час укладання/продовження трудових договорів та розподілу
навчального навантаження, що мотивуватиме і стимулюватиме працівників до розвитку викладацької майстерності.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильною стороною ОНП є те, що професійна кваліфікація викладачів є самодостатньою для забезпечення ОНП,
залучаються до аудиторних занять професіонали-практики, експерти галузі, у т.ч. закордонні, представники
роботодавців. В ІПКіК дотримуються практики прозорості конкурсних процедур добору викладачів на ОНП, сама
процедура є чіткою та зрозумілою, без ознак дискримінації. Сильними сторонами ОНП є використання різних
можливостей для підвищення кваліфікації НПП, а також сформованість системи сприяння професійному розвитку
викладачів, морального і матеріального заохочення викладачів до вдосконалення. ЕГ констатує, що ЗВО під час
перегляду ОНП (2021 – 2022 р.р.) враховано попередні рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.).

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

Виявлені деякі слабкі сторони і недоліки. Слабкою стороною ОП є недосконала система рейтингування викладачів,
в якій відсутні чіткі заходи заохочення та стимуляції. У нормативних документах не наведені умови відшкодування
витрат на стажування, що може стримувати ріст показників викладацької майстерності. ЕГ рекомендує з 2023 р.
продовжувати роботу з підвищення кваліфікації НПП, розробити перспективний план підвищення кваліфікації
академічного персоналу, враховувати рівень викладання, оцінюваного в т. ч. за результатами анонімного
опитування здобувачів освіти, під час укладання/продовження трудових договорів та розподілу навчального
навантаження, що мотивуватиме і стимулюватиме працівників до розвитку викладацької майстерності.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ЕГ прийшла до висновку, що для ОНП «МД» характерні позитивні ознаки та узгодженість за всіма підкритеріями.
Аналіз наведених фактів і доказів (відповідність кваліфікації та фаху викладачів, дотримання практик прозорості та
відкритості добору викладачів, співпраця з роботодавцями, дієвість системи сприяння розвитку НПП)
підтверджують загальну відповідність освітньо-наукової програми за критерієм 6. Незважаючи на наявність певних
зауважень в контексті реалізації критерію 6, ЕГ вважає, що ОНП успішно реалізує підготовку здобувачів ВО,
оскільки недоліки є несуттєвими та можуть бути легко усунені у найближчий час. Зважаючи на готовність гаранта,
групи забезпечення та адміністрації ІПКіК покращувати ОНП та беручи до уваги низку позитивних практик і сильні
сторони ОНП, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, експертна група дійшла висновку, що ОНП та освітня
діяльність за цією програмою відповідає рівню В за критерієм 6.

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.

ЕГ визначила, що матеріально-технічні ресурси ІПКіК НАН України, а також навчально-методичне забезпечення є
достатніми для забезпечення досягнення визначених ОНП цілей та програмних результатів навчання.
Ознайомившись з даними відомостей самооцінювання та після демонстрації матеріально-технічної бази інституту,
проведеної під час дистанційної акредитаційної експертизи , ЕГ отримала підтвердження тому , що усім учасникам
освітньо-наукового процесу надано вільний доступ до матеріально-технічної бази інституту . Наукові підрозділи
оснащені брендовим лабораторним обладнанням (протоковий цитофлуориметр FACSCalibur, лазерний скануючий
мікроскоп LSM 510 META, аналізатор флуоресцентний імуноферметний ELISA «TECAN», аналізатор гематологічний
Abacus тощо), персональними комп’ютерами, мультимедійними проекторами. Усе обладнання проходить
регулярний метрологічний контроль ( зустріч №8 ( Гуріна Т.- відповідальна за метрологічне забезпечення); див
відповідь ЗВО № 12). Забезпечено безкоштовний доступ здобувачів та НПП до мережі Інтернет, у т.ч. до
наукометричних баз Scopus та WoS . ЕГ вважає за доцільне відмітити , що ІПКіК НАН України володіє унікальними
науковими підрозділами, які забезпечують можливість комплексної розробки сучасних медико-біологічних
кріотехнологій. Зокрема, низькотемпературний банк має статус Національного надбання України, оскільки зберігає
унікальні колекції клітинних ліній, зразки різних видів і рівнів організації. Здобувачі мають вільний доступ до усіх
наукових підрозділів та отримують повну консультативну підтримку щодо роботи на високотехнологічному
обладнанні. Функціонує віварій. Працює бібліотека , книжковий фонд якої налічує 51600 примірників. Бібліотечний
фонд навчальної та наукової літератури періодично оновлюється. Студенти мають вільний доступ до бібліотеки та
читальної зали відповідно до графіку їх роботи. Нещодавно на базі бібліотеки розпочато роботу над створенням
електронного репозитарію [https://cryo.net.ua/xmlui], наразі триває його наповнення та структурна організація.

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 зустрічей № 2 ( з академічним персоналом), № 3 ( зі здобувачами та випускниками), № 4 (з представниками
ради молодих вчених), № 6 (відкрита зустріч), № 7 ( з адміністративним персоналом), № 8( із сервісними
структурними підрозділами) ЕГ було з’ясовано, що всі учасники освітнього процесу дійсно мають безкоштовний
доступ до інфраструктури та матеріально-технічної бази інституту (навчальних приміщень, бібліотеки, віварію,
наукових підрозділів, у т.ч. науково-дослідних лабораторій), а також до інформаційних ресурсів (мережі Інтернет,
електронних фондів наукової бібліотеки, відкритий доступ до наукометричних баз Web of Science, Scopus ).У Центрі
колективного користування здобувачі мають можливість проводити власні наукові дослідження , використовуючи
високотехнологічне обладнання під керівництвом досвідченого наукового персоналу. Здобувачам надано
можливість користування мультимедійним обладнанням для презентації результатів власних досліджень у процесі
здійснення освітньо-наукової діяльності.

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.

