
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

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

Освітня програма 46832 091 Біологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 091 Біологія

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

16.12.2022 р. Справа № 1144/АС-22

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 09 "Біологія" у
складі:

Севериновська Олена Вікторівна – головуючий,

Бумейстер Валентина Іванівна,

Галкін Олександр Юрійович,

Клімкіна Ірина Іванівна,

Колісник Ярина Іванівна,

Молодченкова Ольга Олегівна,

Поручинський Андрій Іванович,

за участі запрошених осіб:

Гордієнко Ольга Іванівна – гарант ОП,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії
наук України

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 46832

Назва ОП 091 Біологія

Галузь знань 09 Біологія

Cпеціальність 091 Біологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 7, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми
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 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

1.1 Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти

Загалом відповідає змісту підкритерію. ОНП 091 «Біологія» у затвердженій редакції 2021 р. враховує інтереси та
пропозиції стейкхолдерів, відповідає цілям та стратегії розвитку ІПКіК. Значною перевагою ОНП є її реалізація у
тісній співпраці з освітніми та науковими центрами країн ЄС, США, Канади, а також вітчизняними науковими
установами і закладами вищої освіти. Результати співпраці підтверджуються залученням до освітнього процесу
міжнародних фахівців із кріобіології, введенням до ОНП вибіркових дисциплін ВК 1.6 «Роль кріобіологїі в збереженні
біологічного різноманіття» та ВК 2.5 «Кріобіологічні підходи в біотехнологїї». Програма є єдиною в Україні, що
базується на фундаментальних та прикладних результатах світового рівня в галузі кріобіології, що робить її
унікальною.

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

Освітня програма враховує позиції та потреби основних груп стейкхолдерів: здобувачів та випускників, через
обговорення їх бачення щодо вдосконалення програми і винесення пропозицій на розгляд відповідних структурних
підрозділів інституту; роботодавців через пропозиції ради роботодавців інституту, а також врахування досвіду та
побажань зовнішніх роботодавців під час громадського обговорення проєкту ОНП; академічної спільноти через
обговорення цілей і та програмних результатів навчання на численних наукових заходах, у якій беруть участь
розробники програми та керівники аспірантів. Серед інших стейкхолдерів до обговорення програми долучались
провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці в галузі екології, збереження біорізноманіття, генетики та інших
пріоритетних галузях біології та медицини. Рекомендується запровадити регулярне анкетування випускників ОНП та
забезпечити можливість їх ефективного впливу на зміни ОНП.

1.3 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

Цілком відповідає змісту підкритерію. З огляду фокусування програми на питаннях кріобіології, програмні
результати навчання передбачають врахування таких актуальних питань сьогодення, як проблеми продовольчої
кризи, чоловічого і жіночого безпліддя, кріоконсервування генетичного матеріалу рослин, мікроорганізмів та тварин,
підвищення ефективності рибогосподарств тощо. Зазначені питання враховують як регіональний так і міжнародний
контекст, що робить випускників програми конкурентоспроможними фахівцями на сучасному ринку праці.

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

Освітньо-наукова програма повністю відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій для третього рівня вищої
освіти.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

2.1 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)

Структура та зміст ОНП відображують збалансованість та узгодженість між собою всіх освітніх компонентів у
семестрах та роках навчання. Фактичне навантаження здобувачів у загальному обсягу ОНП є відповідним для
досягнення цілей та програмних результатів навчання. Здобувачам забезпечена можливість формування
індивідуальної освітньої траєкторії. Підбір розробниками програми вибіркових дисциплін свідчить про відповідність
програми заявленому фокусу та її унікальності. Випускники та здобувачі ОНП мають схвальні відгуки від
представників міжнародної академічної спільноти. Рекомендується деталізувати види самостійної роботи здобувачів
у межах ОНП, зокрема регламентувати форми контролю за цим видом діяльності.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

У цілому підбір освітніх компонентів є узгодженим та системним, що дозволяє забезпечити якісну підготовку
здобувачів до розробок та практичного провадження кріобіотехнологій в різні сфери життєдіяльності людини.

