
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 Гашинова Катерина Юріївна, Демчишин Ярослав Михайлович,
Першегуба Ярослав Володимирович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 16.06.2021 р. – 18.06.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Самоаналіз%20ОНП%2022
2-Медицина.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Програма%20візиту_Інсти
тут_проблем_кріобіології_кріомедицини_07.06%20остаточний%20ва
ріант.pdf

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

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 222 «Медицина» за третім рівнем вищої освіти
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/ОНП_Кріомедицина(профиль).pdf) спрямована на підготовку наукових
і науково-педагогічних кадрів у сфері медицини шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для виконання
оригінальних наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Набуті компетенції на цій програмі можуть бути застосовані у лікувальній, науковій, викладацькій, адміністративній
діяльності у лікувальних установах, закладах науки, освіти. Унікальність ОНП обумовлена відсутністю в Україні
будь-яких інших програм за напрямом «Кріомедицина». Форми та методи навчання і викладання сприяють
досягненню заявлених у освітній програмі за спеціальності 222 «Медицина» за третім рівнем вищої освіти цілей та
програмних результатів навчання і відповідають вимогам студентоцентрованого підходу. Здобувачі ОНП активно
висвітлюють результатів наукової роботи на науково-практичних конференціях міжнародного рівнів та в наукових
журналах, що індексуються у наукометричних базах даних (Scopus). Відсутня системність у перевірці наукових робіт
(рефератів) на наявність ознак академічного плагіату. Кваліфікація викладачів (академічна та професійна), які
задіяні до реалізації освітньої програми, не забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та
програмних результатів навчання. Інститут проблем кріобіології та кріомедицини Національної академії наук
України володіє потужною й сучасною матеріально-технічною базою, розвинутою інфраструктурою. На усіх етапах
навчання за ОП 222 «Медицина» запроваджено освітню, організаційну, інформаційну та соціальну підтримку
здобувачів вищої освіти. Відсутність державної мови на офіційному веб-сайті ЗВО. Інститут проблем кріобіології і
кріомедицини Національної академії наук України має сучасну потужною матеріально-технічну базу для виховання
науковців як вітчизняного так і міжнародного рівня.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильними сторонами даної ОНП є те, що вона готує унікальних фахівців за напрямом «кріомедицина» для всієї
України. Більшість здобувачів є практикуючими лікарями та за сумісництвом працюють у лікувально-
профілактичних закладах. Здобувачі освіти добре обізнані щодо правил прийому на навчання та можливостей
зарахування результатів навчання, отриманих за межами Інституту. Обрані у ЗВО форми і методи навчання та
викладання сприяють досягненню заявлених в ОНП цілей та результатів навчання. Здобувачі ОНП активно
висвітлюють результатів наукової роботи на науково-практичних конференціях міжнародного рівнів та в наукових
журналах, що індексуються у наукометричних базах даних (Scopus). До організації та реалізації освітнього процесу
Інститут залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців. В
Інституті діє система інструктажів із техніки безпеки, які забезпечують безпеку освітньо-наукового процесу. В
академічній спільноті серед НПП закладу вищої освіти формується культура якості, яка намагається сприяти
постійному розвитку освітньої програми, реалізації наукового потенціалу здобувачів. Інститут сприяє
організаційному та матеріальному забезпеченню наукових досліджень здобувачів і апробації результатів.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Інститут залучає до числа роботодавців обмежене коло зацікавлених сторін. ЕГ рекомендує розробити
регламентовані процедури залучення стейкголдерів до регулярного моніторингу якості ОНП, врахування їх
пропозицій. ЕГ рекомендує привести структуру та форму ОНП до сучасних вимог із послідовним і чітким
відображенням не тільки обов’язкових спеціальних, а і обов’язкових загальних дисциплін та дисциплін за вибором з
оптимізацією фактичного навантаження за освітніми компонентами. Рекомендовано розширити можливості
практичної лікувальної діяльності здобувачів, через укладання договорів про співпрацю з ЛПЗ міста та клінічними
кафедрами ВНМЗ. ЕГ рекомендує розширити блок фахових дисциплін ОНП за рахунок додання дисциплін за
вільним вибором «Біоетика» та «Статистичні методи у медико-біологічних дослідженнях», оскільки дослідження
здебільшого проводяться на експериментальних тваринах, а отриманні результати потребують якісного та фахового
статистичного аналізу. В інституті не існує окремого положення про порядок та умови вибору здобувачами
вибіркових дисциплін із чітким та детальним описом цієї процедури. Інформація щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих вибіркових дисциплін надається
учасникам освітнього процесу у вигляді методичних рекомендацій, які розташовані на Google диск, а не на веб-сайті
Інституту. На ОНП відсутня практика міжнародного співробітництва. ЕГ рекомендує інформацію щодо вибіркових
дисциплін розміщувати у відкритому доступі на веб-сайті Інституту у вигляді анотацій або силабусів. Процедура
перевірки та самоперевірки студентських наукових робіт (рефератів) на наявність ознак академічного плагіату є не
обов’язковою, а перевірка дисертаційних робіт та наукових статей ІТ інструментами, які знаходяться у вільному
доступі в мережі Internet. ЕГ рекомендує забезпечити робоче місце здобувача IT програмами типу Unicheck для
самостійної безкоштовної перевірки здобувачами наукових текстів в тому числі і рефератів на академічний плагіат.
Професійна кваліфікація викладачів відповідно до навчальних дисциплін, які вони викладають не забезпечує
досягнення цілей та програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти. Інститут на недостатньому рівні
організовує професійне удосконалення та розвиток викладачів. Рекомендовано постійно забезпечувати супровід та
моніторинг виконання програм довгострокового підвищення кваліфікації (професійна, академічна) викладачів
відповідно до навчальних дисциплін, які вони викладають. Відсутність електронного репозитарію бібліотеки,
труднощі із оформленням віддаленого доступу до наукометрчних баз Scopus та WoS. Не систематично проводиться
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анкетування задоволеності здобувачів вищої освіти змістом ОНП та наукових компонентів. Наведена інформація на
офіційному сайті Інституту не на державній мові, окрім вкладки «Аспірантура» та сайт структурного підрозділу. ЕГ
рекомендує всю інформацію розташовувати на офіційному сайті Інституту державною мовою.

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.

Цілі освітньо-наукової програми (ОНП) сформульовано відповідно до регламентуючих документів та рекомендацій
МОН, МОЗ України, статуту ІПКіК НАН України (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/more/Statut.pdf), та згідно з
цілями, місією і візією установи
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/До%20П1%20п1%20і%20П1%20п2%20Місія,%20візія.pdf). Мета ОНП
чітко сформульована та полягає у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері медицини шляхом
здобуття ними компетентностей, достатніх для виконання оригінальних наукових досліджень, результати яких
мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, а також їх підтримку в ході підготовки та захисту
дисертації. Набуті компетенції можуть бути застосовані у лікувальній, науковій, викладацькій, адміністративній
діяльності у лікувальних установах, закладах науки, освіти
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/ОНП_Кріомедицина(профиль).pdf). У відповідності до інформації, що
була нагана гарантом ОНП, науково-педагогічним персоналом та здобувачами, унікальність ОНП обумовлена
відсутністю в Україні будь-яких інших програм за напрямом «Кріомедицина». Також, унікальність ОНП полягає в
тому, що задля ефективного впровадження наукових розробок в практику при ІПКіК НАН України створено ДП
«Міжвідомчий науковий центр кріобіології і кріомедицини НАН, АМН і МОЗ України.

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

Відповідно до даних, що містяться у самозвіті, та отриманих під час зустрічей та при опрацюванні документів, при
розробці та перегляді ОНП враховуються інтереси ключових заінтересованих сторін: здобувачів вищої освіти
шляхом участі в обговореннях, засіданнях Вченої ради, де затверджується та переглядається ОНП
(file:///Users/kg/Downloads/30._Протокол_щодо_перегляду_ОП%20(2).pdf), а також у анкетуванні щодо
задоволеності якістю навчання
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Форми%20анкет%20та%20результати%20опитування.pdf);
роботодавців у якості членів робочих груп та учасників робочих зустрічей зацікавлених сторін
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Polozhennya_monitoryng.pdf); науково-педагогічних працівників як
безпосередніх провайдерів даної ОНП, які на зустрічах зазначали свою активну участь у процесі її безперервного
вдосконалення; міжнародних партнерів, зокрема кафедри ЮНЕСКО з кріобіології і кріомедицини, яка функціонує
на базі ІПКіК НАН України в рамках програми UNITWIN. (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/unesco.html). За словами
гаранта до формулювання цілей ОНП та визначення результатів навчання були залучені також випускники ОНП.
При оцінці пропозицій зацікавлених сторін враховувались їх актуальність, сприяння вирішенню складних завдань і
проблем у галузі кріомедицини і пов’язаних з нею областей загальної медицини, таких як хірургія, онкологія,
трансплантологія, травматологія, акушерство і гінекологія, офтальмологія, тощо. На ОНП отримано рецензії
потенційних роботодавців (blob:https://public.naqa.gov.ua/ad15fbeb-9be0-4d27-b3f7-bd19b4df0a57);
(blob:https://public.naqa.gov.ua/d0721384-d861-49ba-b11c-c176ac8cc66a); (blob:https://public.naqa.gov.ua/0786c5fa-
a833-43cd-918f-170c8e454a73). В той же час, ЕГ рекомендує фіксувати більш детальний опис в документах які саме
пропозиції, від кого та яким чином були враховані; а також проводити обговорення ОНП із залученням всіх
зацікавлених сторін більш регулярно.

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.
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Відповідно до інформації, що наведена у самооцінюванні, при формулюванні цілей ОНП був врахований досвід
вітчизняних науково-дослідних інститутів та медичних закладів вищої освіти: Фізико-технічного інститут низьких
температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, ДУ «Інститут нефрології Національної медичної академії наук України»,
ДЗ «Дніпропетровська Державна медична академія», Запорізький державний медичний університет, Українська
державна стоматологічна академія, Харківський національний університет імені В. Н.Каразіна. Врахування
міжнародного досвіду відбулось завдяки співпраці з іноземними партнерами у питанні підвищення кваліфікації
наукових кадрів у галузі кріобіології і кріомедицини. В ОНП враховуються тенденції розвитку спеціальності, аналіз
яких проводиться щорічно на підставі матеріалів зустрічей провідних товариств за фахом кріомедицина: Товариство
низькотемпературних біологів (SLTB), Асоціація кріобіологів Інтернаціонального товариства низькотемпературної
біології і медицини (Society for Cryobiology). Як було зазначено гарантом, основним джерелом інформації про ринок
праці для ІПКіК НАН України є роботодавці та випускники програми. Врахування регіонального контексту ринку
праці відображено у договорах про співпрацю із місцевими закладами вищої освіті, що розміщені на сайті
(https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html). Стосовно конкурентоздатності випускників ОНП,
слід зазначити що програма передбачає підготовку універсальних фахівців, що. Можуть працювати науковцями,
педагогами та лікарями. На теперішній час переважна більшість здобувачів вже є працевлаштованими у
лікувальних та / або навчальних закладах міста, про що вони повідомили під час зустрічі. Роботодавець на
відповідній зустрічі підкреслив, що він не тільки вже працевлаштував випускників програми, але продовжує
відчувати потребу у спеціалістах такого профілю. Проте слід зазначити, що у ІПКіК НАН України відсутня власна
лікувальна база та не існує договорів або меморандумів про співпрацю із лікувальними закладами.

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.

За спеціальністю 222 «Медицина» не існує стандарту вищої освіти. Змістовне наповнення ПРН, визначених в ОНП,
відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій девʼятого кваліфікаційного рівня, що відповідає третьому
рівні вищої освіти. ОНП спрямована на здобуття загальних та фахових компетентностей. Загальні компетентності
(ЗК) здійснюються за рахунок ЗК1 – ЗК13
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/%D0%9E%D0%9D%D0%9F%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1
%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202021.pdf); серед фахових компетентностей (ФК) – за рахунок ФК1 – ФК8
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/%D0%9E%D0%9D%D0%9F%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1
%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202021.pdf); ПРН – відповідають сучасним викликам та галузевих потребам,
зокрема регіональним. За змістовним наповненням ОНП забезпечує досягнення усіх визначених ПРН, на чому під
час зустрічей наголошували розробники ОНП та у чому пересвідчилася ЕГ під час опрацювання документів.
Обов’язкові освітні компоненти дозволяють досягти заявлених програмних результатів навчання.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильними сторонами даної ОНП є те, що вона готує унікальних фахівців за напрямом «кріомедицина» для всієї
України. При формуванні ОНП враховані галузевий контекст, інтереси здобувачів та роботодавців; до розробки та
перегляду ОНП залучені міжнародні партнери.

