
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про систему внутрішнього  забезпечення якості вищої освіти в 

Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2022 



I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 

Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (далі — Положення, 

Інститут) розроблено відповідно до вимог Законів України «Про освіту»,  «Про 

вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, «Положення 

про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти» та інших нормативних та допоміжних документів, що розроблено 

та реалізуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, 

статуту Інституту, стратегії розвитку Інституту на 2022 — 2027 pp. 

1.2. Положення ґрунтується на 

 Основних засадах Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення 

якості в  Європейському просторі вищої освіти ESG; 

 постановах КМУ; 

 наказах та листах Міністерства освіти і науки України; 

 нормативно-правових актах Національного агентства із забезпечення  

 якості    вищої освіти; 

 локальних нормативно-правових актах Інституту 

1.3. Основними завданнями системи внутрішнього забезпечення якості освіти є 

 формування стійкої довіри до присвоєного Інститутом ступеня третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за всіма освітньо-науковими 

програмами в Україні та поза її межами; 

 формування стійкої довіри до Інституту зі сторони суспільства та 

роботодавців як закладу вищої освіти, що готує високоосвічених та  

високопрофесійних фахівців, які відповідають кращим міжнародним і 

вітчизняним вимогам та мають високий рівень якості отриманих 

знань; 

 забезпечення і підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти, їхньої відповідності національним ліцензійним умовам надання 

освітніх послуг, державним, європейським і міжнародним освітнім 

стандартам; 

 досягнення позитивної динаміки якості підготовки здобувачів вищої 

освіти шляхом забезпечення розуміння, врахування та узгодження 

потреб (цілей, вимог та очікувань) усіх стейкхолдерів щодо надання 

освітніх послуг; 

 формування в Інституті культури якості на всіх рівнях як основи 

конкурентоспроможності Інституту та випускників його освітньо-

наукових програм; 

 впровадження механізму моніторингу та самоаналізу якості освітнього 



процесу як невід’ємного компоненту сталого розвитку Інституту. 

1.4. Основні терміни та їx визначення розуміються в значеннях, встановлених 

законодавством України про освіту. 

1.5. Система внутрішнього забезпечення якості в Інституті передбачає 

 визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

 здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньо-наукових 

програм; 

 щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників Інституту та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті, на інформаційних 

стендах тощо; 

 посилення кадрового потенціалу Інституту; забезпечення підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу та інформаційної, соціальної, організаційної, консультативної 

підтримки здобувачів ступеня доктора філософії; 

 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління  освітнім процесом; 

 забезпечення публічності інформації про освітньо-наукові програми; 

 забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного  плагіату у наукових працях працівників Інституту і 

здобувачів вищої освіти. 

1.6. Функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти в 

Інституті  базується на таких основних принципах: 

 автономії закладу вищої освіти, як відповідального за забезпечення 

якості  освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

 відповідності європейським і національним стандартам якості вищої 

освіти; 

 усвідомлення усіма співробітниками Інституту відповідальності за 

якість  вищої освіти та освітньої діяльності; 

 визнання необхідності розроблення стратегії, політики та процедур  

забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Інституту; 

 орієнтація на поточні й майбутні потреби споживачів, прагнення до  

перевищення їхніх очікувань; 

 залучення здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших 

зацікавлених сторін  (стейкхолдерів) до процесу забезпечення якості 

освітніх послуг; 

 прийняття управлінських рішень на основі аналізу своєчасної, повної 

й  об’єктивної інформації; 



 відмови від авторитарного стилю керування і перехід до лідерства; 

 залучення всього персоналу до досягнення цілей Інституту шляхом 

делегування більшої відповідальності на нижчі рівні управління; 

 постійне навчання персоналу; 

 управління освітньою діяльністю Інституту та відповідними 

ресурсами як  системою взаємопов’язаних процесів; 

 співробітництво з усіма зацікавленими сторонами; 

 постійне поліпшування якості освіти, освітньої діяльності та

 системи  управління якістю освіти в Інституті; 

 дотримання академічної доброчесності; 

 прозорості; 

 студентоцентризму. 

1.7. Інститут працює у взаємодії зі стейкхолдерами, до яких належать 

— учасники освітнього процесу Інституту; 

— випускники освітньо-наукових програм, батьки здобувачів освітньо-

наукового рівня вищої освіти; 

— роботодавці, керівники та провідні фахівці; 

— заклади вищої освіти та наукові установи України та зарубіжжя, які 

мають досвід реалізації подібних освітньо-наукових програм за 

спеціальностями; 

— інститути та інституції, що здійснюють управління та 

самоврядування у сфері вищої освіти (Міністерство освіти i науки 

України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти; 

Акредитаційна комісія МОН України, Науково-методична рада МОН 

України тощо). 