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

У цілому відповідає змісту підкритерію.

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

Достатній обсяг вибіркових дисциплін дозволяє здобувачам розширити коло знань за тематикою дисертаційного
дослідження та інтересами щодо майбутньої фахової діяльності.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

В освітньо-науковій програмі та навчальному плані значна увага приділена проведенню наукових досліджень
здобувачів. Існує досвід індивідуального консультування здобувачів.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

Висока публікаційна активність аспірантів, участь у програмах академічної мобільності, їх долученість до наукових
заходів місцевого, вітчизняного та міжнародного масштабів формує навички міжособистісного спілкування (в т.ч.
іноземною мовою), адаптованість до умов, креативність, конструктивність, лідерство, вміння співпрацювати у
команді, уміння вирішувати проблемні ситуації та самостійно приймати обґрунтовані рішення, відстоювати власну
позицію та демонструвати авторитетність, тощо. Відповідність підкритерію посилюють введені до ОНП освітні
компоненти циклу загальної підготовки ОК1.1, ОК 1.2, ОК1.3 та ОК1.4, які через відповідні програмні результати
навчання посилюють формування відповідних соціальних навичок.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Стандарт вищої освіти третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 091 – Біологія на момент складання
програми був відсутній.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

Відповідає змісту підкритерію.

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою в межах даної ОНП наразі не здійснюється.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

У цілому відповідає змісту підкритеріїв.

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

Всі формальні питання щодо правил прийому на навчання за ОНП відображено в Правила прийому до аспірантури
ІПКіК. Рекомендується оприлюднення вартості навчання на офіційному сайті ІПКіК.

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

У цілому відповідає змісту підкритерію. Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти,
зокрема під час академічної мобільності визначені внутрішнім нормативним документом "Положення про порядок
реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу", хоча наразі подібного реального досвіду в
межах ОНП Біологія не було. На даний момент двоє здобувачів виконують наукову складову програми в країнах ЄС за
підтримки спілки кріобіологів, що має перспективу успішного завершення навчання та визнання його результатів
відповідно до існуючих нормативних документів інституту.

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Рекомендується забезпечити відкритий доступ здобувачів до інформації щодо реалізації їх права на перезарахування
результатів неформальної та інформальної освіти.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 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

Загалом відповідає змісту підкритеріїю. Актуальним і позитивним є факт, що під час реалізації програми науково-
педагогічні працівники активно використовують результати власних унікальних розробок. Здобувачі та працівники
інституту мають безкоштовний доступ до користування міжнародними базами Scopus та WoS, проводять науково-
освітню співпрацю з іноземними інститутами і світовими установами-лідерами в галузі кріобіології та кріомедицини,
результати чого висвітлюються на офіційному сайті ІПКіК та на відповідних сторінках соціальних мереж. Освітній
процес відповідає принципам академічної свободи його учасників, що підтверджено в звіті СО та висновком ЕГ.

4.2 Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих
освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб)

Експертна група засвідчила, що опитані на фокус групах здобувачі вищої освіти задоволенні якістю організації
освітнього процесу, змістом навчання та рівнем викладання науково-педагогічних працівників. Рекомендується
посилити методичне забезпечення освітнього процесу, вдосконалити структуру силабусів ОК, привести у
відповідність бібліографію рекомендованих джерел, відобразити в них апробовані результати досліджень викладачів,
сучасні іноземні джерела та активні посилання на відповідне методичне забезпечення.
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4.3 Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми

Здобувачі вищої освіти активно залучаються до виконання наукових тем відділів ІПКіК, мають вільний доступ до
матеріально-технічної бази інституту в повному обсязі, у т.ч. до бібліотеки, віварію, низькотемпературного банку.

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

Науково-педагогічні та наукові працівники, задіяні в реалізації ОНП є активними дослідниками в галузі кріобіології.
На зустрічах з ЕГ, здобувачі підтвердили факт використання останніх надбань науки в галузі кріобіології під час
викладання дисциплін науковими співробітниками інституту.