Під час спілкування з фокус-групами при проведенні дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ отримала
переконливі докази того, що у закладі дійсно панує сприятлива психологічна атмосфера, взаємна вимогливість,
взаємоповага , повага до цінностей академічної спільноти, створено комфортні умови для освітньо-наукової
діяльності. На сьогодні питання безпечності освітнього середовища стоїть особливо гостро. Цим у ІПКіК опікується
адміністрація закладу, а також служби охорони праці, штабу цивільного захисту, служби з експлуатації і ремонту

Сторінка 20



споруд та обладнання. Наразі виконання освітньої програми відбувається у дистанційному форматі, налагоджено
постійний зв’язок ( мобільні та електронні сервіси) здобувачів з науковими керівниками , адміністративним та
академічним персоналом, які надають їм повну консультативну підтримку з питань, що стосуються освітньо-
наукового процесу та соціальних взаємодій. Питання безпеки освітнього середовища обговорюються зі здобувачами
на виробничих зборах, які проводяться щорічно. Розроблена та проводиться чітка система інструктажів з техніки
безпеки, які є обов’язковими до виконання. Представники ради молодих вчених, профспілки, комісії по роботі з
науковою молоддю (зустріч № 4) також забезпечують всебічну підтримку здобувачів, сприяють вирішенню
нагальних питань, надають поради у межах своєї компетенції.

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

ЕГ вважає, що у ІПКіК НАНУ забезпечено ефективну інформаційну підтримку здобувачів з освітніх та позаосвітніх
питань. Інформаційний пакет здобувача є загальнодоступним на сторінці «Освіта» офіційного сайту
[https://www.cryo.in.ua]. Тут наведені основні документи, що регламентують права та обов’язки здобувачів, як
учасників освітньо-наукового процесу (Статут ІПКіК НАН України [https://cutt.ly/kZmuOsV]), Положення про
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ІПКіК НАН України
[https://cutt.ly/oVMsnQ3], Положення про організацію освітнього процесу в ІПКіК НАН України
[https://cutt.ly/OVMr1u8], Положення про наукового керівника здобувача третього рівня вищої освіти (ступеня
доктора філософії) ІПКіК НАН України [https://cutt.ly/lZmBEG8], Договір про підготовку здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії в аспірантурі ІПКіК НАН України за державним замовленням
[https://www.cryo.in.ua/edu-doc]. Під час інтерв’ювання різних фокус- груп ЕГ переконалась у повній інформаційній
взаємодії ЗВО зі здобувачами. Кожен здобувач може отримати консультативну допомогу, звернувшись
безпосередньо до наукового керівника відповідно до «Положення про наукового керівника здобувача…»
[https://cutt.ly/NV1YCF6]. Організаційну та інформаційну підтримку здобувачів здійснюють особа, відповідальна за
аспірантуру, Рада молодих вчених, постійно діюча комісія по роботі з науковою молоддю. Анонімні пропозиції та
зауваження, що стосуються освітньо-наукового процесу та позаосвітніх питань, можуть бути висловлені через
електронну скриньку довіри , вміст якої регулярно перевіряється та аналізується. Психологічну та юридичну
допомогу здобувачі можуть отримати, використавши посилання на безкоштовні онлайн ресурси, наведені на сайті
інституту. Про таку можливість здобувачі знають ( зустріч № 3 зі здобувачами). Практикуючого психолога та юриста
у штаті ІПКіК НАНУ немає. Ефективність інформаційної взаємодії підвищує опитування здобувачів щодо рівня
якості у рамках даної ОНП, яке проводиться щорічно Комісією з опитувань. За результатами таких опитувань,
здобувачі загалом позитивно оцінюють навчання за ОНП, що акредитується [https://www.cryo.in.ua/qualitycenter].

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

Порядок створення умов для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами в Інституті
викладено у Положенні про організацію інклюзивного навчання [https://cutt.ly/oV1OgQ]. Відповідно до наведеного
документу здобувач з особливими освітніми потребами може оформити навчання за індивідуальним графіком, який
розробляється за його участю, з урахуванням рекомендацій індивідуальної програми реабілітації . Згідно з даними
відомостей про СО на ОНП «222-Медицина» здобувачів таких категорій не було. Але наявним локальним
нормативно-правовими документами передбачено створення в інституті спеціальної групи супроводу, на яку
покладаються обов’язки планування та контроль за організацією і впровадженням інклюзивного навчання. Для
доступності навчання осіб з особливими освітніми потребами здійснено заходи із благоустрою прилеглої території
та навчальних приміщень відповідно до вимог законодавства (облаштовано спеціальні місця для паркування
транспортних засобів, вхід до навчальних корпусів облаштований пандусами, у головному корпусі наявний вхід без
сходів пристосований вантажний ліфт, проте спеціально облаштованих санвузлів немає). Інститут по мірі
можливості вживає заходів для забезпечення комфортного навчання здобувачів, які мають малолітніх дітей.
Приміщення читального залу бібліотеки часто надається для перебування дітей здобувачів, де вони мають змогу
грати у настільні ігри, малювати, читати. Персонал сервісних підрозділів університету залучається до допомоги
здобувачам з дітьми у період їх перебування в інституті (прогулянки, ігри).

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.

В ІПКіК НАНУ розроблені та запроваджені процедури вирішення конфліктних ситуацій, попередження та боротьби
з булінгом, сексуальною, гендерною дискримінацією, корупцією (Положення про про врегулювання конфліктних
ситуацій [https://cutt.ly/aV1TAIn]; Положення про порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального
конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб [https://cutt.ly/sV1AqFq]; Положення про попередження і боротьбу із
дискримінацією та сексуальними домаганнями [https://cutt.ly/ZV1UI3K]. Доступність політики та процедур
врегулювання для учасників освітнього процесу забезпечується оприлюдненням відповідних документів на
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офіційному сайті Інституту. Положенням про про врегулювання конфліктних ситуацій [https://cutt.ly/aV1TAIn]
передбачено створення Комісії для вирішення конкретної конфліктної ситуації у відповідь на письмову заяву
здобувача. Даний документ передбачає можливість неформального ( спільна зустріч зі сторонами конфлікту) або
формального ( засідання, на яке запрошуються скаржник, потенційний порушник, свідки та ін. особи )
врегулювання конфліктної ситуації. На підставі рішення комісії для вирішення конкретної конфліктної ситуації
керівництво інституту приймає відповідні дії, передбачені та дозволені чинним законодавством України. На
сторінці «Інститут» у вкладці « Антикорупційні заходи» наведено лише Закон України « Про запобігання корупції ».
Локальні нормативно-правові документи, що стосуються антикорупційної політики не представлені. Контакти
особи, відповідальної за антикорупційну діяльність відсутні. На запитання щодо реальних випадків конфліктних
ситуацій, булінгу, гендерної чи сексуальної дискримінації, порушення антикорупційного законодавства усі опитані
учасники освітнього процесу відповіли запереченням. Але на запитання про доступність відповідної документації та
можливість отримання консультування, у тому числі юридичного, відповіли ствердно. Про роботу юриста в інституті
чіткої інформації здобувачі не мають. На офіційному сайті інституту наведено посилання на безкоштовні сервіси
юридичної допомоги та наявна порада звертатись до профкому. Контакти юриста відсутні.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Матеріально-технічне забезпечення освітньо-наукового процесу в ІПКіК НАН України є достатнім для підготовки
здобувачів ступеню доктора філософії. Матеріально-технічна база ОНП є унікальною, що надає змогу здобувачам
проводити оригінальні дослідження на світовому рівні. Позитивної оцінки заслуговує видавнича політика ІПКіК
НАНУ із забезпечення пріоритетного та безкоштовного друку робіт здобувачів у спеціалізованому виданні, що
входить до бази даних Scopus. У закладі створені належні умови для навчання, викладацької та наукової діяльності в
межах ОНП. Здійснюється та є достатньою освітня, інформаційна, організаційна, соціальна консультативна
підтримка здобувачів вищої освіти. В інституті сформоване сприятливе, доброзичливе середовище.