 

II. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

2.1. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності передбачає чотири організаційні рівні:  

перший – здобувачі вищої освіти;  

другий (рівень освітньо-наукової програми) – гаранти освітньо-наукових 

програм, завідувачі структурних підрозділів,  науково-педагогічні працівники; 

третій (секційний рівень) – освітньо-наукова секція вченої ради Інституту,  

Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності; 

четвертий (інститутський рівень) – директор, заступники директора, вчена 

рада Інституту. 

2.2. На першому рівні  організація внутрішнього забезпечення якості освіти  



передбачає здійснення здобувачами вищої освіти таких функцій: 

1. участь в обговоренні та вирішенні питань щодо внутрішнього 

забезпечення  якості освіти; 

2. внесення пропозицій щодо внутрішнього забезпечення якості освіти ; 

3. участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 

4. участь в опитуваннях щодо 

 змісту освітньо-наукових програм та ïx компонентів за 

спеціальностями, якості організації викладання дисциплін 

науково-педагогічними працівниками Інституту; 

 якості функціонування освітнього середовища, у тому числі 

щодо забезпечення можливості формування індивідуальної 

освітньої траєкторії; 

 ефективності діяльності структурних наукових підрозділів, 

освітньо-наукової секції вченої ради Інституту, Центру 

забезпечення якості освітньо-наукової діяльності, Ради 

молодих вчених, відділу науково-технічної інформації, 

наукової бібліотеки тощо.  

 

2.3. Другий рівень організації системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

здійснюється науково-педагогічними працівниками Інституту за безпосереднім  

керівництвом гарантів освітньо-наукових програм та завідувачів 

структурних підрозділів Інституту за такими напрямами: 

—  напрацювання власної практики якісного забезпечення освітніх 

компонентів ОНП, що реалізуються Інститутом; 

—  контроль виконання вимог i встановлених нормативів щодо якісної 

організації освітньої діяльності; 

—  моніторинг поточних та підсумкових результатів навчання здобувачів  

вищої освіти; 

—  забезпечення наявності необхідних навчальних i навчально-

методичних ресурсів, баз практики для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 

—  створення реальних умов для системного та усвідомленого витіснення 

з академічного інститутського середовища плагіату на всіх рівнях i у 

будь-яких формах; 

—  залучення до освітнього процесу роботодавців, які мають авторитет у 

відповідній галузі для проведення теоретичних i практичних занять 

на відповідних освітньо-наукових програмах; 

— напрацювання ефективної системи взаємозв’язків із випускниками  



освітньо-наукових програм та потенційними роботодавцями.  

2.4. Третій рівень організації системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти здійснюється освітньо-науковою секцією вченої ради Інституту, 

Центром забезпечення якості освітньо-наукової діяльності, відділом науково-

технічної інформації. 

2.4.1. Третій рівень організації системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти i полягає в 

—  управлінні якістю; 

—  організації моніторингу освітньо-наукових програм на предмет ïx 

відповідності вимогам ринку праці та тенденціям розвитку 

галузі/спеціальності, із залученням всіх учасників освітнього процесу та 

різних категорій стейкхолдерів; 

—  внутрішній перевірці якості підготовки здобувачів вищої  освіти, 

системному моніторингу результатів навчання; 

—  щорічному оцінюванні здобувачів вищої освіти (за підсумками 

складання екзаменаційних сесій), науково-педагогічних працівників Інституту 

(за підсумками рейтингування) та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті; 

—  контролі підготовки та проходження процедури акредитації освітньо-

наукових програм;  

—  плануванні та організації заходів щодо підвищення якості вищої 

освіти; 

—  забезпеченні підвищення кваліфікації та професійного розвитку 

наукових i науково-педагогічних працівників; 

—  встановленні оперативного зворотного зв’язку з випускниками 

освітньо-наукових програм Інституту, роботодавцями, дослідження ринку 

праці; 

—  створенні умов для формування індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувача вищої освіти, забезпечення прозорості процедур визнання 

результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти та 

неформальній освіті; 

—  моніторингу іміджу Інституту в освітньому просторі регіону та 

України тощо. 

2.4.2. Організаційна структура та функції Центру забезпечення якості 

освітньо-наукової діяльності Інституту (Центр якості). 

Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності Інституту є 

постійно діючим органом, який розглядає питання якості організації 

освітнього процесу в Інституті, розробляє заходи щодо забезпечення якості 



вищої освіти відповідно до стандартів вищої освіти та впровадження 

освітніх інновацій. Діяльність Центру якості ґрунтується на 

студентоцентрованому підході та здійснюється на принципах фаховості, 

доброчесності, об’єктивності та прозорості, колегіальності та гласності   

обговорення питань, віднесених до його завдань. 

Голова і склад Центру забезпечення якості освітньо-наукової 

діяльності Інституту затверджується наказом директора. За необхідності, до 

складу Центру якості наказом директора можуть бути внесені зміни. 

Центр якості є складовою системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти Інституту, який здійснює певні процедури (функції) в сфері 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на рівні 

Інституту за відповідними напрямами діяльності. 

До складу Центру якості входять 

1. Комісія з опитування ІПКіК НАН України; 

2. Комісія з перевірки первинної документації наукових досліджень 

здобувачів наукового ступеню доктора філософії і доктора наук; 

3. Комісія з питань академічної доброчесності; 

4. Комітет з біоетики при ІПКіК НАН України;  

5. Конкурсна комісія на зайняття вакантних посад; 

6. Постійно діюча комісія по роботі з науковою молоддю при вченій раді 

ІПКіК НАН України; 

7. Група з популяризації наукової діяльності.  

 Організація роботи, форма роботи та звітність регламентується 

положеннями окремих складових Центру (Положення про комітет з біоетики 

ІПКіК НАН України, Положення про ведення, оформлення та перевірку 

первинної документації наукових досліджень здобувачів наукового ступеня 

доктора філософії і доктора наук в ІПКіК НАН України, Положення про 

постійно діючу комісію по роботі з науковою молоддю при вченій раді ІПКіК 

НАН України, Положення про академічну доброчесність в Інституті проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України, Положення про роботу комісії з 

опитування в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини тощо). 

Узагальнення результатів роботи комісій продовж навчального року 

оформлюється головою Центру освіти у проміжному і заключному звітах. Проміжні 

звіти готуються за окремими питаннями за потребою та заслуховуються на 

засіданнях освітньо-наукової секції вченої ради Інституту. Заключний звіт готується 

щорічно (1 раз на рік) і затверджується на засіданні вченої ради Інституту . 

Рішення Центру якості, як правило, мають рекомендаційний характер, 

обов’язковими до виконання є ті, що вводяться в дію наказом директора 

або службовими розпорядженнями по Інституту. 
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Матеріли роботи Центру оприлюднюються на офіційному сайті Інституту 

або в інший спосіб. 

2.4.2.1. Комісія з опитування ІПКіК НАН України в своїй роботі керується 

Положенням про роботу комісії з опитування в Інституті проблем кріобіології і 

кріомедицини. 

Комісія здійснює моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти через організація опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) усіх 

стейкхолдерів (здобувачів освіти, випускників освітньо-наукових програм, 

науково-педагогічних працівників, роботодавців, академічної спільноти) щодо  

якості вищої освіти та освітньо-наукової діяльності Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України та використовує отриману інформації 

для підготовки аналітичних матеріалів з метою виявлення проблемних питань 

освітнього процесу в Інституті та формування пропозицій щодо підвищення 

якості освітнього процесу, покращення освітньо-наукових програм, 

забезпечення якості науково-дослідної роботи. 

2.4.2.2. Комісія з перевірки первинної документації наукових досліджень 

здобувачів наукового ступеню доктора філософії і доктора наук перевіряє 

своєчасність, повноту та відповідність до встановлених вимог ведення 

первинної документації стосовно наукових досліджень в рамках дисертаційних 

робіт, а також відповідність первинної документації індивідуальному плану 

здобувача вищої освіти. 

Комісія у своїй роботі керується наказами МОН і НАН України та 

Положенням про ведення, оформлення та перевірку первинної документації 

наукових досліджень здобувачів наукового ступеня доктора філософії і доктора 

наук в ІПКіК НАН України  

Завданням Комісії є перевірка первинної документації наукових досліджень 

дисертантів і складання відповідної довідки: 

– головам наукових секцій вченої ради Інституту при щорічній атестації 

аспірантів і докторантів; 

– дисертанту, напередодні попереднього захисту дисертаційної роботи і її подачі 

в спеціалізовану вчену раду до офіційного захисту. 

Заключення довідки з перевірки первинної наукової документації входять 

до висновку про відповідність дисертаційної роботи існуючим вимогам, який 

затверджується директором Інституту і видається виконавцю дисертації для 

представлення в спеціалізовану вчену раду. 