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

Інститут підтримує професыйны відносини з установами-лідерами в галузі кріобіології та кріомедицини: King’s
College London (Велика Британія), Інститут біології та імунології репродукції ім. К. Братанова (Болгарія), Dayu
Runlong Technology Development (Китай); Міжнародний центр післядипломної освіти Єреванського університету
(Вірменія), Universidade Vigo (Іспанія). Викладачі та аспіранти регулярно публікують результати власних досліджень у
міжнародних та закордонних наукових виданнях, приймають участь у міжнародних конференціях та симпозіумах.
Інтернаціональний досвід інституту має підтверджене експертною групою та доданими до справи документами
впровадження в освітній процес.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

Система поточного, проміжного і підсумкового контролю, оцінювання якості освітнього процесу здобувачами вищої
освіти та дотримання принципів академічної доброчесності передбачено цілим рядом внутрішніх положень та
роботою відповідних комісій ІПКіК НАН України. Експертна група засвідчила дієвість реалізації цих питань у межах
ОНП. Позитивним моментом є наявність договорів про співпрацю з кількома вітчизняними закладами вищої освіти
щодо проходження практичної підготовки здобувачів, в т.ч. педагогічного спрямування, що забезпечує формування
ряду загальних та фахових компетентностей. ГЕР поділяє думку експертної групи щодо доцільності впровадження
механізму автоматичного (незалежного) оцінювання тестових завдань у межах контролю знань з навчальних
дисциплін.

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

Стандарт вищої освіти третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 091 – Біологія на момент складання
програми був відсутній.

5.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх
учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Правила проведення контрольних заходів висвітлені в навчальному плані, силабусах дисциплін та розташована на
офіційному сайті. Загальна процедура щодо форм реалізації контрольних заходів регулюється «Положенням про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ІПКіК». ГЕР поділяє думку експертної групи щодо
доцільності впровадження механізму автоматичного (незалежного) оцінювання тестових завдань у межах контролю
знань з навчальних дисциплін, що гарантуватиме неупередженість та об'єктивність оцінювання контрольних заходів.

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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
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ІПКіК впроваджує і популяризує політику академічної доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу. Серед
інструментів протидії порушенням академічної доброчесності наявні створення комісії з академічної доброчесності,
визначення відповідальності за порушення і комплекс профілактичних заходів щодо попередження академічної
недоброчесності, що регламентується "Кодексом академічної доброчесності ІПКіК". Введено в практику перевірка
наукових робіт на унікальність в системі Uniceck. Визначено чітку градацію відповідності роботи для представлення
до захисту за відсотком унікальніості її тексту.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Це один із найбільш сильних критеріїв. Варто відзначити відповідність вимогам кваліфікації НПП до реалізації ОНП
«Біологія», для чого задіяно 1 академік НАН України, 11 докторів наук, 9 кандидатів наук. Закладом були враховані
рекомендації попередньої акредитації ОНП Біологія щодо представлення портфоліо науково-педагогічних
працівників з наявною актуальною інформацією щодо публікаційної активності, участі у конференціях, програмах
підвищення кваліфікації, тощо.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

Конкурсний відбір викладачів проводиться на підставі академічної відповідності претендента на займану посаду:
освіта, науковий ступінь, вчене звання, публікаційна активність, стаж і практичний досвід роботи за певним фахом,
що регламентується Статутом ІПКіК та внутрішнім "Положенням про порядок проведення конкурсного відбору
науковців для провадження викладацької діяльності в ІПКіК НАНУ".

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

Рада роботодавців ІПКіК залучена до організації та реалізації освітнього процесу через проведення експертизи ОНП,
анкетування щодо якості освітнього та наукового процесів на ОНП, внесення пропозицій щодо вдосконалення
освітнього процесу, проведення спільних науково-практичні конференцій, семінарів, виконання спільних з
викладачами науково-дослідних робіт і грантових проєктів, а також викладання окремих навчальних дисциплін на
підставі договорів про співпрацю з інститутом.