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

Виявлені деякі слабкі сторони і недоліки. ЕГ констатує, що ЗВО під час перегляду ОНП (2021 – 2022 р.р.) частково
враховано попередні рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.). (1) Не завершена робота з повного наповнення
інституційного репозитарію ІПКіК. ЕГ рекомендує впродовж 2023 р. та у наступні роки продовжити роботу з
наповнення інституційного репозитарію та першочергово забезпечити диджеталізацію наукових видань, що
становлять національне та світове надбання. Продовжити оновлення бібліотечного фонду, його поповнення
періодичними виданнями (в т.ч. цифровими). Продовжити надання здобувачам підтримки щодо користування
електронним репозитарієм. Розширити реалізацію наукових і культурно-освітніх заходів в дистанційному чи / та
очному форматі, підсилити висвітлення різних аспектів життя бібліотеки на сайті ІПКіК та у соцмережах. (2)
Існуюча антикорупційна політика ІПКіК немає ознак системного характеру. Пропонується у 2023 р. розробити
локальні нормативно-правові документи (план проведення антикорупційних заходів) та оприлюднити їх на
офіційному сайті ІПКіК, також вказати контакти відповідальної особи за антикорупційну політику, її електронну
адресу, навести алгоритм для відповідних звернень тощо. Рекомендовано створити окрему електронну
інформаційну систему звернень з питань випадків булінгу, дискримінації тощо. (3) Потребує подальшого розвитку
організація психологічної та правової підтримки здобувачів. ЕГ рекомендує у 2023 р. запровадити реальне
дистанційне чи / та очне надання соціально-психологічної, правової і іншої підтримки всім учасникам освітнього
процесу. Реально залучити до реалізації даного напрямку партнерські організації.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ЕГ прийшла до висновку, що для ОНП «МД» характерні позитивні ознаки та узгодженість за всіма підкритеріями.
Загалом матеріально-технічна база є сучасною, потужною та багато в чому унікальною. Це забезпечує можливість
повної реалізації наукового потенціалу молодих вчених. Зважаючи на те, що описані недоліки та слабкі сторони не є
суттєвими і по усуненню деяких подоланні, а з інших відповідна робота продовжується. ЕГ вважає, що ОНП за
критерієм 7 відповідає рівню В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:
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1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

Порядок розроблення, розгляду та затвердження ОНП, дотримання принципів і процедур забезпечення якості
(моніторинг, оцінювання) в Інституті визначаються наступними документами: «Положення про розроблення,
затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та оновлення освітньо-наукових програм підготовки здобувачів
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня докторів філософії в Інституті…» [https://cutt.ly/YVMndie],
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Інституті…» (https://cutt.ly/uVMtWLs);
«Положенням про організацію освітнього процесу в Інституті…» проблем кріобіології і кріомедицини Національної
академії наук України [https://cutt.ly/OVMr1u8]. З метою контролю дотримання принципів загальноінституційної
політики внутрішнього забезпечення якості вищої освіти функціонує освітньо-наукова секція Вченої Ради та Центр
забезпечення якості освітньо-наукової діяльності, який функціонує відповідно до «Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Інституті…» [https://cutt.ly/uVMtWLs]. ОНП «222-Медицина»
переглянута та затверджена зі змінами 29.09.2022 р.

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.

До реалізації політики забезпечення якості освітньої діяльності інституту залучаються Рада молодих вчених
[https://www.cryo.in.ua/youngcouncil], Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності
[https://www.cryo.in.ua/quality-cente], до складу якого входять і здобувачі. Під час інтерв’ювання здобувачів вищої
освіти ОНП, представників ради молодих вчених ЕГ було визначено, що аспіранти долучаються до процесу
періодичного перегляду ОНП. Залучення здобувачів вищої освіти у ІПКіК НАН України до процесу періодичного
перегляду ОНП відбувається шляхом анонімного анкетування , яке проводиться щорічно комісією з опитування
Центру забезпечення якості освітньо-наукової діяльності Інституту [https://cutt.ly/QV1JWqv]. Про проведення таких
опитувань здобувачів інформує гарант ОНП, представники комісії з опитувань, представники ради молодих вчених,
інформація про заплановані опитування оприлюднюється на сайті інституту на сторінці «Освіта» у вкладці
«Оголошення». Результати проведених анкетувань аналізуються Комісією з опитувань ( зустріч №4, Шевченко
Н.О.) та оприлюднюються для вільного ознайомлення зацікавленими сторонами на сайті інституту
[http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html]. Пропозиції здобувачів щодо скорочення терміну
реалізації освітньої складової ОНП до двох років та додавання дисципліни із статистичної обробки результатів
експериментальних досліджень до переліку вибіркових дисциплін, отримані при анонімному анкетуванні, були
враховані. Під час зустрічі №3 з ЕГ аспірантка Нестерук А. висловила бажання вивчення аспектів медичного права у
рамках даної ОНП. Загалом , здобувачі , представники ради молодих вчених, випускники висловлюють своє
позитивне ставлення до реалізації ОНП в ІПКіК НАН України ( зустріч № 3,4 ). Хоча за результатами анонімного
анкетування здобувачів у 2022 р, оприлюдненими на сайті інституту, 11% здобувачів все ж вказують на неповне
розуміння своїх прав та обов’язків , труднощі із застосуванням теоретичних знань у практичній діяльності,
незручний розклад, надмірний обсяг навчального навантаження, 30% -респондентів - недостатність забезпечення
навчальними посібниками, 45%- стурбовані відсутністю перспектив працевлаштування.