2.4.2.3. Комісія з питань академічної доброчесності в своїй роботі керується 

Кодексом академічної доброчесності в Інституті проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України, Положенням про академічну доброчесність в 

Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Порядком 

виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності , а 
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також розгляду апеляцій на рішення щодо академічної відповідальності, 

Порядком скасування рішення щодо присудження ступеня доктора філософії у 

разі виявлення фактів порушення здобувачем академічної доброчесності в 

Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, які розроблені у 

відповідності до діючого законодавства України. 

Завдання, які стоять перед Комісією наукової доброчесності Інституту – це 

розробка та використання механізмів з перевірки академічних робіт та текстів 

наукового стилю на наявність академічного плагіату, покращення комунікації 

між науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, 

підтримка принципів академічної доброчесності в Інституті. Все це формує 

умови для покращення якості освітнього процесу, дозволяє створити 

ефективний навчальний процес, з акцентом на якості освіти. 

2.4.2.4. Комітет з біоетики при ІПКіК НАН України у своїй роботі керується 

«Рекомендаціями ВОЗ комітетам з етики, які проводять експертизу біомедичних 

досліджень», матеріалами Гельсінської декларації Всесвітньої медичної 

асоціації, Конвенції про захист прав і гідності людини у зв’язку з використанням 

досягнень біології і медицини, 1997 р., Матеріалами Національних конгресів з 

біоетики, рекомендаціями «Стандартні операційні процедури діяльності 

комітетів з етики», Матеріалами IV Європейської Конвенції по захисту 

хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і інших 

наукових цілей (ETS 123 (1986), Директивою Європарламенту і Ради Європи 

2010/63/EU (2010) по захисту тварин при виконанні наукових досліджень, 

законодавчими документами України, Положенням про комітет з біоетики 

Інституту.  

На засіданнях Комітету проводиться біоетична експертиза матеріалів (що 

подаються заявниками): 

 методик експериментів з лабораторними тваринами; 

 анотацій і календарних планів дисертаційних робіт здобувачів вищої 

освіти при їх плануванні;  

 первинних матеріалів та дисертаційних робіт здобувачів наукових 

ступенів кандидатів наук і докторів філософії безпосередньо перед їх 

попереднім захистом/експертизою згідно існуючих вимог;  

 тем науково-дослідної роботи, що плануються; 

 наукових статей, що подаються до друку; 

 матеріалів дипломних робіт, що виконуються на базі Інституту. 

Проводиться поточний контроль за дотриманням затверджених методик 

проведення експериментів на тваринах у підрозділах Інституту. Регулярно 

здійснюється контроль за якістю утримання тварин у віварії Інституту  

2.4.2.5. Конкурсна комісія на зайняття вакантних посад здійснює конкурсний 
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відбір науково-педагогічних працівників, які задіяні в реалізації освітньо-

наукових програм підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем 

вищої освіти (доктор філософії) в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини 

НАН України. 

Відбір здійснюється відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету  Міністрів України від 

30 грудня 2015 р. №1187 (в редакції Постанови  Кабінету Міністрів України від 

24 березня 2021р. № 365) із зарахуванням результатів рейтингової комісії та 

опитування здобувачів вищої освіти.  

2.4.2.6. Постійно діюча Комісія по роботі з науковою молоддю при вченій 

раді ІПКіК НАН України створена для залучення молодих обдарованих 

випускників вищих навчальних закладів до навчання в аспірантурі Інституту, 

розвитку творчого потенціалу молодих вчених,  їхнього професійного зростання, 

сприяння у працевлаштуванні, створенню умов для професійної праці, 

запобігання відтоку з Інституту. У своїх діях Комісія керується Положенням про 

Комісію по роботі з науковою молоддю при вченій раді ІПКіК НАН України.  

Основними завданнями Комісії є 

– координація зусиль адміністрації і науковців Інституту щодо вирішення 

питань залучення, професійної підготовки і закріплення талановитої 

наукової молоді в ІПКіК НАН України, створення необхідних умов для 

розвитку їхнього творчого потенціалу; 

– сприяння підвищенню ефективності наукової діяльності молодих учених; 

– сприяння створенню належних умов для проведення наукової роботи та 

навчання молодих учених в аспірантурі; 

– підтримання зв’язків з органами державної влади, науковими та науково-

освітніми установами України, зарубіжними науковими організаціями з 

питань підготовки молоді та створення умов для мотивації талановитих 

молодих учених; 