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

ЕГ рекомендує залучати в якості стейкхолдерів більш широке коло роботодавців, наприклад представників органів
місцевої влади, лікувально-профілактичних закладів, а також розробити регламентовані процедури залучення
стейкголдерів до регулярного моніторингу якості ОНП, врахування їх пропозицій. Також при розробці ОНП варто
більшою мірою враховувати регіональні особливості міста Харкова, як міста з великою кількістю медичних ЗВО та
наукових установ.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.
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Під час експертизи виявлена достатня ступінь узгодженості ОНП за підкритеріями 1.1-1.4 щодо досягнення
необхідних програмних результатів навчання. ОНП має сильні сторони, а наявні певні недоліки не є суттєвими.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Обсяг ОНП (60 кредитів ЄКТС) повною мірою відповідає 30-60 кредитам ЄКТС, що визначені Законом України
«Про вищу освіту» на третьому освітньо-науковому рівні. Згідно зі звітом самооцінювання, освітня складова ОНП
містить дисципліни, які забезпечують всі чотири види необхідних для PhD компетентностей (загально-наукові,
мовні, універсальні навичкі дослідника, знання із спеціальності). Згідно з робочими програмами
(https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Використання%20кріоконсервованих%20біологічних%20об'єктів%20у
%20лікуванні%20хвороб.pdf);
(https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Кріобіологічні%20та%20біотехнологічні%20підходи%20в%20сучасної
%20медицині.pdf);
(https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Моделювання%20в%20експериментальній%20кріомедицині.pdf);
(https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Предмет,%20зміст%20кріомедицини.pdf);
(https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Роль%20клініко-лабораторних%20досліджень%20крові.pdf);
(https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Холод%20як%20лікувальний%20фактор.pdf) та роз’ясненнями від
гаранту дисципліни представлені наступними освітніми компонентами (ОК): обов’язкові компоненти – 45 кредитів
ЄКТС (дисципліни загальної підготовки – три ОК, 18 кредитів ЄКТС; дисципліни з фахової підготовки – три ОК, 15
кредитів ЄКТС); вибіркові дисципліни – три ОК, 15 кредитів ЄКТС що складає 25% від загального обсягу програми;
педагогічна практика – 12 кредитів ЄКТС. Набуття універсальних навичок дослідника забезпечується за рахунок
дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень», що викладається безпосеродньо у ІПКіК НАН
України (4 кредити ЄКТС). Загально-науковий світогляд будується на підґрунті дисципліни «Філософія науки та
культури» (6 кредитів ЄКТС). Мовні компетентності формуються завдяки вивченню дисципліни ««Іноземна мова
професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С
1» (8 кредитів ЄКТС). Роз’яснення ІПКіК НАН України щодо вибору дисциплін та їх обсягу є логічними та
структурованими.

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.

У відповідності до звіту самооцінювання та пояснень гаранта ОНП має чітку структуру і складається із 7
обов’язкових та 3 вибіркових ОК (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Самоаналіз%20ОНП%20222-
Медицина.pdf). Проте у самій навчальній програмі такі компоненти не виділені і у довільній формі наведені лише
дані щодо суто спеціальних знань та вмінь. ОНП не структурована в часі, за роками. Робочий план ОНП на час
складання звіту на сайті установи відсутній. Структурно-логічна схема не представлена в описі ОНП. Існує велика
кількість розбіжностей між ОНП та робочими програмами із обов’язкових дисциплін. Опис дисциплін за вибором та
дисциплін загальної підготовки в ОНП не наведено. Втім, слід зазначити, що таку інформацію можна отримати з
відповідних робочих програм. ОНП містить ОК згідно чотирьох видів потрібних компетентностей для ІІІ рівня
вищої освіти (Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016), однак структурний розподіл дисциплін в ОНП по змістовним
блокам відповідно до груп компетентностей міг би полегшити сприйняття та аналіз програми – рекомендовано
внести цю інформацію в документацію. Аналізуючи дані робочих програм з дисциплін всі програмні результати
навчання охоплені освітніми компонентами, але матриця з ОНП відсутня. Частка наукової складової ОНП за
даними її розробників та гаранта в середньому складає третину від її загального обсягу. Згідно з даними, що були
надані під час зустрічі із здобувачами, у ОНП простежується певна логіка у розподілі освітніх компонентів за
роками та семестрами навчання, проте на думку ЕГ, було б доцільно опанувати робочий навчальний план на сайті
установи та додати ОК за рахунок дисципліни «Біостатистика».

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

Всі програмні результати навчання за ОНП досягаються за допомогою обов’язкових освітніх компонент.
Проведений аналіз ОНП показав, що вона у повній мірі відповідає предметній області та загальному розумінню
напряму наукових досліджень, що визначені для спеціальності 222 «Медицина» за третім (освітньо-науковим)
рівнем вищої освіти. Основні освітні компоненти за своїм змістом відповідають предметній області спеціальності
222 «Медицина», а вибірковий блок певною мірою дотичний до різних аспектів діяльності за напрямком
«кріобіологія». Інтегративне опанування обов’язкових та вибіркових компонентів ОНП дає можливість сформувати
достатній професійний потенціал для подальшої науково-практичної діяльності у медичній сфері. Це набуло
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підтвердження під час зустрічей із здобувачами, викладачами та роботодавцями, які наголосили, що ОНП
практично орієнтована та враховує галузеві потреби і регіональну специфіку сфери охорони здоров’я. ОНП
розрахована також і на іноземних аспірантів, але на сайті відсутні дані щодо програми англійською мовою –
рекомендовано розмістити відповідні документи на сайті установи. Проте на думку ЕГ доцільно було б розробити
окреме положення про порядок та умови вибору здобувачами вибіркових дисциплін із детальним описом
процедури.

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

Формування індивідуальної̈ освітньої̈ траєкторії̈ відбувається здобувачем вищої освіти у ІПКіК НАН України при
складані індивідуального плану. Така можливість ґрунтується на «Положенні про організацію освітнього процесу»
(https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу.pdf) та
«Положенні про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу»
(https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20про%20порядок%20реалізації%20права%20на%20акад
емічну%20мобільність%20учасників%20освітнього%20процесу.pdf). Індивідуальна освітня траєкторія відображена в
індивідуальних планах здобувачів наукового ступеню
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Приклад%20індивідуального%20плану%20доктора%20філософії.pdf),
що містять інформацію та результати щодо освітніх компонентів та результатів їх опанування. До освітніх
компонентів входять дисциплін загального циклу, обов’язкових фахових та дисциплін за вільним вибору аспіранта.
Вибрана дисципліна узгоджується з науковим керівником та відображається у індивідуальному плані роботи
аспіранта / здобувача. ОНП за циклами підготовки містить дисципліни вільного вибору: «Кріобіологічні та
біотехнологічні підходи в сучасній медицині», «Моделювання в експериментальній медицині»; «Роль клініко-
лабораторних досліджень в діагностиці захворювань». Щорічний звіт аспіранта включає дані щодо апробації
наукових результатів та публікаційної активності. На різних зустрічах наголошувалося що перелік дисциплін за
вільним вибором формується відповідно до напрямків науково-дослідних робіт ІПКіК НАН України та враховує
сучасні виклики, що постають перед галуззю охорони здоров’я, і ґрунтується на побажаннях випускників ОНП та
стейголдерів. Індивідуальна траєкторія здобувача включає також вибір конкретного напряму наукових досліджень
та можливості міжнародних тематичних стажувань.

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

Під час експертизи з’ясовано, що практична підготовка здобувачів в рамках ОНП забезпечується декількома
складовими. Відповідно до інформації у звіті самооцінювання ОНП передбачає практичну підготовку як науковців у
профільних відділах Інституту та на базі Міжвідомчого наукового центру НАН, АМН та МОЗ України. Наявність
сучасного технічного кріомедичного обладнання дозволяє оволодіти знаннями з питань конструктивних принципів
та їх специфічних особливостей, які характерні для кріомедицині, та основними принципами роботи в цій галузі.
Для всіх здобувачів обов’язковими є навички із підготовки та створення наукової продукції кріомедичної
спрямованості – патентів, наукових публікацій (статей, тез та методичних рекомендацій українською та іноземною
мовою, оволодіння методологією наукового та патентного пошуку, статистики та ін. Педагогічні навички
формуються під час обов’язкової викладацької практики, що відбувається на підставі відповідної угоди
(https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Угода%20на%20проведення%20пед.%20практики%20аспірантів.pdf).
Однак слід зазначити відсутність у ІПКіК НАН України власної лікувальної бази та будь-яких договорів про
співпрацю із лікувально-профілактичними закладами та / або клінічними кафедрами ВНМЗ. ЕГ рекомендує
укладання таких договорів. В той же час на зустрічі зі здобувачами було визначено, що переважаюча більшість з них
за сумісництвом вже працюють у практичній охороні здоров’я та мають лікарські категорії. Роботодавець також
вказав на високий рівень підготовки випускників даної ОНП та висловив свою зацікавленість в їх подальшому
працевлаштуванні.

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

У структурі ОНП серед загальних компетентностей закладено низку соціальних навичок: здатність гнучко мислити,
працювати у групі, комунікаційні навички та етичні установки. Формування у здобувачів вищої освіти соціальних
навичок через дані освітні компоненти підтверджується аналізом відповідних робочих програм
(https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html). Здобуття мовних компетентностей, що необхідні
для представлення та обговорення результатів наукової роботи іноземною мовою, забезпечується під час вивчення
відповідної дисципліни. Соціальні навички закріплюються під час підготовки та участі у щорічній міжнародній
конференції молодих вчених (за підтримки кафедри «UNESCO Сhair of Cryobiology»), організації днів науки в
Інституті та роботи у науковому клубі «Journal club» в рамках Ради молодих вчених, про що вказували при зустрічі
здобувачі та інші стейкголдери.

Сторінка 7



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

Професійний стандарт зі спеціальності 222 «Медицина» не затверджений.

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.

Проведений аналіз освітньо-наукової програми та прикладу індивідуального навчального плану показав, що обсяг
ОНП за спеціальністю 222 «Медицина» та окремих освітніх компонентів відображає фактичне навантаження
здобувачів, яке складає до 60 кредитів ЄКТС (1800 годин). Частка обов’язкових та вибіркових компонентів ОНП
становить 75% та 25% відповідно. Обов’язковий блок складається з 45 кредитів ЄКТС (дисципліни загальної
підготовки – 18 кредитів ЄКТС; дисципліни з фахової підготовки –15 кредитів ЄКТС); вибіркові дисципліни –15
кредитів ЄКТС; педагогічна практика – 12 кредитів ЄКТС. Як зазначається у звіті самооцінювання, обсяг навчальних
аудиторних занять становить 618 годин (35%), обсяг самостійної роботи здобувачів складає 1182 години (65%).
Зазначений розподіл забезпечує баланс між аудиторною та самостійною роботою, сприяє досягненню цілей ОНП та
програмних результатів навчання. Для самостійної роботи здобувачів створені умови доступу до всіх необхідних
матеріалів і ресурсів – про це зазначали як викладачі, так і здобувачі. В інтерв’ю здобувачі вищої освіти
наголошували на оптимальному обсязі та розподілі навчального навантаження. Згідно з результатами анкетування
здобувачів та випускників щодо задоволеності якості реалізації ОНП
(https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Форми%20анкет%20та%20результати%20опитування.pdf),
задоволеність освітньою підтримкою становить 86 %; консультативною підтримкою – 100 %, організаційною
підтримкою – 88 %; соціальною підтримкою – 90 %; В цілому задовільність складає 92 %. Отже фактичне
навантаження здобувачів, в цілому є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання. Серед
побажань – надання лекцій з усіх дисциплін у електронному вигляді.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за ОНП не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОНП 222 «Медицина» у цілому побудована керуючись Законом України «Про вищу освіту» для третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти, має логічну структуру, підпорядкована набуттю необхідних для науково-практичної
діяльності програмних результатів навчання. Серед сильних сторін ОНП – її унікальність (єдина в Україні за
напрямом «кріомедицина») та інтегративна взаємодія обов’язкових та вибіркових компонентів у підготовці
здобувача до подальшої успішної науково-практичної діяльності у сфері охорони здоров’я. За рахунок вибіркового
блоку вузькогалузевого напряму забезпечується практична реалізація даної ОНП. Навчання за дисциплінами
«Філософія науки та культури» та «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня
загальноєвропейського стандарту володіння мовою С 1» відбуваються на базі Центру гуманітарної освіти НАН
України, де, спілкуючись із колегами з інших навчальних закладів, здобувачі мають змогу формувати та
покращувати свої соціальні та комунікативні навички. Більшість здобувачів є практикуючими лікарями та за
сумісництвом працюють у лікувально-профілактичних закладах.