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

За рекомендацією ЕГ 2021р.з метою формування ефективної взаємодії із роботодавцями як зовнішніми
стейкґолдерами у забезпеченні якості освітнього процесу в інституті створена рада роботодавців
[https://www.cryo.in.ua/employers]. Пропозиції щодо оптимізації та модернізації ОНП роботодавці висловлюють на
засіданнях ради, в процесі громадського обговорення проєкту ОНП , при анкетуванні роботодавців, яке періодично
проводиться комісією з опитувань. За участі роботодавців (представників ХМАПО, ХНМУ, медичного факультету
ХНУ імені В. Н. Каразіна, ТОВ «Медичного центру «Марія», Центру репродукції людини «Клініка професора
Феськова О.М.»). При перегляді ОНП пропозиції роботодавців щодо включення до змісту навчальних дисциплін
ОНП «Методологія та організація наукових досліджень», «Біоетика», деяких дисциплін циклу фахової підготовки
було враховано шляхом оновлення змісту освітніх компонент (це підтвердили роботодавці на зустрічі № 5).

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

За даними відомостей самооцінювання на момент проведення акредитаційної експертизи на ОНП «Медицина»
відбувся один випуск докторів філософії (2021 р.), які працевлаштовані за фахом (Побєлєнський К.О. – н.с.
хірургічного відділення, лікар-хірург відділення хірургічної ендокринології та гінекології ДУ "Інститут проблем
ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України"; Глоба В.Ю. – н.с. відділу експериментальної
кріомедицини ІПКіК НАН України, лікар-уролог ТОВ «Медичний центр «Марія»; Гладких Ф.В. – м.н.с. групи
променевої патології та паліативної медицини відділу радіології ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім.
С.П. Григор'єва НАМН України», м.н.с. відділу експериментальної кріомедицини ІПКіК НАН України.) У відповідь
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на рекомендацію, надану ЕГ 2021 р., для можливості відслідковування та аналізу кар’єрного шляху та траєкторії
працевлаштування випускників ОНП було створено асоціацію випускників [https://www.cryo.in.ua/phd-graduates].
За збір та аналіз інформації щодо досвіду працевлаштування та кар’єрного шляху та випускників ОНП відповідальні
наукові керівники і відділ науково-технічної інформації. Гарант ОНП стверджує, що робоча група планує залучати
випускників до перегляду ОНП з метою її оптимізації.

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 інституті запроваджено внутрішні нормативні документи і система заходів щодо виявлення недоліків і
вдосконалення ОНП (Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та оновлення
освітньо-наукових програм [https://cutt.ly/YVMndie], Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти в ІПКіК НАН України [https://cutt.ly/uVMtWLs]). Координацію проведення процедур внутрішнього
забезпечення якості освіти, збір та аналіз відомостей про виявлені недоліки, пропозиції з оптимізації та модернізації
ОНП, зауваження щодо якості та реалізації ОНП, отримані від зовнішніх та внутрішніх стейкґолдерів, забезпечує
Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності [https://www.cryo.in.ua/quality-cente]. Моніторинг
задоволеності здобувачів якістю реалізації та перспективності ОНП шляхом анонімного опитування , залучення їх
до процесів моніторингу якості освіти через органи самоврядування дають можливість виявити ступінь
задоволеності студентів організацією освітнього процесу. Інтереси роботодавців враховуються шляхом активної
взаємодії ради роботодавців з Центром забезпечення якості освітньо-наукової діяльності. Під час роботи з фокус-
групами ЕГ визначила, що пропозиції стейкґолдерів ЗВО бере до уваги та розробляє заходи по їх оперативному
впровадженню в освітній процес (перегляд ОНП 2022 р.) При аналізі документації, оприлюдненої на сайті, фактів,
наведених у відомостях про самооцінювання та отриманих під час спілкування з фокус-групами, прослідковується
чітка політика реагування на недоліки та слабкі сторони ОНП, висловлені стейкґолдерами та зауваження, отримані
при акредитації 2021 р.

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

Визначається чітке бажання адміністрації ІПКіК, Гаранта, НП та НПП покращувати та модернізувати ОНП, вносити
зміни та поширювати наявні кращі практики ОНП. В ході проведення акредитаційної експертизи ЕГ переконалась у
наявності реального реагування внутрішньої системи забезпечення якості освіти на виявлені недоліки та слабкі
сторони ОНП (див звіт ЕГ 2021р.). У відповідь на рекомендації НАЗЯВО та положення Експертного висновку ГЕР від
14.09.2021 р. було проведено роботу по внесенню змін, усуненню вказаних недоліків, оптимізації та модернізації
ОНП. Відповідно до рекомендацій, сформульованих при попередній акредитації, були уточнені цілі, загальні та
фахові компетентності, програмні результати навчання, змінено обсяг освітньої складової ОНП до 42 кредитів ЄКТС,
додано до циклу 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 для посилення вибіркової складової програми з метою розширення можливостей
аспірантів у процесі реалізації їх індивідуальних наукових інтересів та освітніх траєкторій, уточнено педагогічну
складову ОНП за рахунок введення дисциплін «Педагогічна практика в системі вищої освіти», «Організація та
проведення навчальних занять за медико-біологічним профілем», оновлено зміст окремих освітніх компонентів
відповідно до сучасного стану галузі й спеціальності, уточнено загальну інформацію про ОНП відповідно до змін
законодавчої та нормативної бази, що регулює освітню діяльність закладів вищої освіти. Було здійснено
доопрацювання ОНП відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти» НАЗЯВО (наказ МОН України від 11.07.2019 р. № 977), «Рекомендацій щодо
застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми» (затверджено НАЗЯВО від 17.11.2020 р), Методичних
рекомендацій щодо розробки стандартів вищої освіти (у редакції наказу МОН України від 30.04.2020 р. № 584). З
метою удосконалення освітнього процесу в інституті був створений Центр забезпечення якості освітньо-наукової
діяльності, рада роботодавців, асоціація випускників. Розроблено, оновлено та оприлюднено на сайті нормативно-
правові документи ІПКіК іК НАН України [https://www.cryo.in.ua/edu-doc], серед яких «Положення про
безперервний професійний розвиток науковців, залучених до провадження викладацької діяльності в ІПКіК 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]. Було проведено роботу по модернізації й оптимізації інформаційного наповнення
офіційного сайту університету з дотриманням вимог чинного мовного законодавства [https://www.cryo.in.ua/].
Розпочата робота по створенню та наповненню інституційного електронного репозитарію [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.