– залучення молодих вчених ІПКіК НАН України до участі у конкурсах на 

здобуття державних та академічних премій, стипендій, грантів та інших 

заходів з підтримки наукової молоді; 

– разом з адміністрацією Інституту рекомендує найбільш успішних молодих 

науковців для виступів з науковими повідомленнями на зборах відділення 

Президії НАН України; 

– залучення молодих талановитих вчених до участі у роботі кафедри 

ЮНЕСКО, використовуючи її можливості в міжнародних наукових 

комунікаціях, наданні їм фінансових можливостей для короткочасних 

зарубіжних стажувань у центрах з проблем кріобіології та кріомедицини, 

виступів з науковими докладами на зарубіжних форумах;   

– сприяння роботі Ради молодих вчених ІПКіК НАН України та при потребі 



заслуховувати звіти про її діяльність; 

– розглядати стан підготовки молодих фахівців під час навчання у аспірантурі 

Інституту та доповідати на засіданні вченої ради; 

– сприяння організації та проведенню наукових конференцій, семінарів, 

наукових шкіл молодих учених та участі їх в інших наукових, науково-

організаційних та науково-освітніх заходах; 

– розглядати пропозиції щодо заохочення та підтримки молодих учених  

стосовно одержання премій, стипендій, грантів, що встановлені Президією 

НАН України. 

2.4.2.7. Група з популяризації наукової діяльності. Згідно з постановою 

Президії Національної Академії Наук України № 51 від 17.02.2021 «Про 

активізацію комунікаційної діяльності в НАН Україні» в Інституті з метою 

інформування громадськості про наукові досягнення, стан і проблеми 

вітчизняної науки та важливі результати роботи установ НАН України з числа 

штатних співробітників була створена група, яка відповідає за популяризацію 

наукової діяльності та зв’язки із групою науково-аналітичного забезпечення 

комунікаційної діяльності НАН України. 

Спільно з Радою молодих вчених та всіма небайдужими співробітниками 

Інституту група займається висвітленням результатів наукової діяльності 

Інституту через різні засоби масової інформації, організацією і проведенням 

Днів науки та тематичних екскурсій як для широкої громадськості, так і для 

учнів шкіл та студентів вищих навчальних закладів. Відвідувачі Інституту не 

тільки знайомляться з досягненнями та напрямками його діяльності, але і з 

можливостями продовження навчання у аспірантурі Інституту за освітньо-

науковими програмами за спеціальностями 091 Біологія та 222 Медицина. 

Співробітники Інституту організують та беруть активну участь у 

просвітницьких акціях: виступають на телебаченні, публікують статті у ЗМІ, на 

офіційних інтернет-сторінках Інституту та персональних інтернет-сторінках, 

ведуть персональні YouTube-канали, організують та беруть участь у виставках, 

круглих столах, тематичних передачах, проводять лекції (on- та off-line) серед 

учнів вищих та середніх навчальних закладів та дискутують і роблять дописи в 

соціальних мережах. 

 

2.5. На четвертому (інститутському) рівні системи внутрішнього 

забезпечення якості директоратом, вченою радою Інституту забезпечується  

 формування стратегії, політики, процедур та практик для академічного 

забезпечення якості освіти; 

 розробка політики та принципів щодо оцінювання якості освітньо-

наукових програм, якості роботи професорсько-викладацького складу, 



якості навчальних результатів  здобувачів вищої освіти; 

 затвердження освітньо-наукових програм та навчальних планів для 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

 визначення системи та затвердження процедур внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти; 

 оцінювання діяльності структурних підрозділів на підставі щорічних 

звітів їхніх керівників. 

 затвердження локальних нормативних актів щодо забезпечення 

реалізації цієї політики; 

 контроль процедур i заходів щодо виконання вимог до якості вищої  

освіти в Інституті. 

 

ІІІ. ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності Інституту 

включає наступні основні процедури забезпечення якості вищої освіти та 

освітньої діяльності: 

 формування, реалізація, моніторинг та періодичний перегляд 

освітніх програм; 

 забезпечення якості освітньої діяльності; 

 оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних, 

наукових працівників Інституту та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань; 

 забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників; 

 забезпечення необхідними ресурсами для організації освітнього 

процесу, у  тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти, 

за кожною освітньо-науковою  програмою; 

 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

 забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у навчальних, методичних та наукових 

працях працівників Інституту і здобувачів вищої освіти; 

 забезпечення публічності діяльності Інституту. 