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

ЕГ рекомендує привести структуру та форму ОНП до сучасних вимог із послідовним і чітким відображенням не
тільки обов’язкових спеціальних, а і обов’язкових загальних дисциплін та дисциплін за вибором з оптимізацією
фактичного навантаження за освітніми компонентами. ЕГ рекомендує розширити та оптимізувати каталог
вибіркових компонентів з урахуванням кращих практик інших ЗВО України. Рекомендовано розширити можливості
практичної лікувальної діяльності здобувачів, що можливе через укладання договорів про співпрацю з лікувально-
профілактичними закладами міста та клінічними кафедрами ВНМЗ, що сприятиме розширенню та удосконаленню
практичної спрямованості ОНП із збереженням необхідного рівня теоретичної підготовки. У ІПКіК НАН України не
існує окремого положення про порядок та умови вибору здобувачами вибіркових дисциплін із чітким та детальним
описом цієї процедури, що було б доцільно зробити задля спрощення формування індивідуальної освітньої
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траєкторії здобувачів. Під час спілкування із добувачами з’ясовано необхідність додання до ОНП окремої
дисципліни «Біостатистика». ЕГ також рекомендує своєчасно відображати на сайті ІПКіК НАН України робочі
навчальні плани, розклади занять, учбово-методичні матеріали, а також розмістити ОНП англійською мовою для
залучення іноземних здобувачів. ЕГ рекомендує оптимізувати аудиторне навантаження та самостійну роботу
здобувачів у контексті ОП 222 «Медицина». ЕГ рекомендує інформацію щодо вибіркових дисциплін розміщувати у
відкритому доступі на веб-сайті Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України у
вигляді анотацій або силабусів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Враховуючи голістичний підхід в оцінюванні, релевантність зібраних фактів, представлена освітньо-наукова
програма 222 «Медицина» має певний рівень відповідності за якісними характеристиками у підкритеріях 2.1, 2.3,
2.4, 2.6, 2.8, недоліки за підкритеріями 2.2 (форма написання ОНП є застарілою, у ОНП відсутня чітка структура) та
2.5 (відсутність можливості здобувачами здійснювати практичну лікувальну діяльність). Отже, на думку ЕГ, в цілому
наявні факти свідчать про відповідність критерію 2 з недоліками, які можуть бути ліквідованими ЗВО в короткі
терміни.

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.

Вступ на ОНП 222 «Медицина» регламентується Правилами прийому до аспірантури, що розміщені на офіційному
сайті с (https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Pravyla_pryiomu.pdf) з вичерпною інформацією щодо умов
прийому на дану програму. Прийом на навчання в аспірантуру за спеціальністю 222 «Медицина» проводиться на
основі попереднього освітнього рівня магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Правила прийому до
навчання за даною ОНП в ІПКіК НАН України є чіткими та зрозумілими для потенційних вступників та не містять
жодних дискримінаційних положень. В них відображені строки подання документів, їх перелік, період вступної
кампанії, юридичні питання. Правила прийому до аспірантури регламентуються «Положенням про приймальну
комісію ІПКіК НАНУ» та «Положенням про політику попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними
домаганнями ІПКіК НАНУ»
(https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20про%20політику%20попередження%20і%20боротьби%
20із%20дискримінацією%20та%20сексуальними%20домаганнями%20%20ІПКіК%20НАНУ.pdf).

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

Прийом здобувачів для навчання за ОНП за спеціальністю 222 «Медицина» третього (освітньо-наукового) рівню
проводиться за результатами вступного фахового випробування з напряму «Кріомедицина» та вступного іспиту з
іноземної мови. Програма вступних випробувань формується з урахуванням особливості ОНП. Відповідно до правил
прийому надають публікації за спеціальністю, а в разі відсутності публікацій – реферат за темою наукових
досліджень у галузі кріомедицини. Кожний компонент вступного випробування (питання), що входить до складу
іспиту, тематично пов'язаний з особливостями ОНП, є рівноцінним за смисловою значущістю та об’ємом, тому
оцінюється рівнозначно. В рамках процесу реалізації програми підготовки докторів філософії та згідно з вимогами
щодо відповідності ОНП сучасним тенденціям у галузі, в ІПКіК НАН України 07.07.2020 р. було затверджено нові
екзаменаційні білети для вступного іспиту зі спеціальності «Кріомедицина».

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.

Підходи до визнання результатів навчання, здобутих в інших закладах освіти, в тому числі і закордонних,
врегульовані у ІПКіК НАН України низкою документів: «Положенням про порядок реалізації права на академічну
мобільність учасників освітнього процесу»
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(https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20про%20порядок%20реалізації%20права%20на%20акад
емічну%20мобільність%20учасників%20освітнього%20процесу.pdf) та «Положенням про порядок видачі
академічних довідок здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня»
(https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Poryadok_vydachi_akad_dovidok.pdf). Відповідно до наведених
положень, визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО здійснюється на основі документів, які
надаються здобувачами із ЗВО-партнерів з використанням європейської системи трансферу та накопичення
кредитів ECTS. При наявності передумов щодо перезарахування результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, ЕГ було з’ясовано, що на теперішній момент за даною ОНП такий досвід відсутній, що при зустрічі з
адміністрацією, розробниками ОНП було пояснене періодом пандемії COVID-19. На зустрічах зі здобувачами
підкреслювалося, що у них не було відповідного запиту.

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.

Під час зустрічі з гарантом, викладачами та здобувачами було з’ясовано, що ІПКіК НАН України не обмежує права
здобувачів наукового ступеня доктор філософії на отримання неформальної освіти, але, водночас, за даною ОНП не
було випадків визнання результатів неформальної освіти. Однак існує практика зарахування додаткових балів до
рейтингу за окремими навчальними компонентами за участь у конференціях, тренінгах, навчальних онлайн-курсах
тощо.
(https://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20про%20рейтингову%20систему%20оцінювання%20рез
ультатів%20навчання.pdf). ЕГ вважає доцільним розробку у ІПКіК НАН України положення про визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

До сильних сторін ОНП за Критерієм 3 можна віднести наявність відповідних документів, що регламентують
освітню діяльність, на офіційному сайті ІПКіК НАН України, змістовну і професійно спрямовану унікальну
програму фахового вступного випробування, зарахування додаткових балів за участь у тренінгах та навчальних
онлайн-тренінгах тощо. Необхідна інформація розміщена на сайті є загальнодоступною. Здобувачі освіти добре
обізнані щодо правил прийому на навчання та можливостей зарахування результатів навчання, отриманих за
межами ІПКіК НАН України.

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

До сторін ОНП, що потребують оптимізації, за Критерієм 3 можна віднести відсутність у ІПКіК НАН України
положення про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ЕГ зафіксовано, що правила прийому здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня освіти за ОНП 222
«Медицина» оприлюднені на офіційному сайті у ІПКіК НАН України, враховують вимоги чинного законодавства та
не містять дискримінаційних положень. Процедура прийому є прозорою й організованою на належному рівні.
Нормативними документами ІПКіК НАН України передбачено можливість визнання результатів навчання,
отриманих в інших в закладах освіти, в тому числі і закордонних. Представлена освітньо-наукова програма 222
«Медицина» в цілому має високий рівень відповідності за Критерієм 3 із незначними недоліками, що несуттєво не
впливають на загальну оцінку. Гарант програми та викладачі, які залучені до викладання за цією програмою,
розуміють шляхи та перспективи вдосконалення програми за цим критерієм та готові працювати у цьому напрямку.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:
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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.

Форми та методи навчання і викладання, що використовуються в межах освітнього процесу Інституту, наведені у
розділах 4 - 6 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Інституті
проблем кріобіології і кріомедицині НАН України»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Порядок%20підготовки%20здобувачів%20вищої%20освіти%20ступеня
%20доктора%20філософії%20та%20доктора%20наук%20ІПКіК%20НАНУ.pdf) та Положення про організацію
освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому рівні вищої освіти
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу.pdf)
сприяють досягненню заявлених у освітньо-науковій програмі за спеціальністю 222 «Медицина» за третім рівнем
вищої освіти цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи з застосуванням традиційних та інноваційних інтерактивних методик через
комунікативний, інтегрований підходи до навчання; самонавчання, відпрацювання практичних навичок, шляхом
використання методів організації, стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів контролю,
тощо. Науково-педагогічні працівники використовують сучасні методи викладання дисциплін, застосовують
інформаційно-комунікаційні технології.

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).

За результатами зустрічей з фокус-групами з НПП та здобувачами освіти було встановлено, що учасникам
освітнього процесу надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання шляхом
оприлюднення опису освітньої програми на веб-сайті Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної
академії наук України та пояснюється в робочих навчальних програмах обов’язкових та вибіркових дисциплін, що
викладаються (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html), освітньо-науковій програмі
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/ОНП_Кріомедицина(профиль).pdf,
http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Основна%20програма_Кріомедицина.pdf), оприлюднюються на сайті
Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України та шляхом усного повідомлення
на початку вивчення кожного освітнього компонента, перед виконанням конкретних видів робіт, під час
консультацій перед проведенням підсумкових форм контролю. Графік організації освітнього процесу, розклади
занять та атестаційних тижнів повідомляється здобувачам через веб-сайт (на офіційному веб-сайті розклад
відсутній), соцмережі та месенджери. Перелік вибіркових дисциплін з яких обирають здобувачі спеціальності 222
«Медицина» за третім рівнем вищої освіти
(https://drive.google.com/drive/folders/1eSgZmaGOZ3NPVzXDil6ZZL6GMGauuphm) знаходяться на сайті університету
у вільному доступі. Здобувачі освіти мають змогу ознайомитись з робочими програмами вибіркових навчальних
дисциплін на платформі Google-диск. Рівень задоволеності здобувачів визначається шляхом проведення
анкетування (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Форми%20анкет%20та%20результати%20опитування.pdf).

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

Поєднання навчання і досліджень забезпечується під час реалізації ОП завдяки нерозривності навчальної та
науково-дослідної діяльності; поєднанню навчання з індивідуальним підходом до здобувача за третім рівнем вищої
освіти; єдності у різноманітті методів досліджень; свободі творчості у процесі досліджень. Воно передбачає
використання результатів власних наукових досліджень; вільний відповідальний вибір; поступовість та
неперервність. Поєднанню навчання і досліджень сприяє діяльність Ради молодих учених Інституту проблем
кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/youngcouncil.html).
Науково-дослідна робота здобувачів регламентується «Індивідуальним планом виконання освітньо-наукової
програми підготовки доктора філософії»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Приклад%20індивідуального%20плану%20доктора%20філософії.pdf) та
науково-дослідними роботами, які виконуються у відділах Інституту (http://cryomed.tilda.ws/naukovo-
doslidni_roboty). Приклади результатів наукової роботи здобувачів за цією ОНП: Введенський Дмитро Борисович
тема «Кріоконсервовані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини з різних джерел в терапії остеоартрозу
(експериментальне дослідження)» - результати досліджень опубліковані в Problems of Cryobiology and Cryomedicine,
2020, 30(3), P. 292. (SCOPUS) DOI 10.15407/cryo30.03.292 Assessment of effectiveness of cryopreserved multipotent
mesenchymal stromal cells from adipose tissue in adjuvant arthritis treatment / Vvedenskyy D.B., Volkova N.O., Goltsev
A.M.; Кісєльова Ганна Генадіївна тема «Кріоконсервування і оцінка толерогенного потенціалу дендритних клітин
при їх адоптивному застосуванні» - результати досліджень опубліковані в Problems of Cryobiology and Cryomedicine,
2020, 30(3), pp. 289. (SCOPUS) DOI 10.15407/cryo30.03.289 Peculiarities of cryopreservation influence on structural and
functional characteristics of bone marrow ex vivo derived dendritic cells / Kisielova, G.G., Goltsev A.M., Dubrava T.G.,
Yampolska K.E.; Побєлєнський Костянтин Олегович, тема «Кріодеструкція вузлового зобу у спонтанно-
гіпертензівних щурів лінії SHR та оцінка регенерації тканини щитовидної залози (експериментальне дослідження)»
- результати досліджень опубліковані в Проблеми ендокринної патології № 2, 2020, С. 111-120. (SCOPUS) doi
10.21856j-PEP/2020.2.14 Біохімічні показники крові та морфологічні характеристики щитовидної залози, нирки й
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печінки нормотензівних і гіпертензивних щурів на тлі введення пропілтіоурацилу / Побєлєнський К. О., Легач Є. І.,
Побєлєнський О. М., Побєлєнська Л. А. Щорічно на базі Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН
України проводиться міжнародна конференція молодих вчених «Холод в біології і медицині» з міжнародною
участю. Цього року була проведена чергова 45-а конференція (https://coldbiomed.cryo.org.ua,
https://coldbiomed.cryo.org.ua/programma-1).

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Перегляду ОП не було. Оновлення змісту ОК та ВК планується шляхом розробки та затвердження нових робочих
програм з навчальних дисциплін, які будуть формуватися відповідно до результатів моніторингу, отриманих
побажань і зауважень від здобувачів освіти та інших стейкґолдерів. Термін оновлення освітньо-наукової програми та
освітніх компонентів регламентують Положення про організацію освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої
освіти на третьому рівні вищої освіти в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук
України
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу.pdf),
Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо оцінювання якості реалізації освітньо-наукових програм
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Polozhennya_monitoryng.pdf), Положення про академічну доброчесність
в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20про%20академічну%20доброчесність%20ІПКіК%20НА
НУ.pdf), Кодекс академічної доброчесності Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії
наук України
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Кодекс%20академічної%20доброчесності%20ІПКіК%20НАНУ.pdf). При
розробці робочих навчальних програм були враховані і в подальшому використані в освітньому процесі сучасні
практики та наукові досягнення на основі результатів наукових досліджень, які проводяться в Інституті або отримані
в результаті сумісних досліджень в провідних закордонних наукових центрах. Викладацький склад, що реалізує ОП
є одночасно педагогічними та науковими працівниками, тому зміст дисциплін відповідає сучасним методам
наукових досліджень.