Культура якості в академічній спільноті ІПКіК НАНУ реалізується завдяки діяльності низки структур інституту
відповідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Інституті…»
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[https://cutt.ly/uVMtWLs]. У відомостях про самооцінювання зазначається факт функціонування таких рівнів
контролю системи якості вищої освіти: перший – здобувачі вищої освіти, другий – рівень освітньо-наукової
програми (гаранти освітньо-наукових програм, завідувачі структурних підрозділів, науково-педагогічні
працівники), третій – секційний рівень (освітньо-наукова секція вченої ради Інституту, Центр забезпечення якості
освітньо-наукової діяльності), четвертий – інститутський рівень (директор, заступники директора, вчена рада
Інституту). Розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами інституту у здійсненні процесів і
процедур внутрішнього забезпечення якості освіти здійснюється відповідно до Плану заходів внутрішнього
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ІПКіК НАН України [https://cutt.ly/yV2bCmo].
Безпосередній моніторинг і управління якістю вищої освіти в інституті здійснює Центр забезпечення якості
освітньо-наукової діяльності [https://www.cryo.in.ua/quality-center] та освітньо-наукова секція вченої ради
[https://www.cryo.in.ua/council]. В ході своєї роботи ЕГ позитивно оцінює спільність розуміння цінностей культури
якості усіма учасниками освітньо-наукового процесу в ІПКіК НАНУ.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

В ІПКіК НАНУ наявні процедури та механізми розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду
ОНП, регламентовані відповідними локальними нормативно-правовими документами. Проводяться анкетування
здобувачів вищої освіти щодо якості ОНП, результати яких враховуються при її перегляді. Представники
роботодавців мають можливість долучитися до контролю якості ОНП. ЕГ констатує, що ЗВО під час перегляду ОНП
(2021 – 2022 р.р.) враховано попередні рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.).

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

Виявлені деякі слабкі сторони і недоліки. (1) Визначається підвищене занепокоєння здобувачів майбутнім
працевлаштуванням. ЕГ рекомендує у 2023 та подальші роки продовжити роботу з розбудови механізмів
інформаційного підтримання працевлаштування здобувачів (в Україні та за кордоном), шляхом налагодження
ефективної комунікації між здобувачами освіти із випускниками, потенційними роботодавцями (через соціальні
мережі (Facebook, Instagram тощо) і месенджери (Viber, Telegram тощо)). Доцільним є продовження та підсилення
реалізації серед всіх учасників освітнього процесу академічної мобільності, неформальної освіти, стажування на
робочих місцях, проведення спільних науково-освітніх та соціально-культурних заходів тощо. (2) Існуючі анкети для
оцінки якості освіти є інформаційно недосконалими, не враховують всі аспекти забезпечення якості, відсутній
динамічний (щорічний) моніторинг за індикативними показниками якості реалізації ОНП. Рекомендується у 2023
р. переглянути і доповнити зміст анкет для опитування здобувачів, НПП, роботодавців, випускників тощо з
урахуванням всіх критеріїв оцінювання якості. Доцільно визначити ключові індикативні показники забезпечення
якості ІПКіК і налагодити щорічний динамічний моніторинг за зміною таких показників. (3) Наявні процедури
внутрішнього моніторингу якості освіти потребують удосконалення шляхом документування пропозицій всіх
учасників освітнього процесу і моніторингу їх врахування у режимі реального часу. Рекомендовано у 2023 р.
розробити і запровадити електронну базу поданих пропозицій від всіх учасників освітнього процесу, налагодити
процес моніторингу щодо їх врахування під час оперативного коригування та щорічної модернізації всіх складових
ОНП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ЕГ прийшла до висновку, що для ОНП «МД» характерні позитивні ознаки та узгодженість за всіма підкритеріями.
Процеси та механізми забезпечення якості освіти, розроблені у ІПКіК НАНУ, дозволили враховувати інтереси
стейкґолдерів у розробці, затвердженні, моніторингу якості ОНП, що сприятиме її успішній реалізації та
задоволенні освітньо-наукових потреб здобувачів і роботодавців. Недоліки не є суттєвими, а менеджмент ЗВО
знаходиться на шляху формування культури забезпечення якості вищої освіти та спрямований на продовження
роботи з підвищення якості освітньої програми. ЕГ вважає, що ОНП за критерієм 8 відповідає рівню В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:
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1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