 

3.1. Формування, реалізація, моніторинг та періодичний перегляд 

освітньо-наукових   програм 

3.1.1. Механізм розробки, затвердження, моніторингу та перегляду освітньо-

наукових програм регулюється Положенням про розроблення, затвердження, 

моніторинг, періодичний перегляд та оновлення освітньо-наукових програм 



підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня 

докторів філософії в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН 

України. 

3.1.2. Освітньо-наукова програма в межах кожної спеціальності розробляється 

проєктною групою. Освітньо-наукова програма розглядається та 

рекомендується освітньо-науковою секцією, ухвалюється рішенням вченої ради 

i затверджується директором Інституту. 

3.1.3. Перегляд освітньо-наукових програм відбувається відповідно до Положення 

про розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та оновлення 

освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти ступеня докторів філософії в Інституті проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України за результатами їхнього моніторингу. 

3.1.4. Моніторинг та перегляд освітньо-наукових програм відбувається щорічно 

за участю зацікавлених сторін (здобувачів вищої освіти, роботодавців, науково-

педагогічними працівниками, академічної спільноти) і передбачає проведення 

відповідних процедур, пов’язаних зі збором і аналізом інформації щодо 

змістовності та організації освітнього процесу. 

 

3.2. Забезпечення якості освітньої діяльності 

3.2.1. Реалізація освітньо-наукових програм в Інституті орієнтована на 

стимулювання мотивації здобувачів вищої освіти та залучення їх до 

удосконалення освітнього процесу. Основні засади освітньої діяльності 

визначаються ро та базуються на принципах студентоцентрованого підходу. 

3.2.2. Забезпечення якості освітньої діяльності у контексті 

студентоцентрованого    навчання, викладання та оцінювання передбачає 

 можливість вибору здобувачам вищої освіти навчальних дисциплін 

вільного вибору; 

 можливість академічної мобільності здобувачів вищої освіти; 

 доступ до навчальних інформаційних ресурсів; 

 можливість самооцінювання та самоконтролю результатів навчання; 

 вивчення та врахування думки здобувачів вищої освіти стосовно 

організації освітнього процесу, викладання навчальних дисциплін, 

змісту освітньо-наукових програм, системи оцінювання результатів 

навчання тощо; 

 участь здобувачів вищої освіти в органах управління на рівні Інституту; 

 наявність гнучкої системи надання освітніх послуг за усіма формами 

навчання; 

 використання зручних для здобувачів вищої освіти форм та методів 

надання освітніх послуг; 



 використання в освітньому процесі інноваційних технологій навчання; 

 наявність об’єктивних та прозорих критеріїв оцінювання результатів 

навчання здобувачів вищої освіти; 

 періодичний перегляд і вдосконалення системи діагностики 

результатів  навчання;   

 наявність регламентованих процедур розгляду апеляцій здобувачів 

вищої освіти;  

 наявність можливостей отримання освітніх послуг здобувачами вищої 

освіти з особливими    потребами; 

 забезпечення ефективних форм і методів організації самостійної 

роботи    здобувачів вищої освіти;  

 наявність процедури формування індивідуальних освітніх траєкторій 

навчання   здобувачів вищої освіти; 

 наявність регламентованих механізмів мотивування та заохочення 

здобувачів вищої освіти; 

 наявність системи заходів щодо підготовки здобувачів вищої освіти  до 

майбутньої  професійної діяльності та їхнього позиціювання на ринку 

праці; 

3.2.3. До основних принципів студентоцентрованого навчання в Інституті 

відносяться: 

 взаємоповага у стосунках між здобувачами вищої освіти та науково-

педагогічним, навчально-допоміжним та обслуговуючим персоналом; 

 активне залучення здобувачів вищої освіти до реалізації всіх 

компонентів освітнього процесу; 

 урахування різноманітних індивідуальних потреб кожного здобувача 

вищої освіти; 

 реалізація гнучких навчальних траєкторій через організацію вивчення 

здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін вільного вибору, 

академічну мобільність і трансфер кредитів; 

 зворотній зв’язок щодо освітнього процесу (наявність процедур 

реагування на скарги здобувачів вищої освіти). 

 

3.3. Оцінювання здобувачів вищої освіти 

3.3.1. Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

передбачає дотримання оприлюднених критеріїв, правил i процедур. 

3.3.2. Система оцінювання включає поточний і підсумковий контроль знань, 

проміжну і підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти. 

3.3.3. Поточний контроль здійснюється протягом семестру усно або письмово, у 

тому числі дистанційно з використанням електронних засобів зв’язку. 



3.3.4. Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі екзамену a6o 

заліку, визначених навчальним планом у терміни, передбачені графіком 

навчального процесу.  