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

Інтернаціоналізацію діяльності та розвитку міжнародного співробітництва Інституту курує кафедра ЮНЕСКО з
кріобіології і кріомедицини при Інституті проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/unesco.html). В Інституті діють такі спільні освітні програми з університетом Vigo
(Іспанія): - ASSEMBLE Plus, програма, що фінансується в рамках гранта Horizon 2020. Ця програма передбачає
надання доступу до дослідницької інфраструктури біологічних морських станцій Європи для проведення коротких
(до місяця) спільних наукових робіт; - програма Ерасмус+, яка передбачає обмін молодими науковцями. Програма
передбачає освітні курси з біологічної та кріобіологічної тематики та проведення спільних досліджень. У 2020 р. був
укладений Меморандум про взаєморазуміння між Інститтутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України та
Унівеситетом Vigo. ЕГ відзначає, що наведена інформація є практикою міжнародного співробітництва в Інституті
проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України без зв’язку з цією ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Матеріали, які представленні для аналізу, демонструють, що обрані у ЗВО форми і методи навчання та викладання
сприяють досягненню заявлених в ОНП цілей та результатів навчання. Відзначається, що науково-педагогічні
кадри, які забезпечують підготовку на ОП здійснюють необхідну роботу з методичного забезпечення навчального
процесу, здійснюють активну наукову діяльність. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх
компонентів, методів навчання та оцінювання має всі поля, заповнена повно. Здобувачі ОНП активно висвітлюють
результатів наукової роботи на науково-практичних конференціях міжнародного рівнів та в наукових журналах, що
індексуються у наукометричних базах даних (Scopus).

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

Недоліком є те, що інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв
оцінювання у межах окремих вибіркових дисциплін надається учасникам освітнього процесу у вигляді методичних
рекомендацій, які розташовані на Google диск, а не на веб-сайті Інституту проблем кріобіології і кріомедицини
Національної академії наук України. На ОНП відсутня практика міжнародного співробітництва. ЕГ рекомендує
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започаткувати на ОНП 222 «Медицина» практику міжнародного співробітництва з освітніми установами, які є
партнерами Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

При спілкуванні на зустрічах з НПП та здобувачами освіти було встановлено, що форми та методи навчання і
викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі за спеціальності 222 «Медицина» за третім рівнем
вищої освіти цілей та програмних результатів навчання і відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи. Викладацький склад, що реалізує ОНП є одночасно педагогічними та науковими
працівниками, тому зміст дисциплін відповідає сучасним методам наукових досліджень. Поєднанню навчання і
досліджень здобувачів освіти сприяє діяльність Рада молодих учених Інституту. Певна надана інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих вибіркових
дисциплін розташована на Google диск, а не на веб-сайті Інституту і не надає вичерпну інформацію. Здобувачі ОНП
активно висвітлюють результатів наукової роботи на науково-практичних конференціях міжнародного рівнів та в
наукових журналах, що індексуються у наукометричних базах даних (Scopus).

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.

Чіткість і зрозумілість проведення контрольних заходів та критеріїв оцінювання на ОП дотримується шляхом
відображення відповідної інформації в робочій програмі навчальної дисципліни, структура та зміст яких
регламентується: «Положенням Про організацію освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти на
третьому рівні вищої освіти (ступеня доктора філософії) в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини
Національної академії наук України»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%20з%20
підготовки%20ЗВО.pdf), «Положенням Про організацію освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти на
третьому рівні вищої освіти (аспірантів і осіб, що здобувають вищу освіту поза аспірантурою) в Інституті проблем
кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу.pdf),
«Положенням про робочу програму навчальної дисципліни»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Polozhennya_programa.pdf) Форми контрольних заходів дозволяють
перевірити знання, уміння, навички, оцінити набуті компетентності та виміряти ПРН після завершення вивчення
окремих освітніх компонентів або освітньо-наукової програми. Рівень засвоєння тем із самостійної роботи
контролюється усним опитуванням або виконанням письмового завдання, комп’ютерним тестуванням на поточний
та підсумковий модульний контроль. Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
доводиться до відома здобувачів освіти, електронною поштою, платформами електронного навчання Zoom, через
чат-групу у Viber на початку навчального семестру, на першому занятті з дисципліни: графіки освітнього процесу,
дата, час і місце проведення заліків та екзаменів. Під час зустрічі з здобувачами з’ясовано, що скарги на
необ’єктивність критеріїв оцінювання відсутні. Протягом надання освітніх послуг за ОП не виникало проблем із
інформуванням здобувачів щодо форм і термінів різних видів контролю, про що свідчать результати опитування
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Форми%20анкет%20та%20результати%20опитування.pdf).

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

Стандарт вищої освіти третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 222 – Медицина не затверджений МОН.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2014) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text)
атестація здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою
радою на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Атестація здійснюється відкрито та
публічно. Форма контролю виконання ОНП в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії
наук України, здійснюється двічі на рік у вигляді проміжної (травень) та річну(жовтень) атестацію. Проміжна
атестація включає: звітування на засіданні відділу (оформлюється протоколом засідання відділу) та у подальшому
на засіданні комісії, до складу якої входить головуючий - заступник директора з наукової роботи, особа
відповідальна за роботу з аспірантами та науковий керівник. Засідання проводиться у формі звіта-співбесіди із
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здобувачем з наданням ним первинної документації, ксерокопій публікацій та сертифікатів про участь у
конференціях, індивідуальний та календарний план з відмітками про виконання. Підсумкова атестація включає:
звітування на засіданні відділу (оформлюється протоколом засідання відділу), перевірка первинної документації та
ходу виконання індивідуального плану Комісією з перевірки первинної документації. За результатами перевірки
здобувачу надається довідка про перевірку. Належне консультування з боку «критичної маси» фахівцями за
науковим напрямом та наступним етапом підсумкової атестації здобувача є звіт на засіданні секції
«Експериментальна кріобіологія і кріомедицина» Вченої ради про хід виконання індивідуального плану (жовтень
кожного навчального року). До складу секції входять провідні фахівці з відповідної галузі (академік – 1, доктори
наук – 8, кандидати наук – 15 чоловік) та запрошуються фахівці та інші співробітники Інституту. Крім того, в
засіданні можуть прийняти участь усі бажаючі, оскільки засідання проходить у відкритій формі. Здобувач
представляє свої здобутки у вигляді презентації на доповіді до 10 хвилин та відповідає на питання та зауваження.
Результати засідання оформлюються протоколом. У постановчій частині протоколу зазначена оцінка проведеної
роботи за звітний період, де вказуються зауваження, побажання, щодо подальшого виконання дослідження.
Результати проміжної та річної атестації доповідаються та затверджуються на Вченій раді
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Порядок%20підготовки%20здобувачів%20вищої%20освіти%20ступеня
%20доктора%20філософії%20та%20доктора%20наук%20ІПКіК%20НАНУ.pdf).

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.

Порядок оцінювання результатів навчання та встановлення їхніх навчальних і загальних рейтингів, процедура
допуску здобувачів вищої освіти до екзаменаційних сесій, порядок складання екзаменів, характеристика
контрольних заходів викладено у відповідних положеннях Інституту проблем кріобіології і кріомедицини
Національної академії наук України. На період перебування Харківщини в «червоній зоні» заняття проводились
дистанційно з використанням ZOOM. Об’єктивність екзаменаторів забезпечувалася наступним чином: екзамен
приймається комісійно, до складу комісії входить провідні фахівці Інституту, кількість білетів перевищує кількість
аспірантів, кожний член комісії оцінює кожну відповідь окремо, колегіальне прийняття рішення про екзаменаційну
оцінку. Результати екзамену відображаються в протоколі до якого вносяться обов’язкові та додаткові питання.
Протокол складається на кожного здобувача окремо. Протокол підписують усі члени комісії та візується директором
Інституту
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу.pdf).
Процедура оскарження результатів контрольних заходів включає наступні кроки: 1. Подання заяви здобувача
директору Інституту. Заяву здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії візує завідувач відділу, особа
відповідальна за аспірантуру і учений секретар ІПКіК НАН України, та розглядає заступник директора з наукової
роботи. 2. Наказ директора про створення апеляційної комісії. 3. Розгляд апеляції на засіданні апеляційної комісії.
Апеляційна заява повинна бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня
після її подання. Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії має право бути присутнім на засіданні
апеляційної комісії. Рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії. 4.
Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом. На даній ОНП прецедентів оскарження результатів
контрольних заходів не було.
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20про%20апелляцію%20результатів%20знань.pdf).

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.

Забезпечення академічної доброчесності є частиною внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Інституті.
Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності визначені «Кодексом академічної
доброчесності Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Кодекс%20академічної%20доброчесності%20ІПКіК%20НАНУ.pdf),
«Порядком Про перевірку наукових тестів на наявність неправомірних запозичень»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20про%20перевірку%20наукових%20текстів.pdf),
«Положенням Про організацію освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому рівні вищої
освіти (ступеня доктора філософії) в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук
України»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%20з%20
підготовки%20ЗВО.pdf). При прийнятті на роботу викладачів проводиться їх ознайомлення з Кодексом академічної
доброчесності, у відповідності з умовами контракту (трудового договору). Процедура перевірки та самоперевірки
наукових робіт (рефератів) на наявність ознак академічного плагіату є не обов’язковою. Обов’язковою є лише
перевірка дисертаційних робіт та наукових статей ІТ інструментами, які знаходяться у вільному доступі в мережі
Internet (Advego Plagiatus, Etxt Antiplagiat, Anti-Plagiarism) самостійно здобувачами. При зустрічі з здобувачами ОНП

Сторінка 14



було визначено, що вони мають уявлення про поняття академічної доброчесності. Порушення академічної
доброчесності серед здобувачів та НПП за цією ОНП не спостерігалося.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Критерії оцінювання є чіткими та зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу, оприлюднюються заздалегідь
на багатьох ресурсах навчального закладу, у тому числі і електронних. Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
Національної академії наук України популяризує академічну доброчесність.

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

Процедура перевірки та самоперевірки студентських наукових робіт (рефератів) на наявність ознак академічного
плагіату є не обов’язковою, а перевірка дисертаційних робіт та наукових статей ІТ інструментами, які знаходяться у
вільному доступі в мережі Internet. ЕГ рекомендує забезпечити робоче місце здобувачів освітньо-наукової програми
за спеціальністю 222 «Медицина» за третім рівнем вищої освіти з метою самостійної безкоштовної перевірки
наукових текстів в тому числі і рефератів на академічний плагіат IT програмами типу Unicheck у відділі Інституту,
який є відповідальним за реалізацію ОНП 222 «Медицина». ЕГ рекомендує покращити систему комунікації із
залученням стейкхолдерів у вітчизняних та закордонних ЗВО з метою формування партнерських відносин у сфері
академічної доброчесності (наприклад, надання можливості перевірки наукових праць на ліцензованому
програмному забезпеченні партнерського ЗВО). ЕГ рекомендує переглянути положення, яке регулює політику
академічної доброчесності та вдосконалити його відповідно чинного законодавства.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Аналіз за підкритерієм 5.4 виявив відсутність системності у перевірці наукових робіт (рефератів) на наявність ознак
академічного плагіату, процедура перевірки та самоперевірки наукових робіт (рефератів) на наявність ознак
академічного плагіату є не обов’язковою. Інформація, що представлена на сайті Інституту, у Відомостях про
самооцінювання та отримана на зустрічах з учасниками навчального процесу підтверджує, що правила проведення
контрольних заходів є чіткими та зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу, оприлюднюються заздалегідь
на багатьох ресурсах навчального закладу, у тому числі і електронних.

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.