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

Варто відзначити наявний у ІПКіК досвід залучення іноземних та вітчизняних іпрофесіоналів-практиків та експертів
у галузі біології та кріобіології до реалізації освітнього процесу. Це реалізується через викладання окремих тем
семінарів та лекційних занять науково-педагогічними працівниками з наукових та освітніх центрів країн ЄС, Великої
Британії, США, Канади, що може бути розцінено як унікальна практика.

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

В інституті діє "Положення про безперервний професійний розвиток науковців, залучених до провадження
викладацької діяльності в ІПКіК НАН України", відповідно до якого науково-педагогічні працівники самостійно
можуть обирати форми, види та напрями підвищення кваліфікації, серед яких передбачені стажування, курси
підвищення кваліфікації, участь у конференціях, тренінгах тощо. Інститут сприяє частковій компенсації витрат на
професійне вдосконалення НПП. Вивчення справи доводить реальну залученість співробітників до програм
стажування, їх участі в міжнародних конференціях та програмах.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

В ІПКіК створено «Положення про формування річного рейтингу наукових працівників, які займаються проведенням
навчальних занять з аспірантами за результатами наукової, методичної та організаційної роботи ІПКіК НАН
України»; «Положення про стимулювання публікаційної активності наукових працівників ІПКіК НАН України». Для
досягнення взірцевості за даним критерієм рекомендується інтенсифікувати проходження науково-педагогічними
працівниками курсів підвищення кваліфікації з педагогіки, передбачити можливість проведення внутрішніх
семінарів та круглих столів для обміну педагогічним досвідом керівників аспірантів та наукових працівників задіяних
у реалізації освітнього процесу.
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Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

7.1 Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми гарантують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання

У ІПКіК наявна повна відповідність освітнього середовища та матеріальних ресурсів при реалізації ОНП Біологія.
Досягнення цілей та програмних результатів навчання забезпечується наявністю міжвідомчого наукового центру
(лабораторія культур тканин і мікроорганізмів), корпусу з обладнаними лабораторіями, віварію
https://www.cryo.in.ua/vivarium, бібліотеки https://www.cryo.in.ua/library, електронного репозиторію, лабораторії
фітокріобіології, лабораторії кріопротекторів, лабораторії кріоморфології, лабораторії кріоконсервування гамет та
ембріонів, лабораторії мікробіології, низькотемпературного банку біологічних об’єктів, що становить «Національне
надбання України» https://www.cryo.in.ua/cryobank, заснованої кафедри ЮНЕСКО з кріобіології і кріомедицини. Для
підготовки фахівців використовується унікальне експериментальне устаткування та обладнання вітчизняного та
іноземного виробництва. Повна формальна відповідність у цілому за сьомим критерієм посилюється забезпеченням
здобувачів ВО необхідним лабораторним обладнанням і препаратами для проведення наукових досліджень.
Безоплатний доступ до роботи на унікальному обладнанні (лазерному сканувальному мікроскопі LSM META 510 (Carl
Zeiss, Германия), проточному цитометрі “FACS Calibur” (Becton Dickinson, США), комплексі для
тензодилатометричного аналізу, кріомікроскопічному комплексі, приладі для вимірювання малокутового
розсіювання світла) надає унікальні можливості для здобувачів програми, а наявність в інституті кафедри ЮНЕСКО
забезпечує підготовку висококваліфікованих наукових кадрів європейського та світового рівня. ГЕР вважає, що в
сукупності наведені факти дають підстави для визнання взірцевої відповідності за даним критерієм.

7.2 Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або
наукової діяльності в межах освітньої програми

Звіт ЕГ, за результатами роботи в фокус-групах, підтверджує забезпеченість викладачів і здобувачів ВО безоплатним
доступом до лабораторій та роботи з необхідними для досліджень препаратами. Викладачам та здобувачам надається
вільний доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Інфраструктура ІПКіК та інформаційні ресурси
з моменту останньої акредитації доповнено придбанням програмного забезпечення Unicheck, що в комплексі
забезпечує потрібні для навчання, викладацької та наукової діяльності ресурси.