3.3..5. Критерії оцінювання є обов’язковою складовою програми навчальної 

дисципліни. На початку семестру науково-педагогічний працівник, який 

викладає дисципліну, повинен ознайомити здобувачів вищої освіти зі змістом, 

структурою, формою завдань поточного та підсумкового контролю, системою та 

критеріями її оцінювання. 

3.3.6. Атестація здобувачів вищої освіти — це встановлення рівня сформованих 

компетентностей та засвоєних здобувачами вищої освіти результатів навчання у 

відповідності до вимог освітньо-наукової програми. 

3.3.7. Для врахування думки здобувачів вищої освіти щодо якості та 

об’єктивності системи оцінювання проводяться щорічні та/або щосеместрові 

опитування здобувачів вищої освіти та випускників освітньо-наукових програм 

Інституту. 

 

3.4. Забезпечування якості кадрового складу науково-педагогічних 

працівників 

3.4.1. Політику щодо якості науково-педагогічних працівників формує директор 

Інституту, відповідальними за її реалізацію є завідувачі наукових підрозділів, 

гаранти освітньо-наукових програм, Центр забезпечення якості освітньо-

наукової діяльності. 

3.4.2. В Інституті запроваджено електронний облік наукових і науково-

педагогічних працівників у Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

3.4.3. Процедура відбору та призначення на посаду науково-педагогічних 

працівників визначається Конкурсною комісією та ухвалюється вченою радою 

Інституту. 

3.4.4. Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних 

працівників, ïx відповідність вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності с складовою якості кадрового забезпечення освітньо-наукових 

програм, що реалізуються в Інституті. 

3.4.5. Оцінювання науково-педагогічних працівників забезпечує об’єктивний 

аналіз та оцінку показників якості ïx діяльності та сприяє активізації їхньої 

професійної діяльності. Оцінювання здійснюється шляхом визначення рейтингів 

науково-педагогічних працівників. Показники рейтингу              ґрунтуються на переліку 

видів роботи науково-педагогічних працівників, вимогах до кадрового 

забезпечення освітньо-наукових програм. 

3.4.6. Визначення рейтингів науково-педагогічних працівників проводиться 

рейтинговою комісією за підсумками календарного року відповідно до 

«Положення про формування річного рейтингу наукових працівників, які 



займаються проведенням навчальних  занять з аспірантами, за результатами 

наукової, методичної та організаційної роботи» в Інституті. 

3.4.7. 3 метою забезпечення професійного зростання наукових і науково-

педагогічних працівників в Інституті проводяться заходи щодо планування, 

виконання та захисту дисертаційних робіт на засіданнях наукових секцій вченої 

ради, спеціалізованих вчених рад; Проблемної комісії; методичні семінари на 

базі освітньо-наукової секції  вченої ради Інституту.  

3.4.8. Удосконалення професійної підготовки науково-педагогічних працівників 

здійснюється шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних 

компетентностей через самоосвіту та внутрішньокорпоративні навчання, 

підвищення кваліфікації, стажування.  

 

3.5. Забезпечення необхідними ресурсами для організації навчального процесу 

3.5.1. Інститут гарантує, що всі ресурси для організації освітнього процесу є 

загальнодоступними, а здобувачі вищої освіти проінформовані про наявність 

відповідних послуг. 

3.5.2. Для забезпечення належного рівня надання освітніх послуг, мінімальний 

рівень яких визначений Ліцензійними умовами провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, Інститут надає матеріальні ресурси, що сприяють 

навчанню здобувачів освіти (аудиторії, лабораторії, бібліотека, навчальне 

устаткування, обладнання, комп’ютерна техніка, доступ до мережі інтернет, 

зон Wi-Fi), підтримку наукових керівників. 

3.5.3. Потреби здобувачів вищої освіти (різні форми навчання, з особливими 

освітніми потребами тощо), а також перехід до студентоцентрованого навчання 

враховуються при розподілі, плануванні та наданні навчальних ресурсів та 

підтримки здобувачів вищої освіти. 

3.5.4. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти за кожною освітньо-науковою програмою 

відбувається згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в 

Інституті і Положенням про організацію самостійної роботи в Інституті із 

залученням можливостей дистанційних технологій навчання згідно з 

Положенням про запровадження дистанційного навчання в Інституті. 