Навчальні дисципліни (НД) перераховані нижче, на думку ЕГ зазначені викладачі не можуть забезпечити на
належному професійному рівні через невідповідність їх кваліфікації (копії сертифікатів про підвищення
кваліфікації наведені в додатку до Звіту): - НД «Роль клініко - лабораторних досліджень крові в діагностиці
захворювань» Компанієць А.М.: лікарська спеціальність за дипломом – лікувальна справа 1972 р., діючого
сертифікату лікаря-спеціаліста не має, діючого документа підвищення педагогічної кваліфікації не має; - НД
«Філософія» Кулєшова Л.Г.: спеціальність за дипломом – фізика, кваліфікація за дипломом - фізика 1970 р.,
документа з спеціальності філософія не має, діючого документа підвищення педагогічної кваліфікації не має; - НД
«Предмет, зміст кріомедицини», «Технології кріоконсервування і тривалого збереження біологічних об’єктів для
клінічного застосування, чинники кріопошкодження і кріозахисту» Прокопюк О.С.: лікарська спеціальність за
дипломом – лікувальна справа 1983 р., перша кваліфікаційна категорія зі спеціальності акушерство та гінекологія
(не дійсна) – термін дії до 17.12.2007 р., діючого сертифікату лікаря-спеціаліста не має, діючого документа
підвищення педагогічної кваліфікації не має; - НД «Методологія та організація наукових досліджень» Шпакова
Н.М.: спеціальність за дипломом – біохімія 1978 р., кваліфікація за дипломом – біохімік. Діючого сертифікату
підвищення кваліфікації біохіміка не має, діючого документа підвищення педагогічної кваліфікації не має; - НД
«Використання кріоконсервованих біологічних об'єктів у лікуванні хвороб різного ґенезу» Гольцев А.М.: лікарська
спеціальність за дипломом – санітарія 1972 р., сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю організація і
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управління охороною здоровʼя (не дійсний) – термін дії до 22.06.2016 р., діючого сертифікату лікаря-спеціаліста не
має, діючого документа підвищення педагогічної кваліфікації не має; - НД «Роль клініко - лабораторних досліджень
крові в діагностиці захворювань» Ковальов Г.О.: лікарська спеціальність за дипломом – лікувальна справа 1998 р.,
вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності клінічна лабораторна діагностика (не дійсна) – термін дії до
10.06.2021 р., діючого сертифікату лікаря-спеціаліста не має, діючого документа підвищення педагогічної
кваліфікації не має; - НД «Використання кріоконсервованих біологічних об'єктів у лікуванні хвороб різного ґенезу»
Прокопюк В.Ю.: лікарська спеціальність за дипломом – лікувальна справа 2002 р., перша кваліфікаційна категорія
зі спеціальності акушерство і гінекологія (дійсна) – термін дії до 05.07.2021 р., діючого документа підвищення
педагогічної кваліфікації не має; - НД «Кріобіологічні та біотехнологічні підходи в сучасній медицині» Чиж М.О.:
лікарська спеціальність за дипломом – лікувальна справа 2004 р., перша кваліфікаційна категорія зі спеціальності
онкологія (дійсна) – термін дії до 23.01.2022 р., діючого документа підвищення педагогічної кваліфікації не має.
(продовження – див. «Інші спостереження»

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

Викладачі, які задіяні у реалізації ОНП 222 «Медицина» на контрактній основі відсутні. Усі викладачі є штатними
працівниками Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України. Відповідно до
Статуту Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/more/Statut.pdf) Директор Інституту має право приймати на роботу та звільняти з
роботи працівників Інституту, визначати їх посадові обовʼязки. Всі наукові працівники, які перебувають в трудових
відносинах з Інститутом, утворюють колектив наукових працівників Інституту. Керівники (завідувачі) основних
наукових підрозділів (відділів) обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Інституту
за погодженням з Президією НАН України на строк не більше 5 років з правом переобрання ще на один строк.
Заступники керівників відокремлених або основних наукових підрозділів (відділів), завідувачі лабораторій, секторів
у складі відділів, головні та провідні наукові співробітники обираються на конкурсних засадах і призначаються на
посаду керівником Інституту за погодженням з Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН
України, а головні наукові співробітники – за погодженням з Президією НАН України. Старші наукові
співробітники, наукові співробітники, молодші наукові співробітники, провідні інженери наукового підрозділу
обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Інституту. Трудові договори з науковими
працівниками можуть укладатися як на невизначений строк, так і на строк визначений угодою сторін, але не більше,
ніж на пʼять років, що визначається в умовах конкурсу. Обрані за конкурсом наукові працівники, з якими укладено
трудовий договір на невизначений строк, підлягають періодичній атестації. Посади наукових працівників, з якими
укладено трудовий договір на визначений строк, після його закінчення вважаються вакантними і для їх заміщення
може бути проведено новий конкурс. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАН України
призначаються на посади наукових працівників директором Інституту без конкурсу та затверджуються на посаді в
порядку, встановленому в НАН України. Процедура конкурсу є прозорою, передбачає оцінку рівня професіоналізму
претендентів за критеріями наявності необхідної кваліфікації, наукового ступеня та вченого звання, досвіду і
здобутків у навчальній, методичній, організаційній роботі та науковій діяльності.

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

Інститут активно залучає до організації та реалізації освітнього процесу роботодавців. Здобувачі, що навчаються за
ОНП 222 «Медицина» за третім рівнем вищої освіти відповідно до Договору про науково-технічну та інформаційну
співпрацю з Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди проходять в цьому
університеті науково-педагогічну практику.

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

Здобувачі, що навчаються за ОНП 222 «Медицина» за третім рівнем вищої освіти є слухачами інститутських
наукових семінарів, які проводять професіонали – практики, експерти галузі, представники роботодавців. - Доктор
Мюллер, керівник відділу з вивчення стовбурових клітин Медичного Університету м. Ганновера представив
доповідь на тему: «Генетична модифікація та довгострокове зберігання мезенхімальних стовбурових клітин
плаценти для застосування в клінічній практиці»; - Словінська Люсія, Ілашко Юрась, Сзекіова Єва з Інституту
нейробіології і біомедицини Словацької академії наук м. Кошице, Республіка Словаччина представляли доповідь на
тему: «Нейропротекторний потенціал плацентарних кріоконсервованих мезенхімальних стовбурових клітин
екстракту сироватки кордової крові при ураженнях спинного мозку»; - Тодоров Племен завідуючий відділом
репродуктивної біотехнології і кріобіології Інституту біології та імунології репродукції Болгарської академії наук
ознайомив здобувачів з науковими дослідженнями і досягненнями, що проводяться у вказаному відділі.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

Професійний розвиток викладачів проводиться відповідно до «Статуту Інституту проблем кріобіології і
кріомедицини Національної академії наук України» (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/more/Statut.pdf). Відповідно до
Статуту Інституту Директор Інституту зобовʼязаний забезпечувати підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації працівників Інституту. Відповідно до «Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти в Інституті
проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20забезпечення%20якості%20освіти.pdf) науково-
педагогічні працівники підвищують кваліфікацію відповідно до графіку у межах один раз у 5 років. Як зазначено в
цьому Положенні - підвищення кваліфікації викладачів здійснюється через відвідання пар свої колег. ЕГ
рекомендує постійно забезпечувати супровід та моніторинг виконання програм довгострокового підвищення
кваліфікації (професійна, академічна) викладачів відповідно до навчальних дисциплін, які вони викладають та
зберігати копії документів про післядипломну освіту.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

За підвищенням професійного рівня НПП, їх викладацької майстерності у Інституті проблем кріобіології і
кріомедицини Національної академії наук України відповідальність покладається на директора Інституту,
заступника директора інституту з наукової роботи, заступника директора з підготовки наукових кадрів, Гарантів
ОНП відповідно до «Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти в Інституті проблем кріобіології і
кріомедицини Національної академії наук
України»(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20забезпечення%20якості%20освіти.pdf). 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 викладачі змушені самостійно оплачувати підвищення свого професійного рівня.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозвʼязку встановлено, що до
організації та реалізації освітнього процесу Інститут залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків,
експертів галузі, представників роботодавців. Задіяно до реалізації ОП 13 викладачів – 1 академік Національної
академії наук України, 7 докторів наук (4 доктори медичних наук, 2 – доктори біологічних наук, 1 – доктор
філологічних наук) і 5 кандидатів медичних наук. З 7 докторів наук: 4 мають вчене звання професора, 7 мають
старшого наукового співробітника; з 5 кандидатів наук: 5 мають вчене звання старшого наукового співробітника.

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

Професійна кваліфікація викладачів відповідно до навчальних дисциплін, які вони викладають не забезпечує
досягнення цілей та програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти. Інститут на недостатньому рівні
організовує професійне удосконалення та розвиток викладачів. ЕГ рекомендує на постійній основі Інституту
забезпечувати супровід та моніторинг виконання програм довгострокового підвищення кваліфікації (професійна,
академічна) викладачів відповідно до навчальних дисциплін, які вони викладають, з довгостроковим збереженням
копій документів про післядипломну освіту та перевіряти достовірність сертифікатів (документів), які
підтверджують підвищення кваліфікації (професійна, академічна) викладачів. Незважаючи на те, що викладачі, які
задіяні на ОНП 222 «Медицина» за третім рівнем вищої освіти мають вчені звання та наукові ступені, вони не
можуть забезпечити навчальні дисципліни на належному професійному рівні через невідповідність їх кваліфікації
та ліцензійним вимогам (відсутність діючого сертифікату лікаря-спеціаліста чи підтвердженої (діючої) лікарської
категорії, відсутність документів щодо підвищення педагогічної майстерності, тощо.). ЕГ рекомендує залучати
викладачів ОНП 222 «Медицина» за третім рівнем вищої освіти, які мають діючі сертифікати лікаря-спеціаліста чи
діючу лікарську категорії відповідно до навчальної дисципліни, яку вони мають забезпечувати. Викладачі, які вже
задіяні на ОНП 222 «Медицина» за третім рівнем вищої освіти мають отримати діючий сертифікат лікаря-
спеціаліста чи підтвердити лікарську кваліфікаційну категорію відповідно до навчальних дисциплін, які вони
забезпечують. ЕГ рекомендує ЗВО сприяти викладачам, які задіяні на ОНП 222 «Медицина» за третім рівнем вищої
освіти, у оптимізації витрат, які пов’язані із підвищенням свого професійного рівня, в тому числі й педагогічної
кваліфікації.

Рівень відповідності Критерію 6.
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Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Кваліфікація викладачів (академічна та професійна), які задіяні до реалізації освітньої програми, не забезпечує
досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання. Інститут на
недостатньому рівні організовує професійне удосконалення викладачів.

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.

У ІПКіК НАНУ наявні облаштовані навчальні аудиторії, наукові лабораторії, які обладнані усім необхідним для
реалізації ПРН здобувачів, віварій, кріобанк, обладнані робочі місця здобувачів ПК із доступом до мережі інтернет.
Аспіранти мають можливість займатись у читальній залі, користуватися електронним каталогом бібліотеки. У
бібліотеці функціонує книгосховище (100м2), картотека, абонемент, читальний зал. До послуг користувачів
бібліотеки входить доступ до мережі Інтернет, наукометричних баз Scopus та WoS на 2 обладнаних ПК робочих
місцях. Передплачуються періодичні видання. У процесі зустрічей ЕГ встановила, що бібліотечний фонд не володіє
електронним репозитарієм ЗВО (ЗВО розпочав роботу над ним). На думку ЕГ, бібліотека у освітньому просторі – це
ланка навчання, наукового пошуку та інтелектуального розвитку науково-педагогічних працівників та здобувачів
вищої освіти, сприяє інтернаціоналізації освітнього простору. Для потреб ОНП «Медицина» облаштовані навчальні
та наукові аудиторії з високотехнологічним дослідницьким обладнанням, понад 90 ПК для використання
здобувачами у освітніх цілях. Рекомендацією ЕГ є сприяння керівництва ЗВО щодо покращення покриття території
ЗВО Wi-Fi модулями, що покращить доступ здобувачів до мережі інтернет, покращення безпечності території
шляхом імплементації системи відеонагляду, модернізації внутрішнього фасаду лабораторій. ЕГ рекомендує
покращити метрологічний контроль технічних засобів та устаткування, яке використовується для досліджень.

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.

ІПКіК НАНУ забезпечує безоплатний доступ науковців, викладачів та здобувачів вищої освіти відповідно до наявної
інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності.
Індивідуальне робоче місце аспіранта обладнане ПК, наукові лабораторії забезпечені необхідним технологічним
приладдям для реалізації наукової складової ОНП. ЗВО надає здобувачам доступ до мультимедійної техніки для
покращення ораторського мистецтва під час обговорення проблемних питань. В ЗВО розгорнута безпечна
інфраструктура приміщень і території. Здобувачі ступеню доктора філософії мають можливості ознайомлення з
інформацією про певну навчальну дисципліну та матеріали до навчання за цією дисципліною на сайті ЗВО
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html) та структурного підрозділу (http://cryomed.tilda.ws/).
Інформаційні матеріали представлені там не у повному обсязі. Інформацію про ОНП та її профіль, навчальний
план, робочі програми, та інші нормативні документи здобувач може отримати з веб-сайту ЗВО в розділі
«Аспірантура в ІПКіК НАНУ» (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html) чи
http://cryomed.tilda.ws/. ЕГ рекомендує ЗВО завчасно проводити моніторинг матеріалів, положень, які розміщені на
офіційному сайті з метою їх своєчасного оновлення та заміни актуальної інформації, й забезпечення повноти
доступу до інформаційного пакету для здобувача.

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.

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, повністю сформована доступна
інфраструктура для організації підготовки здобувачів вищої освіти, у тому числі для реалізації наукового потенціалу
дослідників. Під час зустрічей зі здобувачами, представниками ради молодих вчених, було встановлено їх
задоволення освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою з боку
керівництва ЗВО. Рада молодих вчених створює та формує соціальні заходи для здобувачів, намагається вирішувати
соціальні проблеми здобувачів, допомагає врегулювати та рейтингувати аплікантів у конкурсі на грантові програми.
За необхідності проведення та планування заходів рада молодих вчених отримує фінансову підтримку від
адміністрації ЗВО. Відкритим є питання забезпечення житлом здобувачів ВО. Дана процедура також не є
врегульованою ЗВО. ІПКіК НАНУ має незначний «інформаційний» простір, представлений офіційним веб-сайтом,
соціальною мережею Facebook із сторінкою ради молодих вчених та ЗВО
(https://www.facebook.com/groups/333547027956450/ https://www.facebook.com/cryo.ua/), налагоджена система
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комунікації у Viber та email (про це відмітили здобувачі під час зустрічей із регулярною розсилкою корисної
інформації, голосувань та обговорень), за допомогою яких, здобувачі вищої освіти та науково-педагогічний
персонал можуть отримувати оперативну та корисну інформацію. Здобувачі проходять постійний інструктаж із
техніки безпеки.