Права та обов'язки учасників освітньо-наукового процесу в ІПКіК НАН України регламентовані «Статутом ІПКіК
НАН України» [https://cutt.ly/kZmuOsV)], «Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук в ІПКіК НАН України» [https://cutt.ly/oVMsnQ3], «Положенням про організацію
освітнього процесу в ІПКіК НАН України» [https://cutt.ly/OVMr1u8], «Положенням про наукового керівника
здобувача третього рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) ІПКіК НАН України» [https://cutt.ly/lZmBEG8],
«Договором про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ІПКіК НАН України за
державним замовленням» [https://www.cryo.in.ua/edu-doc]. ЕГ визначено, що нормативно-правова база ІПКіК НАН
України є загальнодоступною на сайті ЗВО [https://www.cryo.in.ua] та досить інформативною. При детальному
вивченні та аналізі документації ЕГ визначила, що основні загально-державні та локальні нормативно-правові
документи ІПКіК на офіційному сайті ЗВО розташовані на сторінках «Інститут» у вкладці «Нормативні документи»
та «Освіта» у вкладці «Нормативні документи освітнього процесу». ЕГ вважає, що це створює деякі незручності,
оскільки документи у даних розділах дублюються частково. Наприклад, «Положення про врегулювання
конфліктних ситуацій у ІПКіК НАН України» [https://cutt.ly/xB0iHJL], «Положення про порядок призначення і
виплат стипендій аспірантам та докторантам ІПКіК НАН України [https://cutt.ly/pB0o5Dv]» тощо відсутні на
сторінці «Освіта», хоча є важливими та актуальними для здобувачів. Під час зустрічей № 2 ( з академічним
персоналом), № 3 ( зі здобувачами вищої освіти т та випускниками) та № 4 ( з представниками ради молодих
вчених) НПП та здобувачі продемонстрували свою обізнаність стосовно прав та обов’язків учасників освітньо-
наукового процесу та чітко дотримуються їх при здійсненні освітньо-наукової діяльності. Здобувачі під час
спілкування з ЕГ підтвердили наявність та постійне функціонування налагодженого механізму комунікації з ними
адміністрації інституту, академічного персоналу , наукових керівників. Також інформування аспірантів щодо їх прав
та обов’язків систематично здійснюється представниками менеджменту ЗВО на щорічних виробничих зборах. Але
результати анонімного опитування здобувачів щодо якості освіти заданою ОНП засвідчили, що 11% аспірантів у ході
навчання зіштовхнулись з неповним розумінням своїх прав та обов’язків.

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.

З проєктом ОНП «222- Медицина» на 2021-2022 н.р. усі зацікавлені особи можуть ознайомитись на офіційному
сайті ІПКіК НАН України на сторінці «Інститут» у вкладці «Громадське обговорення »
[https://www.cryo.in.ua/discus]. Також на сайті інституту наявний звіт за результатами проведення громадського
обговорення проєкту ОНП, який представлено у вигляді таблиці пропозицій стейкґолдерів з відмітками щодо їх
виконання. Для прикладу, пропозиція проф. Проценко О.С. про внесення у програму навчання питань якісного
презентування результатів наукових досліджень була врахована ( дана інформація підтверджена проф. Проценко
О.С. під час зустрічі № 5 (з роботодавцями). Пропозиція Бабійчука В.Г. щодо доцільності створення ради
роботодавців та асоціації випускників також була врахована. Підтвердженням цьому є наявність відповідних
локальних документів, а також дані, отримані під час інтерв’ювання стейкґолдерів. Отримані за результатами
опитування, пропозиції від здобувачів, щодо покращення якості ОНП шляхом внесення у перелік ВК поглибленого
вивчення використання статистичних методів у наукових дослідженнях були враховані ( розроблено та внесено в
ОНП ВК « Статистичні методи у наукових дослідженнях»).

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.

ОНП зі спеціальності 222 – Медицина галузі знань 22 – Охорона здоров’я , робочі програми, силабуси усіх ОК та ВК
знаходяться у вільному доступі на сайті ІПКіК НАН України на сторінці «Освіта» у вкладці «Освітній процес»
[https://www.cryo.in.ua/edu]. Провівши ретельний аналіз структури та наповнення офіційного сайту ЗВО, ЕГ
прийшла до висновку про повну доступність та цілковиту достатність для розуміння навчально-методичного
комплексу ОК даної ОНП потенційними вступниками, здобувачами та роботодавцями. Усі стейкґолдерів під час
спілкування з ЕГ підтвердили відповідність реалізації ОНП оприлюдненій інформації.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Усі нормативні документи, які регулюють права та обов’язки учасників освітньо-наукового процесу за ОНП,
представлені на сайті інституту у вільному доступі державною мовою. ЗВО повністю забезпечує право стейкґолдерів
на внесення змін з метою покращення якості ОНП. Усі зацікавлені особи обізнані щодо можливостей та шляхів
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внесення пропозицій та зауважень до ОНП. Право стейкґолдерів на отримання повної інформації щодо змісту та
реалізації ОНП не порушене. ЕГ констатує, що ЗВО під час перегляду ОНП (2021 – 2022 р.р.) враховано попередні
рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.).

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

Виявлені деякі слабкі сторони і недоліки. (1) На офіційному сайті ІПКіК не передбачено можливість анонімного
подання скарг і пропозицій щодо ОНП (у вкладці « Громадське обговорення наведена лише електронна пошта для
надсилання пропозицій та зауважень). Рекомендовано у 2023 р. додати на офіційному сайті посилання на
електронну форму для подання анонімних звернень (без обліку електронної адреси та персоніфікованих даних). (2)
На офіційному сайті ІПКіК інформація, що стосується ОНП і її забезпечення знаходиться у різних директоріях.
Рекомендується у 2023 р. продовжити роботу по вдосконаленню інформаційної архітектури сайту шляхом
використання крос-лінків, введення додаткової деталізації інформації. Для забезпечення моніторингу оновлення
інформації доцільним є вказівка щодо дати оновлення інформації.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ЕГ прийшла до висновку, що для ОНП «МД» характерні позитивні ознаки та узгодженість за всіма підкритеріями.
Основні загальнодержавні та локальні нормативно-правові документи наявні на сайті інституту у вільному доступі,
існує практика громадського обговорення проєктів ОНП. Повністю забезпечено реалізацію права стейкґолдерів на
участь у розробці та перегляді ОНП. ЕГ вважає, що ОНП за критерієм 9 відповідає рівню В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