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

Відповідність за даним підкритерієм забезпечується регулярним проведенням інструктажів з охорони праці та
пожежної безпеки, дотриманням санітарних норм у приміщеннях, наявністю вогнегасників та куточків безпеки
життєдіяльності. У ІПКіК розроблено та введено в дію ряд положень щодо забезпечення інтересів здобувачів, надання
їм дорадчої допомоги та врегулювання конфліктних ситуацій. Аспіранти мають змогу надавати свої пропозиції щодо
покращення рівня надання освітніх послуг, підготовки в аспірантурі, соціальних питань, умов праці (Положення про
звернення здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) в ІПКіК НАНУ
(https://cutt.ly/lBeFCY9).

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

В інституті наявна гнучка система освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки
здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОНП. Активно впроваджуються методи контенту в соціальних мережах, на
офіційному сайті наявний сервіс "Психологічна підтримка". Також, психологічна підтримка здобувачів гарантується
зверненням до наукового керівника, з можливістю чого обізнані здобувачі ОНП Біологія. Діяльність Ради молодих
вчених ІПКіК https://www.cryo.in.ua/youngcouncil, передбачає вирішення ряду проблем: допомога в оформленні
документації на конкурси і конференції, документів до захисту дисертацій, інформування про гранти тощо. Здобувачі
мають право за заявою до профспілкової організації отримати матеріальну допомогу.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

Відповідно до «Положення про організацію інклюзивного навчання…» (https://cutt.ly/KBrztc3) у ІПКіК вжито всі
заходи, які створюють достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами.
Серед здобувачів ОНП Біологія осіб таких категорій не було.
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7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

В ІПКіК існує чітка та зрозуміла процедура врегулювання конфліктних ситуацій, передбачена можливість запобігання
випадкам дискримінації, корупції, сексуальних домагань, булінгу тощо
(https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d57a92ce4f404f2097042519f7340367.pdf?index=true), функціонує
електронна скринька довіри (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJbPErK7QnL6ewRMLEgp1fjPJxPwXUkMSR-
3uN8DnUcCZnNw/viewform), про наявність чого обізнані здобувачі ВО за ОНП, що акредитується.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію. В Інституті розроблено та введено в дію «Положення про
розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та оновлення освітньо-наукових програм підготовки
здобувачів третього рівня ...» (https://cutt.ly/7BtVEMp); «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти ...» (https://cutt.ly/BBtVNrd); «Положенням про організацію освітнього процесу ...»
(https://cutt.ly/hBtBz2w). Ознайомлення з цими внутрішніми нормативними документами свідчить про наявну в
інституті політику та узгодженість процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Так, у Положенні про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
(https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_cfde3f0a1e1e45d4888fbe8319af4256.pdf?index=true) визначено чотири
організаційні рівні в системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (п. 2.1): 1 - здобувачі вищої освіти; 2 -
гаранти освітньо-наукових програм, завідувачі структурних підрозділів, науково-педагогічні працівники; 3 - освітньо-
наукова секція вченої ради Інституту та Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності; 4 - директор,
заступники директора, вчена рада Інституту. Це свідчить про залученість до системи усіх учасників освітнього
процесу. Варто відзначити дію в рамках системи внутрішнього забезпечення якості освіти Комісії з перевірки
первинної документації наукових досліджень здобувачів наукового ступеню доктора філософії і доктора наук (п.
2.4.2.2 згаданого положення), Комісії з питань академічної доброчесності (п. 2.4.2.3) та Комітету з біоетики (п.
2.4.2.4), діяльність яких підтверджується на сторінці Центру забезпечення якості освітньо-наукової діяльності
інституту - https://www.cryo.in.ua/quality-center. У звіті СО та звіті ЕГ підтверджено проведення в 2021 р.
удосконалення ОНП Біологія третього рівня вищої освіти, згідно рекомендацій експертів Національного агентства,
пропозицій проектної групи, здобувачів та зовнішніх стейкхолдерів. Відповідний проект програми було своєчасно
оприлюднено для публічного обговорення на офіційному сайті Інституту (https://www.cryo.in.ua/discus).