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

ЗВО, а саме ІПКіК НАНУ, забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку
здобувачів вищої освіти за ОП 222 «Медицина». Права та обов’язки здобувачів вищої освіти передбачені «Статутом
Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України»
http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/Statut.pdf та Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеню доктора
філософії та доктора наук ІПКіК НАНУ (представлений -
http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html). ЕГ рекомендує надати у вільний доступ правила
внутрішнього розпорядку ЗВО. Рада молодих вчених, аспірантів і докторантів здійснює свою діяльність. Положення
про Раду молодих вчених у ЗВО у вільному доступі відсутнє. ЕГ рекомендує в партнерстві з Радою молодих вчених
ІПКіК НАН України розробити та затвердити відповідний нормативний акт. Здобувачі ступеню доктора філософії,
які здійснюють науково-педагогічну та лікувально-консультативну діяльність (за сумісництвом), проходять
обов’язковий медичний огляд, у тому числі й психіатричний огляд. ЕГ рекомендує імплементувати систему
юридичного супроводу та психологічної підтримки здобувачів та НПП шляхом укладання договорів про
співробітництво із іншими ЗВО та ЛПЗ.

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

На сьогодні на ОНП 222 «Медицина» не проходять навчання особи з особливими освітніми потребами, в тому числі
з обмеженими фізичними можливостями. Поряд з тим, ЕГ рекомендує ЗВО вдосконалити нормативну базу для
навчання даних категорій населення за ОП, імплементувати та модернізувати систему доступу до приміщень
Інституту, обладнати їх пандусом (надане фото наявного пандуса), покращити та реставрувати ліфт для
маломобільних груп населення, вдосконалити санітарні вузли для даної категорії здобувачів, та розглянути
можливість навчання громадян з особливими освітніми потребами на освітніх програмах ЗВО. В ході акредитаційної
експертизи було надано для ознайомлення ЕГ положення про інклюзивну освіту, однак у вільному доступі воно є
відсутнім.

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.

У ІПКіК НАНУ, за результатами зустрічей, здобувачі не відмічають наявності конфліктних ситуацій, дискримінації,
сексуальних домагань чи корупції під час навчання за даною ОНП. На сайті ЗВО доступне Положення про політику
попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями ІПКіК НАНУ
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html). Політика та процедури вирішення ситуацій
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією в ІПКіК НАНУ є чіткою, зрозумілою і доступною для всіх
учасників освітньо-наукового процесу. ЕГ рекомендує розробити положення щодо антикорупційної політики ЗВО,
положення щодо врегулювання конфлікту інтересів. Адміністрація ЗВО, керівники структурних наукових
підрозділів, наукові керівники здобувачів проводять внутрішні інформаційні та просвітницькі кампанії, спрямовані
на підвищення рівня обізнаності з питань конфліктів, дискримінації, корупції. У даному аспекті роботи допомагає
рада молодих вчених ЗВО. Зі слів здобувачів ВО та інформації, отриманої ЕГ під час проведених зустрічей у
дистанційному форматі, жодної конфліктної ситуації серед аспірантів та науково-педагогічних працівників
інституту не було. Здобувачі ознайомлені із нормативною документацією, знають про порядок, методологію та
інструменти вирішення конфліктних ситуацій під час навчання за даною ОНП. Врегулювання конфліктних ситуацій
проводиться в рамках затверджених документів.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Матеріально-технічна база ІПКіК НАН України організована на високому рівні та сприяє реалізації науковому
потенціалу НПП та здобувачів ВО. Налагоджена система комунікації із здобувачами. Працює комітет із біоетики,
який регламентує безпечність реалізації наукової складової для аспіранта й лабораторних тварин. Чітка система
інструктажів із техніки безпеки, які забезпечують безпеку освітньо-наукового процесу.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Відсутність електронного репозитарію бібліотеки, труднощі із оформленням віддаленого доступу до наукометрчних
баз Scopus та WoS. Розширення доступу до мережі інтернет із усіх структурних підрозділів ЗВО (покриття Wi-Fi),
забезпечення системи відеоспостереження. Відсутність у формулюванні стратегії розвитку бібліотеки. Обмеженість
у вільному доступі на офіційних електронних ресурсах ЗВО до інформаційних матеріалів щодо ОП 222 «Медицина».
Незначно обмежений інформаційних простір ЗВО. ЕГ рекомендує популяризувати діяльність ЗВО у соціальних
мережах (Telegram, Instagram, Youtube тощо), що залучатиме стейкхолдерів, здобувачів та інших осіб, дотичних до
освітньо-наукового процесу за ОП 222 «Медицина». Недостатньо функціонуюча система юридичного супроводу та
психологічної підтримки здобувачів та НПП. Обмежена інфраструктура для осіб із маломобільних груп населення
(наприклад, обмежена доступність до пандусів у приміщеннях, санітарні вузли та ін.). Відсутні нормативні
положення щодо регулювання антикорупційної політики ЗВО та положення щодо врегулювання конфлікту
інтересів. ЕГ рекомендує створити скриньку анонімних звернень здобувачів. ЕГ рекомендує розробити Положення
про раду молодих вчених та надати його у вільному доступі на офіційних інформаційних ресурсах ЗВО. Обмежений
метрологічний контроль технічного та лабораторного приладдя. ЕГ рекомендує вдосконалити, переглянути та
перезатвердити положення про комітет з біоетичних питань ЗВО з урахуванням кращих практик.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Наведені факти свідчать, що ОП частково відповідає критерію 7. Інститут проблем кріобіології та кріомедицини
Національної академії наук України володіє потужною й сучасною матеріально-технічною базою, розвинутою
інфраструктурою. ЗВО запроваджено освітню, організаційну, інформаційну, соціальну підтримку здобувачів вищої
освіти на усіх етапах навчання за ОП 222 «Медицина». З урахуванням рекомендацій ЕГ ЗВО може ліквідувати
неточності протягом короткого проміжку часу.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ІПКіК НАН України визначено процедури розроблення, затвердження та перегляду ОНП, що регламентовано
затвердженими положеннями на момент проведення акредитаційної експертизи, які доступні на офіційному сайті
ЗВО (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html). Програми навчальних дисциплін, за
завданнями проектних груп, розробляються НПП структурних підрозділів ЗВО згідно з сучасними вимогами до
розробки освітніх програм. З метою забезпечення цілісності освітнього матеріалу, його практичного спрямування,
забезпечення професійної спрямованості змісту навчання для реалізації ПРН, попередження дублювання,
врахування міждисциплінарних зв’язків робочі програми розглядаються Вченою Радою ЗВО. Моніторинг ОНП
передбачає: встановлення її відповідності досягненням науки у сфері знань, тенденціям розвитку медицини,
економічних наук і суспільства; оцінювання та врахування потреб здобувачів ВО, стейкхолдерів. Основними
процедурами внутрішньої оцінки якості ОП є моніторинг проєктною групою (розроблене положення) можливих
змін ОНП; нарада та робота з стейкхолдерами (розроблене положення), щодо зауважень, пропозицій в ОНП;
анонімне анкетування здобувачів вищої освіти. ЕГ рекомендує раді молодих вчених проводити власне анкетування
для оцінки ОНП. Поряд з тим, ЕГ рекомендує переглянути нормативну базу, яка регламентує процедуру
розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду ОНП та надати її у вільному доступі на сайті ЗВО.

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.

Здобувачі вищої освіти у ІПКіК НАН України залучені до процесу періодичного перегляду ОНП шляхом анонімного
анкетування. Результати анкетування та приклад анкети представлені у нормативних документах та на сайті
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html у рубриці «Результати опитування здобувачів»), факт
анкетування підтвердили здобувачі. Однак результати опубліковані лише за спеціальністю 091 «Біологія» на сайті
ЗВО. Результати анкетування здобувачів 222 «Медицина» були надісланими ЕГ додатково після формування
запиту. Анкетування пов’язано з оцінкою якості навчання та викладання певним викладачем, але не відображає
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ставлення здобувачів до змісту ОНП та її компонентів. ІПКіК НАН України рекомендовано розробити та
імплементувати сучасну електронну анкету, яка б надавала інформацію про відношення здобувачів до ОНП, її
компонентів. Рада молодих вчених анкетування моніторингу якості не проводить. Вплив здобувачів на зміни змісту
ОНП реалізований у рамках засідань профільних відділів, де здобувачі вносять свої пропозиції, здобувачі
інформують наукових керівників та гаранта про пропозиції (під час зустрічей було висловлено пропозицію щодо
введення біостатистики, кріомедицини у онкології та ін.).

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

При проведенні зустрічі з роботодавцями встановлено, що роботодавці можуть залучатись до обговорення та
перегляду ОНП. ІПКіК НАН України також є роботодавцем, й передає практичний досвід та надає рекомендації, які
можуть бути врахованими при перегляді ОНП. Поряд з тим, механізм залучення роботодавців до періодичного
процесу перегляду ОНП за даними зустрічі із роботодавцями достеменно встановити не вдалось. За даними
документів наданих для аналізу разом із звітом СО ОНП, встановлено, що наявні позитивні рецензії від потенційних
стейкхолдерів на ОНП (проф. С.М. Коваль, проф. Хворостов Є.Д., проф. В.Г. Карпенко). На сайті ЗВО розроблене
нормативне положення залучення стейкхолдерів до перегляду ОНП. Разом з цим необхідно систематизувати
зустрічі з роботодавцями, задля їх ефективного впливу на ОНП, зробити їх регулярними та створити Раду
роботодавців, яка допомагала б більш ефективно враховувати потреби роботодавців. ЕГ рекомендує розширити
контакти із роботодавцями для випускників ОНП 222 «Медицина» як із ЗВО, іншими державними установами,
представниками приватних установ.

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

За наданою інформацією ЗВО, за ОНП третього рівня вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» був 1
випускник (Глоба Вячеслав Юрійович, спеціальність 222 «Медицина», тема дослідження: «Застосування
кріоконсервованих культур клітин та нейротрофічних факторів при експериментальній інфравезікальній
обструкції», надані атестаційні протоколи, випускник був присутнім під час зустрічі із ЕГ). На сьогодні, ІПКіК НАН
України надано рекомендацію щодо створення інформаційної бази випускників, відслідковування їх
працевлаштування, підтримання контактів із метою подальшого залучення до перегляду, вдосконалення й
модернізації ОНП. Станом на червень 2021 року процедура ініціювання створення бази випускників не розпочата.

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

За період існування ОНП 222 «Медицина» виявлені недоліки, та відповідні зміни, пропозиції, які надходили від
стейкхолдерів акумулювались, затвердження ОНП 222 «Медицина» здійснювалося Вченою Радою ЗВО. Варто
зазначити, що на сьогодні, потребує вдосконалення та модернізація процесу виявлення недоліків та менеджмент
інструментами їхнього вирішення, шляхом створення інформаційного простору, де в режимі реального часу буде
відображено думки всіх стейкхолдерів відносно ОНП, навчальних дисциплін та можливі зміни у ОНП, які відбулись
внаслідок цих побажань. ЕГ рекомендує на сайті ЗВО сформувати відповідну рубрику для прийому пропозицій від
стейкхолдерів та всіх зацікавлених осіб з метою покращення даної ОП. Поряд з тим, процедура системи
внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО чітко не визначає політику реагування на наявні та виявлені недоліки
під час освітньо-наукового процесу за даною ОП, адже нормативні положення не наведені повною мірою.

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

ОНП 222 «Медицина» акредитується вперше. Зауваження та пропозиції з акредитації будуть враховані після
проведення акредитаційної експертизи. Під час акредитаційної експертизи у дистанційному форматі було вказано
гаранту на недоліки, які пов’язані зі застарілою, не зовсім коректною інформацією на офіційному сайті ЗВО,
вказаною російською мовою. ЗВО у процесі проведення акредитаційної експертизи почав роботу над недоліками,
які були виявлені та акцентовані гаранту під час проведення експертизи. Частина недоліків були ліквідованими у
процесі проведення експертизи.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.
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У ІПКіК НАН України сформована (професійно та кваліфікаційно) академічна спільнота, яка готова до
імплементації регуляторних процедур забезпечення якості. У ЗВО затверджена система нормативних документів,
які опосередковано регулюють вплив на культуру якості. ЕГ рекомендує розробити систему рейтингування НПП, що
покращить реалізацію освітньої складової ОНП та адаптує перегляд ліцензійних вимог до НПП ЗВО. ЕГ рекомендує
вдосконалити положення щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу, за можливості –
імплементувати створення відповідного структурного підрозділу у ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

ІПКіК НАН України імплементує сучасні тенденції визначених процедур розроблення, затвердження та
періодичного перегляду ОНП. Враховуються побажання усіх учасників освітнього процесу щодо вдосконалення
ОНП. В академічній спільноті серед НПП закладу вищої освіти формується культура якості, яка намагається
сприяти постійному розвитку освітньої програми, реалізації наукового потенціалу здобувачів.