ЕГ визначила, що в ІПКіК зміст ОНП забезпечує досягнення компетентностей з фаху, загальнонаукового світогляду,
загальних навичок науковця, володіння англійською мовою тощо. При опитуванні здобувачів та випускників ОНП
(зустріч №3) встановлено, що наукові інтереси здобувачів ВО враховуються вже на етапі вступу до аспірантури.
Згідно з результатами співбесіди та поданим під час вступу наукових досягнень (реферату або опублікованих робіт
аспіранта), за напрямом досліджень призначається науковий керівник. Пріоритетні напрямки наукової діяльності
ІПКіК корелюють з тематикою наукових досліджень здобувачів відповідно до наукової складової ОНП. З
напрямками наукових досліджень здобувачі ВО можуть ознайомитися на сайті ІПКіК у розділі "Напрями наукової
роботи [https://www.cryo.in.ua/research], а також на сторінках відповідних підрозділів (відділів, лабораторій) ІПКіК.
Методологічні компетентності забезпечуються дисциплінами «Методологія та організація наукових досліджень»,
«Біоетика», «Статистичні методи в біології та медицині», «Публікаційна активність, наукометрія та академічна
доброчесність». Аналіз робочих програм ОК, а також вибіркових дисциплін (ОК-1.4 «Педагогічна практика в системі
вищої освіти», ВК-14 «Організація та проведення навчальних занять за медико-біологічним профілем», ОК-1.3
«Методологія та організація наукових досліджень», ОК-1.2 «Філософія», ОК-1.1 «Іноземна мова», ВК-1 «Біоетика»), а
також результати співбесіди з аспірантами (зустріч №3) дозволяють переконатись, що при їх вивченні здобувачі
отримують належний базис знань на вмінь з критичної оцінки наукової літератури, методології наукового
дослідження і статистики, наукового письма, наукометрії, презентації результатів досліджень, управління
проектами, етики і доброчесного ведення наукової діяльності, інтелектуальної власності та соціальної поведінки
(відповідь на запит ЕГ №4). Усі здобувачі ВО проходять педагогічну практику. Зміст педагогічної практики
визначається відповідним Положенням (https://cutt.ly/YV2Q4Un) і Програмою (https://cutt.ly/jV2WgYq).
Педагогічна практика, базою якої є Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди,
передбачає оволодіння здобувачами сучасними методами організації і засобами проведення занять. Здобувачі
освіти окремо наголошують на високому рівні спеціалізованої фахової підготовки в ІПКіК. ЕГ вважає ОНП повністю
відповідною за критерієм 10.1.

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.
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ЕГ визначила, що в ІПКіК усі наукові керівники аспірантів є визнаними фахівцями в обраних напрямках наукових
досліджень та мають наукові ступені чи вчені звання, актуальні наукові публікації, що входять до міжнародних
наукометричних баз. Забезпечення відповідності тематики наукових досліджень здобувачів напрямам досліджень
наукових керівників регламентується Положенням про наукового керівника [https://cutt.ly/eNdozFj]. Співставлення
даних, стосовно тематики наукових досліджень аспірантів та публікаційною активністю їх керівників
[https://cutt.ly/4VJxLNl] показує, що тематика дисертаційних робіт здобувачів за ОНП перебуває в сфері наукових
інтересів керівників. Наприклад, Зокрема, акад. Гольцев А.М. (комплексна НДР «Вивчення молекулярних
механізмів толерогенної активності кріоконсервованих дендритних клітин за їх адаптивного застосування») є
науковим керівником асп. Кисельової Г.Г. (тема дисертації «Кріоконсервування і оцінка толерогенного потенціалу
дендритних клітин при їх адаптивному застосуванні»); проф. Прокопюк О.С. (комплексна НДР «Вплив
кріоконсервування на клітини плаценти та їх дія на репродуктивну систему самиць з оваріальною недостатністю») є
керівником асп. Михальчук Т.В. (тема дисертації «Кріоконсервані експланти плаценти в корекції дисфункції гонад з
урахуванням статевої відповідності»). Відповідність напрямів наукових досліджень здобувачів та їх наукових
керівників підтверджується спільними науковими публікаціями. ЕГ вважає ОНП повністю відповідною за критерієм
10.2.

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).

ЕГ визначила, що ІПКіК, як провідна фахова спеціалізована установа, забезпечує широкі можливості для здобувачів
освіти за ОПН для проведення наукових досліджень відповідно до їх тематики за рахунок унікального матеріально-
технічного забезпечення та різнопланової наукової діяльності. В 11 відділах та 5 спеціалізованих лабораторіях
сконцентроване як штатне, так і високотехнологічне унікальне обладнання (відповідь на запит ЕГ №2, зустріч-
демонстрація матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОНП). Здобувачі можуть
використовувати спеціальні кріологічні, біохімічні, імунологічні, патоморфологічні, в т.ч. на ультраструктурному
рівні, мікробіологічні методи, при цьому доступ до лабораторій – вільний, не потребує додаткових узгоджень та
обґрунтовується лише тематикою наукових досліджень, а й фаховими інтересами аспірантів (зустрічі №2,3,8).
Практики апробації результатів наукової роботи характеризується різноманітністю форм та рівнів. В ІПКіК
елементи наукової роботи доповідаються на засіданнях відділів та Ради молодих вчених, під час наукового форуму
«CRYO». Установа забезпечує безоплатний пріоритетний друк робіт здобувачів у власному виданні, що входить до
бази даних Scopus. Аспіранти забезпечені доступом до необхідних ресурсів, приладів та іншого обладнання,
Інтернету, наукової літератури за спеціальністю (Scopus, Web of Science тощо).

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.

ЕГ визначила, що ІПКіК має багатий досвід міжнародної співпраці та створює належні умови для залучення
здобувачів освіти до міжнародної наукової й академічної спільноти (підтвердження на основі інформації з
проведених зустрічей №3,4). У рамках міжнародної співпраці здобувачі освіти за ОНП беруть участь у наукових
дослідженнях, які проводяться на базі кріобіології UNESCO. Заохочується публікаційна активність учасників ОП у
міжнародному виданні ІПКіК (Problems of Cryobiology and Cryomedicine), яке індексується в базі SCOPUS
[https://cutt.ly/BNdROxa]. В ІПКіК створені умови для академічної мобільності, окремий розділ сайту присвячений
цьому питанню [https://www.cryo.in.ua/mobility], оприлюднюється інформація для отримання грантів на наукову
роботу та дослідження аспірантів. Водночас, ЕГ констатує, що прикладів академічної мобільності за даною ОНП в
ІПКіК не було, рекомендується активізувати роботу у даному напрямку.