8.2 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

Експертною групою засвідчено фактичну залученість аспірантів до процесу перегляду освітньої програми та
врахування їх позиції під час її оновлення. Серед цілей та змісту моніторингу стейкхолдерів освітнього процесу, які
передбачені в розділі 2 "Положенні про моніторинг стейкхолдерів щодо оцінювання якості реалізації освітньо-
наукових програм ІПКіК" https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_2e206f00181447328763126c5b4c249b.pdf наведено
перелік основних питань за якими вивчається позиція здобувачів ВО за процедурою опитування. на думку ГЕР,
інституту варто запровадити практику періодичного представлення деталізованих результатів анкетування
стейкхолдерів освітнього процесу, в тому числі і результати анкетування здобувачів ВО.

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

На сторінці Ради роботодавців ІПКіК - https://www.cryo.in.ua/employers представлено протоколи засідань Ради, серед
яких є підтвердження долучення роботодавців до процесу перегляду освітньо-наукової програми Біологія третього
рівня вищої освіти (протокол № 1 від 30.06.2021 р.). У звіті СО та звіті ЕГ йдеться про врахування побажань
стейкхолдерів під час перегляду програми, результатом чого стало введення дисципліни за вільним вибором
«Кріоветеринарія» та «Статистичні методи у біології та медицині», створено Центр забезпечення якості освітньо-
наукової діяльності та внесено уточнення у формулювання ФК-5.

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми
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В ІПКіК функціонує підрозділ «Асоціація випускників», який займається збором інформації, щодо працевлаштування
випускників програми https://www.cryo.in.ua/phd-graduates/. Більшість випускників за ОНП « Біологія
працевлаштовується в інституті, який є основним роботодавцем. Серед випускників є й такі, що працюють у
закордонних наукових установах, відповідна інформація врахована при відстеженні кар'єрного шляху випускників.

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

У цілому відповідає вимогам підкритерію. Доказом вчасного реагування на виявлені в програмі недоліки, відповідно
до результатів опитування здобувачів, є скорочення терміну навчання за освітньою складовою ОНП до 2 років та
введення дисципліни зі статистичних методів обробки результатів експериментальних досліджень. Відповідно до
пропозицій представників Ради роботодавців в інституті засновано Центр забезпечення якості освітньо-наукової
діяльності.

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

Відповідно до рекомендацій, отриманих розробниками програми за результатами попередньої акредитаційної
процедури були уточнені цілі, ЗК, ФК та ПРН; змінено обсяг освітньої складової ОНП до 42 кредитів ЄКТС; додано до
циклу загальної підготовки здобувачів навчальної дисципліни «Педагогічна практика в системі вищої освіти»,
розширено спектр дисциплін за вільним вибором аспірантів та, здійснено перерозподіл кредитів між освітніми
компонентами; уточнено педагогічну складову ОНП шляхом введення дисциплін «Педагогічна практика в системі
вищої освіти», «Організація та проведення навчальних занять за медико-біологічним профілем»; оновлено зміст
окремих освітніх компонентів; уточнено загальну інформацію про ОНП відповідно до змін законодавчої та
нормативної бази, що регулює освітню діяльність закладів вищої освіти.

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

В ІПКіК проводиться робота з внутрішнього забезпечення якості освіти засобом діяльності Центру забезпечення
якості освітньо-наукової діяльності та Ради молодих вчених; введення в дію ряду внутрішніх нормативних документів,
які регулюють питання розвитку освітньої програми та освітньої діяльності; співпраці з іноземними та вітчизняними
закладами вищої освіти та науковими установами, досвід яких доведено враховується при перегляді ОНП Біологія.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Формальних зауважень до відповідності підкритерію немає. Варто продовжити практику своєчасного оприлюднення
та оновлення інформації на офіційному сайті інституту щодо перегляду та оновлення ОНП, висвітлення пропозицій
стейкхолдерів з метою повного забезпечення прозорості та публічності процедури врахування пропозицій і зауважень
від зацікавлених сторін.