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

ІПКіК НАН України необхідно проводити анкетування задоволеності здобувачів вищої освіти змістом ОНП та
наукових компонентів більш систематично. Необхідно оптимізувати зустрічі з роботодавцями, задля їх ефективного
впливу на вдосконалення та перегляд ОНП, зробити їх регулярними та створити Раду роботодавців. Розширити
групу потенційних роботодавців при формуванні Ради роботодавців, як із інших ЗВО, державних установ, так й
приватних установ. Переглянути нормативну документацію щодо перегляду та моніторингу ОНП. Рекомендовано
посилити роботу по створенню бази випускників з метою відслідковування їх працевлаштування, підтримання
контактів задля подальшого залучення до перегляду ОНП. Створити «інформаційний простір» для моніторингу
якості освіти та пропозицій всіх стейкхолдерів. Розробити індивідуальний рейтинг викладачів. Надане нормативне
положення, яке регламентує процедуру внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу за ОП, суперечить
даним, отриманих під час зустрічей (розділ 8.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.2). ЕГ рекомендує переглянути та вдосконалити
нормативне положення, яке передбачало організацію навчання здобувачами у дистанційному форматі на даній
ОНП у період карантину відповідно до постанов КМУ, з урахуванням специфіки ОНП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ІПКіК НАН України дотримується прописаних ним процедур забезпечення якості освіти в рамках затверджених
нормативних документів на момент проведення акредитаційної експертизи. Стейкхолдери частково залучені до
періодичного перегляду ОНП. Розроблене відповідне положення ІПКіК НАН України. ЗВО виявляє та реагує на
виявлені недоліки в ОНП, однак процедура до кінця не є регламентованою. В цілому наявні факти свідчать про
відповідність критерію 8 з деякими недоліками, які можуть бути ліквідованими ЗВО в короткі терміни.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Після системного аналізу документального забезпечення регламентування процесу реалізації освітнього процесу за
спеціальністю 222 «Медицина» у ІПКіК НАН України, ЕГ встановила, що на офіційному сайті (державна мова
відсутня на сайті ЗВО, http://www.cryo.org.ua/, а наявна лише у певних розділах, однак при переході у інші розділи
сайту – мова змінюється на російську, а опція вибору української мови є відсутньою, що суперечить положенням та
нормам Закону України «Про освіту» (стаття 7), Закону України «Про вищу освіту» (стаття 48)) є посилання на ряд
внутрішніх документів, що регулюють взаємодію учасників під час реалізації освітньо-наукового процесу за даною
ОП. Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи учасниками ЕГ було зазначено, що аспіранти
ознайомлені з документами, володіють методологією доступу до них. Структура та навігація на сайті ІПКіК НАНУ
недосконала, частково обмежений доступ до документів, які регламентують реалізацію ОП (навчально-методичний
комплекс, тематичні пани і тд., які повинні бути затверджені керівниками відповідних підрозділів). Наведені
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посилання на нормативні документи на сторінці відділу аспірантури вдалося відкрити під час проведення
експертизи сайту ІПКіК НАН України, поряд з тим сторінка даного підрозділу представлена державною мовою.
Після проведеного структурного аналізу звіту СО, документації, інформації, яка отримана під час відео-зустрічей ЕГ
прийшла до висновку та встановила, що права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу є регульованими,
змістовними, чіткими, зрозумілими та доступними для всіх, однак певні нормативні документи є відсутніми або не
наданими ЕГ для аналізу. Всі правила та процедури під час реалізації ОНП за спеціальністю 222 «Медицина» в
ІПКіК НАНУ дотримуються.

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.

На сайті ІПКіК НАН України не вдалось віднайти інформацію щодо громадського обговорення даної ОНП згідно
чинного законодавства. ЕГ рекомендує врахувати побажання, щодо наявності відповідного розділу «Громадське
обговорення» на офіційному веб-ресурсі ЗВО. Був наданим витяг з засідання Вченої Ради про обговорення проєкту
ОНП. У ході роботи ЕГ встановлено, що проєктна група, гарант ОП, НПП, здобувачі та стейкхолдери приймають
участь в оновлені змісту ОНП за спеціальністю 222 «Медицина», однак інших інструментів окрім анкетування
здобувачів наведено не було (наведене у відповідному положенні), а факт інших пропозицій від здобувачів був
встановленим під час зустрічей. Стейкхолдери брали участь у рецензуванні та написанні відгуків на ОП, що
підтверджується даними звіту самооцінювання. Однак під час зустрічі із стейкхолдерами, проф. Хворостов Є.Д. (був
присутнім на зустрічі та згідно звіту СО, є рецензентом на дану ОНП) не надав відповіді на запитання ЕГ щодо
механізму залучення стейкхолдерів під час покращення даної ОНП. На офіційному сайті ІПКіК НАН України та в
додатках до звіту СО ОП 222 «Медицина» ЕГ ознайомилася із рецензіями та відгуками стейкхолдерів на ОНП, однак
на сайті ЗВО дані документи наведеними не були. Перспективною є рекомендація ЕГ щодо покращення процедури
контролю якості за громадським обговоренням зацікавлених сторін у реалізації ОП 222 «Медицина» із уточненням
активного поля на електронному ресурсі ЗВО чи активної електронної адреси, на яку надсилати пропозиції від
зацікавлених сторін.

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 за спеціальністю 222 «Медицина» в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» наявна та розміщена на офіційних
електронних ресурсах ІПКіК НАН України (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html) та
продубльована на веб-ресурсі відділу експериментальної кріомедицини. У цьому ж розділі офіційного сайту ЕГ
виявила активні посилання на робочі навчальні програми ОК та ВК. Навчально-методичний комплекс освітніх
компонентів даної ОНП доступний не у повному обсязі на офіційному електронному ресурсі ЗВО для здобувача
ступеня доктора філософії, що є важливим особливо у період дистанційного навчання. ЕГ рекомендує розробити,
вдосконалити та завантажити усі необхідні нормативні документи, які регламентують реалізацію ОНП у відповідні
рубрики на офіційному веб-ресурсі ЗВО з вдосконаленням системи навігації державною мовою, адже більша
частина документів відсутня у вільному доступі. Зауваженням є відсутність на офіційному сайті ЗВО державної
мови, а матеріали подані лише російською та англійською мовами, й певні вкладки наведені українською мовою, що
обмежує право здобувача отримувати освітні послуги державною мовою, що суперечить чинному законодавству. У
звіті СО, що був наданим ЗВО, посилання на ОНП у відповідному підкритерію 9.3 було не активним, а таблиця 3
(Матриця відповідності) не реалізована та не заповнена відповідно ПРН даної ОНП. Не наведено у вільному доступі
посилання на відкриту зустріч із ЕГ для проведення акредитаційної експертизи на офіційному веб-ресурсі ЗВО
(станом на дату проведення зустрічі, а файл із посиланням був завантаженим фактично після проведеної зустрічі, а
посилання на відкриту зустріч було надіслане учасникам зустрічі на електронну пошту, що було підтверджено
результатами зустрічей).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Інтерфейс офіційного веб-сайту ІПКіК НАН України є доступним для здобувачів вищої освіти. Частина інформації
та нормативних документів щодо організації та реалізації ОНП 222 «Медицина» викладено на сайті у розділі
«Аспірантура в ІПКіК НАН України», це частково реалізує та забезпечує факт прозорості, публічності, доступності та
зручності для підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина».

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.
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Рекомендацією ЕГ буде вдосконалення та імплементація чіткої системи та процедури громадського обговорення
відповідно чинного законодавства України, шляхом використання таких методів, як формування
запитів/пропозицій у активному блоці на веб-сайті ІПКіК чи надсилання відповідних пропозицій на вказану
електронну пошту. Наведена інформація на офіційному сайті з відсутністю державної мови, окрім вкладки
«Аспірантура» та сайт структурного підрозділу. Також прозорою практикою було б оприлюднення отриманих
пропозицій для відкритого обговорення на засіданнях Вченої ради з метою покращення ОНП. Рекомендацією ЕГ є
оптимізація доступу до нормативних документів на сайті ЗВО. Рекомендацією ЕГ виступає чіткий принцип
перегляду та контролю за нормативною документацією, яка регулює освітнь-науковий, організаційний аспекти
реалізації даної ОНП, її перегляду та засвідченням підписами відповідними керівними посадовими особами
структурних підрозділів, усунення недоліків між поданням документів структурними підрозділами (за наявності) на
офіційному сайті ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Наявні вагомі факти (недосконала система навігації офіційного сайту ЗВО, часткова відсутність нормативних
документів на сайті щодо реалізації та організації ОНП та її компонент, відсутність державної мови на офіційному
сайті ЗВО, що порушує чинне законодавство та обмежує право здобувачів на отримання освітніх послуг державною
мовою, особливо при переході між вкладками веб-сайту, відсутність посилання відкритої зустрічі з ЕГ на офіційному
сайті ЗВО на момент проведення зустрічі) значною мірою не відповідають виконанню та відповідності 9 критерію.
Виявлені недоліки можуть бути скоригованими ЗВО з урахуванням необхідних рекомендацій ЕГ (відсутність
державної мови на офіційному сайті ЗВО, відсутність результатів громадського обговорення на сайті, відсутність
чіткого доступу до необхідних нормативних документів, запровадження затвердження й перегляд нормативних
документів керівниками структурних підрозділів, відсутність державної мови на офіційному сайті ЗВО). На сайті
ЗВО у розділі «Аспірантура» та на сайті структурного підрозділу у рубриці «Аспіранту» визначається обмежена
доступність у вільному доступі до компонентів навчально-методичного комплексу.

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.

Вивчення звіту СО та під час зустрічей зі здобувачами встановлено, що зміст ОНП «222 Медицина» відповідає
науковим інтересам аспірантів і забезпечує їхню повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької
діяльності. Наукові інтереси аспірантів відслідковуються на етапі вступу до аспірантури. Згідно з співбесідою та
поданим під час вступу реферату або опублікованих робіт аспіранта, по ключовим словам та за напрямком
досліджень призначається науковий керівник. Всі наукові керівники аспірантів є фахівцями в обраних напрямках
дослідження та мають наукові публікації, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science,
у відповідних сферах діяльності. З метою забезпечення відповідності тематики наукових досліджень здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії напрямам досліджень наукових керівників, аспіранти при вступі до
аспірантури Інституту обговорюють тему наукових досліджень в наступній послідовності: 1) з науковим керівником;
2) на засіданні відділу, куди планується закріплення аспіранта; 3) на проблемній комісії Інституту; 4) на засіданні
секції «Екпериментальна кріобіологія і кріомедицина» Вченої ради Інституту; 5) затверджується Вченою радою
Інституту. Послідовне виконання наведеної процедури, дозволяє цілковито забезпечити умови відповідності
наукових тем здобувачів науковим темам і програмам Інституту та напрямам досліджень їх наукових керівників.
Пріоритетні напрямки наукової діяльності Інституту у сфері кріомедицини корелюють з тематикою наукових
досліджень здобувачів відповідно до наукової складової ОНП. Повну інформацію щодо тем дисертаційних
досліджень здобувачів та напрямів досліджень їх наукових керівників наведено на сайті Інституту
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/home_r.html та http://cryomed.tilda.ws/). Релевантність навчальних дисциплін
повністю забезпечується темам досліджень аспірантів. Так, наприклад, при виконані дисертаційної роботи за темою
«Застосування кріоконсервованих культур клітин та нейротрофічних факторів при експериментальній
інфравезікальній обструкції» аспірант Глоба В.Ю. цілком керувався та використовував знання, навички та
компетентності, які були набуті під час відвідування лекцій, семінарів та практичних занять за дисциплінами
професійної підготовки, таких як: «Предмет, зміст кріомедицини. Технології кріоконсервування і тривалого
збереження біологічних об’єктів для клінічного застосування», «Холод як лікувальний фактор» та дисциплінам за
вільним вибором «Моделювання в експериментальній кріомедицині», «Роль клініко-лабораторних досліджень
крові в діагностиці захворювань». Таким чином, дисертаційна робота Глоби В.Ю. містить моделювання
експериментальної інфравезікальній обструкції, застосування кріоконсервованих об’єктів та визначення біохімічних
показників крові. (див. посилання на дисертацію http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/dissertations/globa/dissertation.pdf).
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2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

Тематика дисертаційних досліджень здобувачів за ОНП перебуває в сфері наукових інтересів керівників. ЕГ
пересвідчилася, що напрями наукових публікацій (Scopus, Web of Science) керівників в цілому дотичні до тем
наукових робіт аспірантів. З метою забезпечення відповідності тематики наукових досліджень здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії напрямам досліджень наукових керівників, аспіранти при вступі до аспірантури
Інституту обговорюють тему наукових досліджень в наступній послідовності: 1) з науковим керівником; 2) на
засіданні відділу, куди планується закріплення аспіранта; 3) на проблемній комісії Інституту; 4) на засіданні секції
«Екпериментальна кріобіологія і кріомедицина» Вченої ради Інституту; 5) затверджується Вченою радою Інституту.
Науковий керівник: академік НАН України Гольцев А.М. - аспіранти: Кісєльова Ганна Генадіївна
«Кріоконсервування і оцінка толерогенного потенціалу дендритних клітин при їх адоптивному застосуванні»,
Введенський Дмитро Борисович «Кріоконсервовані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини з різних
джерел в терапії остеоартрозу (експериментальне дослідження)». Наукові публікації в журналах (Scopus, Web of
Science) (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Науковий%20керівник%20Гольцев%20А.М.pdf). Науковий
керівник: д.мед.н., с.н.с. Легач Є.І. - аспіранти: Побєлєнський Костянтин Олегович «Кріодеструкція вузлового зобу у
спонтанно-гіпертензівних щурів лінії SHR та оцінка регенерації тканини щитовидної залози (експериментальне
дослідження)», Нестерук Ганна Володимирівна «Вплив біологічно активних композицій, отриманих з
кріоконсервованої культури сателітних гліальних клітин, на морфофункціональні характеристики яєчників та
матки (експериментальне дослідження)», Квасова Поліна Андріївна «Нейроендокринні властивості,
кріоконсервування та трансплантація мультиклітинних сфероїдів, отриманих з шлунково-кишкового тракту
мишей» Наукові публікації в журналах (Scopus, Web of Science)
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Науковий%20керіник%20Легач%20Є.І.pdf). Науковий керівник: д.б.н.,
с.н.с. Божок Г.А. - аспіранти: Побєлєнська Лілія Анатоліївна «Оптимізація режиму кріодеструкції тканини
щитовидної залози з дифузною гіперплазією (експериментальне дослідження)». Наукові публікації в журналах
(Scopus, Web of Science) (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Науковий%20керівник%20Божок%20Г.А.pdf).
Науковий керівник: к.мед.н., с.н.с. Чиж М.О. - аспірант: Гладких Федір Володимирович «Застосування кріоекстракта
плаценти для корекції ульцерогенності нестероїдних протизапальних засобів (експериментальне дослідження)».
Наукові публікації в журналах (Scopus, Web of Science)
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Науковий%20керівник%20Чиж%20М.О.pdf).