3.5.5. Для оцінювання навчальних ресурсів в Інституті відповідно до 

Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності запроваджено 

—  аналіз якості навчально-методичного та інформаційного забезпечення; 

—  аналіз якості фінансового забезпечення; 

—  аналіз якості матеріально-технічного забезпечення навчального 

процесу; 

—  система аналізу якості науково-педагогічних, науково-технічних 

http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Osvit_proces_2017.pdf
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Osvit_proces_2017.pdf
http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/polozhennya/Polozhennya_Osvit_proces_2017.pdf


досліджень; 

—  система аналізу результативності науково-дослідної роботи та 

використання ii здобутків у навчальному процесі; 

—  система запобігання плагіату. 

3.5.6. За результатами аналізу рівня забезпечення освітнього процесу 

відповідними ресурсами в Інституті здійснюються заходи з розширення та 

оновлення матеріально-технічної бази.   

 

3.6. Інформаційні системи для ефективного управління освітнім 

процесом 

3.6.1. Для ефективного управління освітнім процесом Інститут користується 

державними інформаційними системами:  

 Єдина державна  електронна база з питань освіти, 

 NAQA.Svr, 

 бібліотечна інформаційна система. 

3.6.2. В Інституті функціонує веб- сайт (https://www.cryo.in.ua), який висвітлює 

інформацію щодо нормативно-правової бази Інституту, забезпечення якості 

освітнього процесу, реалізації освітньо-наукових програм, організації 

навчального процесу, вступної кампанії, моніторингу ринку праці. 

3.6.3. В Інституті функціонує веб- сайт журналу «Проблем кріобіології і 

кріомедицини», корпоративна електронна пошта, система перевірки 

академічних текстів і текстів наукового стилю на  плагіат. 

3.6.4. В Інституті функціонує єдина інформаційна система, що забезпечує 

основні функції роботи з документами та базами даних в електронному вигляді.  

 

3.7. Забезпечення публічності та прозорості інформації 

3.7.1. Публічність інформації про діяльність Інституту забезпечується 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та інших чинних 

нормативних актів. 

3.7.2. Доступ до публічної інформації про діяльність Інституту забезпечується  

шляхом 

 оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації; 

 розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Інституту і 

соціальних мережах; 

 інформаційних засобах державної звітності Prozorro тощо. 

 надання інформації за запитами на інформацію 

3.7.3. Згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» на сайті Інституту 

розміщується та регулярно оновлюється інформація щодо роботи вченої ради, 

Ради молодих вчених, надання публічної інформації, здійснення фінансової 



діяльності тощо. 

3.7.4. Офіційний сайт Інституту містить сторінки, де розміщено інформацію 

щодо статуту, ліцензії на провадження освітньої діяльності та сертифікатів про 

акредитацію; структури, органів управління та кадрового складу Інституту; 

освітньо-наукових програм, за якими Інститут провадить освітню діяльність; 

матеріально-технічного забезпечення; фінансової діяльності Інституту та плати 

за навчання; документів, якими регулюється освітньо-науковий процес 

Інституту тощо. 

3.7.5. Інститут оприлюднює на офіційному сайті інформацію про освітньо-

наукові програми, у тому числі про ïx громадське обговорення, та освітні 

компоненти освітньо-наукових програм. 

3.7.6. Активними учасниками розробки, обговорення та реалізації всіх заходів 

щодо системи забезпечення якості вищої освіти Інституту є здобувачі вищої 

освіти. Вони є членами робочих гpyп з розробки нормативних документів 

Інституту, мають представництво у Центрі забезпечення якості освітньо-наукової 

діяльності  

 

3.8. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у академічних текстах і текстах наукового стилю 

працівників Інституту і  здобувачів вищої освіти 

3.8.1. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у академічних текстах і текстах наукового стилю працівників Інституту 

і здобувачів вищої освіти здійснюється згідно з Кодексом академічної 

доброчесності в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, 

Положенням про академічну доброчесність в Інституті проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України, Порядком виявлення та встановлення фактів 

порушення академічної доброчесності , а також розгляду апеляцій на рішення 

щодо академічної відповідальності, Порядком скасування рішення щодо 

присудження ступеня доктора філософії у разі виявлення фактів порушення 

здобувачем академічної доброчесності в Інституті проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України, які розроблені у відповідності до діючого 

законодавства України. 

3.8.2. Завідувачі наукових підрозділів, гаранти освітньо-наукових програм, 

особа, відповідальна за аспірантуру, та наукові керівники проводять відповідні 

заходи з інформування учасників освітнього процесу щодо необхідності 

дотримання академічної доброчесності.  

3.8.3 Питання щодо  виявлення академічного плагіату та випадків академічної  

недоброчесності розглядаються Комісією з питань академічної доброчесності в 

установленому порядку.  
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