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

На офіційному вебсайті ІПКіК https://www.cryo.in.ua/discus підтверджується оприлюднення проєкту ОНП Біологія
2021 р. (https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_c74c57d8fa9147d78007b249703bcb92.pdf?index=true), а також Звіт за
результатами проведення громадського обговорення проекту освітньо-наукової програми Біологія
(https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_4130b8a82e934a00a2dbf6a979c3c459.pdf?index=true), затверджений
протоколом № 2 засідання освітньо-наукової секції вченої ради ІПКіК НАН України від 4 жовтня 2021 р., де наведено
афіліація стейкхолдерів, які долучались до обговорення програми, вказано запропоновані ними зміни, рішення
розробників програми щодо його прийняття чи відхилення з відповідним обґрунтуванням. Також на сайті інституту є
доступними Правила прийому до аспірантури (https://www.cryo.in.ua/vstup), освітні програми ОНП 2021 та проєкт
ОНП 2022 (https://drive.google.com/drive/folders/1VB3l9fDV52Re-Sj1zn67yGXNSa6FI23c), робочі програми з
реквізитами затвердження та силабуси навчальних дисциплін https://www.cryo.in.ua/edu.

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
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в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства

ОНП зі спеціальності 091 – Біологія галузі знань 09 – Біологія розміщена на сайті ІПКіК НАН України на сторінці
«Освіта» у вкладці «Освітній процес» (https://www.cryo.in.ua/edu).

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

Освітня складова ОНП Біологія містить обов’язкові навчальні дисциплінами загальної підготовки, цикли професійної
підготовки та вибіркові дисципліни за актуальними напрямами сучасної кріобіології. Наукові інтереси аспірантів
повною мірою враховані при формуванні ОНП Біологія. Це відображено в раціональності розподілу часу на
виконання навчальної та наукової складової програми, а також гарантованою можливістю захисту кваліфікаційної
роботи в разі її дострокового виконання. Здобувачі вищої освіти можуть вільно приймати участь у програмах сумісних
досліджень та стажувань в інших наукових/освітніх центрах без втрати можливості опановувати освітні компоненти
та відробляти їх, що може бути визнано взірцевою перевагою даної ОНП.

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

Відповідність підкритерію достатньо аргументована та підтверджена в звіті СО та звіті ЕГ. Науковий напрям
дисертаційних досліджень аспірантів відповідає науковій тематиці їх наукових керівників та напряму досліджень
відділу/лабораторії/кафедри де працює керівник. Вибір тем наукових досліджень аспірантів переважно відбувається
ще під час їх навчання на другому рівні вищої освіти, коли вони проходять навчальну практику на базі ІПКіК у рамках
співробітництва між інститутом та закладами вищої освіти, ГЕР поділяє думку ЕГ, що такий підхід може бути
взірцевим прикладом проведення профорієнтаційної роботи.

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

В ІПКіК наявна взірцева практика організаційного та матеріального забезпечення здобувачів для проведення й
апробації результатів наукових досліджень. Це досягається за рахунок придбання інститутом (за власний рахунок та з
грантових коштів) реактивів, витратних матеріалів та безоплатним доступом аспірантів до використання їх у роботі на
унікальному лабораторному обладнанні. Інститут підтримує ініціативи здобувачів до участі в регіональних та
міжнародних наукових заходах, в т.ч. конференціях, семінарах, круглих столах тощо. На підставі договорів про
співробітництво, аспіранти можуть проводити свої дослідження у наукових центрах країн ЄС, Великої Британії, США.
Ефективне сприяння ІПКіК до апробації наукових аспірантів та їх керівників забезпечує наявність в Інституті
наукового фахового видання України категорії А "Проблеми кріобіології і кріомедицини", що індексується
міжнародною наукометричною базою Scopus з 2014 року (https://www.cryo.in.ua/journal).