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

ЕГ визначила, що керівники дисертантів є широко відомими, активними науковцями, що проводять активну
дослідницьку діяльність. Загалом в ІПКіК виконується 23 науково-дослідних проєктів, що очолюються науковими
керівниками аспірантів [https://www.cryo.in.ua/research]. Зокрема, науковий керівник акад. Гольцев А.М. має 1173
цитування та індекс h10-29 за даними наукової бази даних Google Scholar; проф. Прокопюк О.С. – 425 цитувань, h10-
індекс-8; проф. Легач Є.І. – 168 цитувань, h10-індекс-3, відповідно. Результати дисертаційних досліджень є
частиною наукових проєктів, що виконуються в межах комплексних НДР підрозділів ІПКіК. ЕГ вважає ОНП
повністю відповідною за критерієм 10.5.
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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.

ЕГ визначила, що в ІПКіК політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності у науковій
діяльності наукових керівників та аспірантів регулюються: Кодексом академічної доброчесності…
[https://cutt.ly/XZj4MiC], Положенням про академічну доброчесність… [https://cutt.ly/sVMYQp1], Порядком
перевірки … на плагіат… [https://cutt.ly/uCUigrU], Положенням про наукового керівника [https://cutt.ly/5NdDrCa]
які розміщені на сайті установи. Ці документи визначають основні принципи, механізми забезпечення якості
освітньої діяльності, створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату. Процедурі обов’язкової перевірки підлягають усі наукові тексти. В ІПКіК здійснюється
моніторинг дотримання морально-етичних норм створеною Комісію з питань академічної доброчесності та
Комітетом з біоетики [https://cutt.ly/5BY9RXo] у рамках Центру забезпечення якості освітньо-наукової діяльності.
Для технічного забезпечення виявлення порушень академічної доброчесності (виявлення плагіату)
використовується сервіс онлайн-пошуку «Unicheck», для чого укладено договір з ТОВ «Антиплагіат». В ІПКіК
започатковано функціонування репозитарію наукових текстів ІПКіК [https://cutt.ly/GBUqJqr]. За порушення
академічної доброчесності науково-педагогічні, наукові співробітники та здобувачі можуть бути притягнені до
академічної відповідальності. При зустрічах з гарантом ОНП, №2 (з НПП), №7 (із адміністративним персоналом),
№8 (із сервісними підрозділами) встановлено, що за ОНП відсутні випадки академічної недоброчесної наукових
керівників та аспірантів, обсяг охоплення перевіркою на академічну доброчесність становить 100% всіх робіт
здобувачів (відповідь на запит №15). ЕГ констатує, що ЗВО під час перегляду ОНП враховано попередні
рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.) (відповідь ІПКіК №1, https://cutt.ly/xB5q16L). Загалом, в ІПКіК визначено
чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, використовуються
технологічні рішення для протидії порушенням академічної доброчесності. ЕГ вважає ОНП повністю відповідною за
критерієм 10.5.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Позитивною практикою за ОНП є виконання вимог щодо змістового наповнення та структурованості, відповідності
інтересам здобувачів, реалізації в умовах активно функціонуючого наукового середовища, яке інтегроване у
вітчизняну та міжнародну освітню і наукову спільноту. У повній мірі виконуються вимоги стосовно набуття
здобувачами компетентностей з загальнонаукового світогляду, загальних навичок науковця, володіння англійською
мовою. Теми дисертаційних досліджень аспірантів перебувають в колі наукових інтересів їх керівників, котрі самі є
активними дослідниками Інститут сприяє організаційному та матеріальному забезпеченню наукових досліджень
здобувачів і апробації результатів, сильною стороною є наявність унікального наукового обладнання, що дозволяє
виконувати дослідження на світовому рівні. Організаційний та ресурсне підґрунтя для дослідницької діяльності
здобувачів, апробації її результатів перебуває на високому рівні. У цьому відношенні ЕГ звертає увагу на наявність
таких позитивних практик, як: презентації фрагментів робіт у відділах, на засіданнях Ради молодих вчених,
пріоритетний друк робіт здобувачів у спеціалізованому виданні, що входить до бази даних Scopus. Завдяки
традиціям міжнародної співпраці та високому авторитету ІПКіК, створені передумови інтернаціоналізація наукової
діяльності здобувачів, підтримуються її високі стандарти зокрема, і за ознакою академічної доброчесності. ЕГ
констатує, що ЗВО під час перегляду ОНП (2021 – 2022 р.р.) враховано попередні рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО
(2021 р.).

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

На думку ЕГ, робота ІПКіК по організації міжнародних стажувань, практики грантової діяльності, участі в
інтернаціональних освітніх проектах, академічної мобільності є недостатньою. Рекомендовано з 2023 та у подальші
роки активізувати зусилля із забезпечення реалізації здобувачами освіти академічної мобільності, їх участі у
міжнародних стажуваннях, у грантовій діяльності тощо.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ЕГ прийшла до висновку, що для ОНП «МД» характерні позитивні ознаки та узгодженість за всіма підкритеріями.
ОНП забезпечує повноцінну освітню і наукову підготовку здобувачів вищої освіти. ІПКіК є потужною науковою
базою для підготовки науковців високого рівня, що зумовлено можливістю реалізації наукових інтересів,
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забезпеченням висококваліфікованим науковим керівництвом, унікальною матеріально-технічною базою,
здійсненням активної публікаційної активності. Наявні недоліки є не критичними, ЕГ вважає, що ОНП за критерієм
10 відповідає рівню В.

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.

Під час проведення акредитаційної експертизи ІПКіК та гарант ОНП створили належні умови для її проведення:
чітка організація зустрічей з фокус-групами, доброзичливе ставлення, конструктивні вичерпні відповіді на
запитання, реалістичний підхід до вирішення виявлений недоліків, своєчасне завантаження додаткових документів
в інформаційну систему НАЗЯВО. ЕГ відмічає бездоганну і відповідальну роботу Гаранта ОНП. Викликає глибоку
вдячність і повагу підтримання всім колективом ІПКіК реалізації ОНП в умовах воєнного стану України, намагання
забезпечити високий і сталий рівень якості освіти на інституційному рівні.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою 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 B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток ІПКіК_ПРОГРАМА РОБОТИ
ЕГ_Зміни_19.10.2022.pdf

iXutSZ/NU06RE0TtqLGs+TPsKOsy87wtEjZSzMnG1
Gk=

Сторінка 30



***

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

Варивончик Денис Віталійович

Члени експертної групи

Сидорчук Руслан Ігорович

Бобецька Олена Пилипівна
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