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).

Інститут забезпечує для здобувачів освіти за ОНП 222 «Медицина» можливості для виконання наукових досліджень
і апробації їх результатів. Інститут організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми
різні форми проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тем наукових досліджень
аспірантів (проведення регулярних конференцій (https://coldbiomed.cryo.org.ua), семінарів, доступ до використання
лабораторій, обладнання тощо). Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України
забезпечує можливість здійснення наукових досліджень безпосередньо як на своїй базі, так і на базах інших ЗВО (у
тому числі закордонних), відповідно до укладених договорів про співпрацю
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Договір%20ХМАПО.pdf,
http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Договір_політех2021.pdf,
http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Договір%20про%20науково-технічне%20співробітництво.pdf). Аспіранти
в повному обсязі забезпечені технічним обладнанням і витратними матеріалами, більшість яких придбано за
рахунок грантових проектів та Кафедри ЮНЕСКО з кріобіології і кріомедицини
(http://cryo.org.ua/ipk_eng/unesco.html). ОНП «222 Медицина» забезпечує здійснення аспірантами двічі на рік
представлення презентацій та групових обговорень проміжних результатів досліджень. Аспіранти забезпечені
доступом до необхідних приладів та іншого обладнання, Інтернету, наукової літератури за спеціальністю (Scopus,
Web of Science) тощо. Аспіранти мають змогу працювати в науково-дослідних лабораторіях Інституту проблем
кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України. Існує можливість направляти аспірантів у
відрядження за рахунок кафедри ЮНЕСКО з кріобіології і кріомедицини.

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.

Здобувачі освіти за ОПН мають можливість презентувати результати власних досліджень в науковому журналі
«Проблеми кріобіології і кріомедицини» (http://cryo.org.ua/ipk_rus/magpc.html), який включений до Переліку
наукових фахових видань України у категорії А та індексується на платформі міжнародної наукометричної бази
Scopus з 2014 року. Аспіранти приймали участь у міжнародних форумах та симпозіумах: - 21-23 червня 2017р.
відбулася конференція «Animal physiology 217» (Інститут фізіології тварин, Словаччина) в роботі якої приймала
участь член кафедри Буряк І. за фінансовою підтримкою фонду IMET-2000; - 19-20 вересня 2017р. відбулася
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щорічна конференція SLTB (Cambridge, Великобританія), в роботі якої приймали участь 2 наукових співробітника Д.
Луценко та М. Шевченко (аспірант 3-го року навчання) за фінансовою підтримкою фонду IMET-2000; - 10-13 липня
2018 р. відбулася 55-а міжнародна конференція суспільства кріобіологів CRYO-2018 (м. Мадрид, Іспанія). У роботі
конференції приймали участь аспіранти і молоді вчені Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної
академії наук України: Михайлова О., Мартинова Ю., Юрчук Т. та Чабаненко О. (аспірант 1-го року навчання) за
підтримки фонду IMET-2000 та організаторів конференції; - 2-4 травня 2019 р. молоді вчені, члени кафедри
ЮНЕСКО прийняли участь у міжнародній конференції «BioSmart», м. Каунас, Литва). Щорічно на базі Інституту
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України проводиться міжнародна конференція молодих вчених «Холод в
біології і медицині» з міжнародною участю. Цього року була проведена чергова 45-а конференція
(https://coldbiomed.cryo.org.ua, https://coldbiomed.cryo.org.ua/programma-1). На ОНП «222 Медицина» налагоджена
тісна співпраця з закордонними ЗВО. В Інституті діють такі спільні освітні програми з університетом Vigo (Іспанія): -
ASSEMBLE Plus, програма, що фінансується в рамках гранта Horizon 2020. Ця програма передбачає надання
доступу до дослідницької інфраструктури біологічних морських станцій Європи для проведення коротких (до
місяця) спільних наукових робіт; - програма Ерасмус +, яка передбачає обмін молодими науковцями. Програма
передбачає освітні курси з біологічної та кріобіологічної тематики та проведення спільних досліджень.

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

Наукові керівники здобувачів, що навчаються на ОНП, ведуть активну дослідницьку роботу. Це підтверджується їх
публікаційною активністю. Науковий керівник академік НАН України Гольцев А.М. : Cryoimmunology: Opportunities
and challenges in biomedical science and practice Korpan N.N., Goltsev A.N., Dronov O.I., Bondarovych M.O. / Cryobiology.
2021. 100, P. 1–11. DOI 10.1016/j.cryobiol.2021.02.005; Assessment of effectiveness of cryopreserved multipotent
mesenchymal stromal cells from adipose tissue in adjuvant arthritis treatment Vvedenskyy D.B., Volkova N.O., Goltsev A.M.
/ Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 2020, 30(3), P. 292. DOI 10.15407/cryo30.03.292. Посилання на інші
опубліковані матеріали -
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Науковий%20керівник%20Гольцев%20А.М.pdf). Науковий керівник
д.мед.н., с.н.с. Легач Є.І. : Біохімічні показники крові та морфологічні характеристики щитовидної залози, нирки й
печінки нормотензівних і гіпертензивних щурів на тлі введення пропілтіоурацилу Побєлєнський К.О., Легач Є. І.,
Побєлєнський О.М., Побєлєнська Л.А. / Проблеми ендокринної патології, 72(2), 111-120. https://doi.org/10.21856/j-
PEP.2020.2.14; Biologically Active Compositions Containing Neurotrophic Factors Change the Contractile Activity of
Detrusor of Rats with Infravesical Obstruction Globa, V., Bondarenko, T., Bozhok, G., Samburg, Y., & Legach , E. / (2020)..
Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 30(2), 188–198. https://doi.org/10.15407/cryo30.02.188. Посилання на інші
опубліковані матеріали – (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Науковий%20керіник%20Легач%20Є.І.pdf).
Науковий керівник д.б.н., с.н.с. Божок Г.А. : The development of the cell cryopreservation protocol with controlled rate
thawing Tatyana M Gurina, Alexandr V Pakhomov, Anna L Polyakova, Evgeniy I Legach, Galyna A Bozhok / Cell Tissue
Bank . 2016 Jun;17(2):303-16. doi: 10.1007/s10561-015-9533-6. Epub 2015 Sep 18. Посилання на інші опубліковані
матеріали – (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Науковий%20керівник%20Божок%20Г.А.pdf). Науковий
керівник к.мед.н., старший дослідник Чиж М.О. : Cryogenic equipment in minimally invasive surgery(Review) Chizh,
N.A. / Problems of Cryobiology and Cryomedicine Volume 28, Issue 3, 2018, Pages 200-211 DOI: 10.15407/cryo28.03.200.
Посилання на інші опубліковані матеріали
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Науковий%20керівник%20Чиж%20М.О.pdf).

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.

Нормативні аспекти доброчесного здійснення наукової діяльності у Інституті проблем кріобіології і кріомедицини
Національної академії наук України визначені у «Положенні про внутрішнє забезпечення якості освіти в Інституті
проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20забезпечення%20якості%20освіти.pdf); «Порядку про
перевірку наукових текстів на наявність неправомірних запозичень»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20про%20перевірку%20наукових%20текстів.pdf);
«Положення про академічну доброчесність в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії
наук України»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Положення%20про%20академічну%20доброчесність%20ІПКіК%20НА
НУ.pdf); Кодексу академічної доброчесності Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії
наук України»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Кодекс%20академічної%20доброчесності%20ІПКіК%20НАНУ.pdf).
Представники закладу та здобувачі заперечили факти порушення академічної доброчесності в рамках
акредитованої ОНП. Процедура перевірки та самоперевірки наукових робіт (рефератів) на наявність ознак
академічного плагіату є не обов’язковою. Обов’язковою є лише перевірка дисертаційних робіт та наукових статей ІТ
інструментами, які знаходяться у вільному доступі в мережі Internet (Advego Plagiatus, Etxt Antiplagiat, Anti-
Plagiarism) самостійно здобувачами.
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Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Сильною стороною ОНП 222 «Медицина» є виконання вимог щодо змістового наповнення та структурованості,
відповідності інтересам здобувачів, реалізації в умовах активно функціонуючого наукового середовища, яке добре
інтегроване у вітчизняну та світову освітню і наукову спільноту. Інститут сприяє організаційному та матеріальному
забезпеченню наукових досліджень здобувачів і апробації результатів. Можливість реалізації наукових інтересів,
забезпечення сучасною потужною матеріально-технічною базою, здійснення публікаційної активності дає підстави
для твердження, що Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України є потужною
базою для виховання науковців як вітчизняного так і міжнародного рівня.

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

Процедура перевірки та самоперевірки наукових робіт (рефератів) на наявність ознак академічного плагіату є не
обов’язковою. Обов’язковою є лише перевірка дисертаційних робіт та наукових статей ІТ інструментами, які
знаходяться у вільному доступі в мережі Internet (Advego Plagiatus, Etxt Antiplagiat, Anti-Plagiarism) самостійно
здобувачами. ЕГ рекомендує забезпечити робоче місце здобувача IT програмами типу Unicheck для самостійної
безкоштовної перевірки здобувачами наукових текстів в тому числі і рефератів на академічний плагіат.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Представлена ОНП забезпечує повноцінну освітню і наукову підготовку аспірантів. Можливість реалізації наукових
інтересів, забезпечення висококваліфікованим науковим керівництвом, сучасною потужною матеріально-технічною
базою, здійснення публікаційної активності дає підстави для твердження, що Інститут проблем кріобіології і
кріомедицини Національної академії наук України є потужною базою для виховання науковців як вітчизняного так і
міжнародного рівня.

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.

Продовження 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. - НД «Холод як лікувальний фактор» Бабійчук В.Г.: лікарська спеціальність за дипломом –
лікувальна справа 1997 р., сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю терапія (не дійсний) – термін дії до
30.06.2003 р., діючого сертифікату лікаря-спеціаліста не має, діючого документа підвищення педагогічної
кваліфікації не має; - НД «Моделювання в експериментальній медицині» Легач Є.І.: лікарська спеціальність за
дипломом – лікувальна справа 1994 р., сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю хірургія (дійсний) – термін дії
до 04.12.2025 р., діючого документа підвищення педагогічної кваліфікації не має; - НД «Предмет, зміст
кріомедицини», «Технології кріоконсервування і тривалого збереження біологічних об’єктів для клінічного
застосування, чинники кріопошкодження і кріозахисту» Висеканцев І.П.: лікарська спеціальність за дипломом –
санітарія 1973 р., сертифікат лікаря-спеціаліста бактеріологія (дійсний) – термін дії до 18.07.2023 р., діючого
документа підвищення педагогічної кваліфікації не має; - НД «Холод як лікувальний фактор» Ломакін І.І.:
лікарська спеціальність за дипломом – лікувальна справа 1977 р., сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю
неврологія (не дійсний) – термін дії до 30.05.2021 р., діючого сертифікату лікаря-спеціаліста не має, діючого
документа підвищення педагогічної кваліфікації не має.

V. Підсумки
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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 E

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність E

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є умовна (відкладена) акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Академ_і_проф_відповід_НПП
_2.pdf

9rgKBMFH3g8C/LetHYAk7ncoABvd7c5A8pzAGiCIf
Mo=

Додаток Академ_і_проф_відповід_НПП
_1.pdf

1eCM6cgap7SYBEEWKF7YL0/zPCmJOggPKqp57+5
NOXA=

***

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

Першегуба Ярослав Володимирович
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Члени експертної групи

Гашинова Катерина Юріївна

Демчишин Ярослав Михайлович

Сторінка 29