10.4 Заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у
спільних дослідницьких проєктах тощо

Аспіранти, що навчаються за даною освітньо-науковою програми є активними учасниками міжнародної академічної
мобільності, зокрема за програмами університетів Німеччини, Іспанії та Польщі. Здобувачі беруть особисту участь в
обговоренні актуальних питань та презентуванні результатів досліджень серед міжнародної наукової спільноти,
шляхом виступів на конференціях та публікацій у міжнародних фахових журналах. Здобувачі повною мірою долучені
д о сумісних наукових проєктів ІПКіК із міжнародними партнерами, що було підтверджено під час зустрічей ЕГ із
здобувачами, науково-педагогічними працівниками та на відкритій зустрічі з науковими партнерами іноземцями -
Prof. Roland Fleck, King’s College, Center for Ultrastructure Imaging, Великобританія, Prof. Estefania P. Rosendo, University
of Vigo, Іспанія. ІПКіК має Travel Award від SLTB, Society for Cryobiology, Travel Fellowship від ESBB та ін. Порядок
реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ІПКіК НАН України регулюється
відповідним Положенням (https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_ac4d7d99f6f9463ca9ddb33a68af1d42.pdf?
index=true). Широкі можливості та підтверджена залученість аспірантів до міжнародної академічної спільноти є ще
однією суттєвою перевагою ОНП Біологія.

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються
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Усі наукові керівники здобувачів є керівниками або відповідальними виконавцями тем НДР Інституту. Результати
публікуються у провідних фахових журналах України і світу, доповідаються на вітчизняних та міжнародних наукових
конференціях. Відбувається сумісна робота аспірантів та їх наукових керівників у грантових проектах та публікаційній
активності, зокрема у науковому журналі «Проблеми кріобіології і кріомедицини», що входить до наукометричної
бази Scopus.

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу
регламентують «Кодекс академічної доброчесності в ІПКіК НАН України» (https://cutt.ly/6VZ2pgi) та «Положення
про академічну доброчесність ...» (https://cutt.ly/fVZ9MUf). У закладі створено та реалізується система запобігання та
виявлення академічного плагіату, придбано ліцензію online-сервісу Unicheck (як реакція на зауваження експертів
минулої акредитації). Проводиться інформування на веб-сайті Інституту про заходи щодо забезпечення принципів та
правил академічної доброчесності. У межах ОНП Біологія наявна практика інформування аспірантів їх науковими
керівниками щодо неприпустимості плагіату. Про дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
свідчать високі показники наукової активності та рівень інтеграції у світовий науковий простір ІПКіК.

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Рекомендується запровадити анкетування випускників ОНП та забезпечити можливість їх ефективного впливу на
зміни ОНП.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Рекомендується деталізувати види самостійної роботи здобувачів у межах ОНП, зокрема регламентувати форми
контролю за цим видом діяльності.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендується забезпечити відкритий доступ здобувачів до інформації щодо реалізації їх права на перезарахування
результатів неформальної та інформальної освіти, а також оприлюднення вартості навчання на офіційному сайті
ІПКіК.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Рекомендується посилити методичне забезпечення освітнього процесу, вдосконалити структуру силабусів ОК,
привести у відповідність бібліографію рекомендованих джерел у робочих програмах, відобразити в них апробовані
результати досліджень викладачів, сучасні іноземні джерела та активні посилання на відповідне методичне
забезпечення.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Рекомендується впровадження механізму автоматичного (незалежного) оцінювання тестових завдань у межах
контролю знань з навчальних дисциплін.

Критерій 6. Людські ресурси
Рекомендується інтенсифікувати проходження науково-педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації
з педагогіки.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Рекомендується продовжувати та розвивати взірцеву практику реалізації ОНП за даним критерієм.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Рекомендується вдосконалити форми проведення та аналізу результатів анкетування стейкхолдерів освітно-наукової
програми Біологія.
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Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендується продовжити практику своєчасного оприлюднення та оновлення інформації на офіційному вебсайті
інституту щодо перегляду та оновлення ОНП, висвітлення пропозицій стейкхолдерів.

Критерій 10. Навчання через дослідження
Рекомендується продовжувати та розвивати взірцеву практику реалізації ОНП за даним критерієм.

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

СЕВЕРИНОВСЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
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