
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи 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 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

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


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 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Онищук Ірина Петрівна, Волошин Олексій Григорович, Лисенко
Олена Миколаївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 19.05.2021 р. – 21.05.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/3883/view

Програма візиту експертної групи blob:https://office.naqa.gov.ua/a204faa7-a91d-470d-b4df-f4e449adb03c

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 (ОНП) за спеціальністю 091 – Біологія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
(доктор філософії) 2020 року в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії України (ІПКіК
НАНУ) базується на потужних наукових традиціях та потеціалі ІПКіК НАНУ, що мають визнання міжнародної
наукової спільноти; на спрямованість змісту ОНП на потреби регіону і не тільки. Це дозволяє в ОНП «Біологія»
поєднувати її унікальність із затребуваність відносно викликів сьогодення. ОНП «Біологія» ІПКіК НАНУ є єдиною
унікальною програмою підготовки висококваліфікованих фахівців-біологів докторів філософії спеціалізація
кріобіологія. Програма унікальна і не має аналогів в Україні та країнах Східної Європи. Унікальність ОНП
«Біологія» підготовки докторів філософії полягає у тому, що здобувачи мають можливість проводити свою наукову
роботу в єдиному в країні науково-дослідного інституту, що досліджує механізми кріоушкоджень, кріозахисту,
природної стійкості біологічних об'єктів до холоду Наявні кадрові та матеріальні активи для забезпечення якісної
підготовки здобувачів доктора філософії. Зміст освітньо-наукової програми «Біологія» відповідає науковим
інтересам аспірантів і забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності, дозволяє
поєднувати як навчання, так і наукову діяльність здобувачів.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. ОНП «Біологія» доктор філософії є унікальною і відповідає викликам сьогодення. Наявна регіональна складова,
що не може бути реалізована в інших ЗВО та Інститутах НАН України: Інституту проблем кріобіології і
кріомедицини НАН України єдиний науково-дослідний інститут, який займається як фундаментальними та
прикладними дослідження в сфері кріобіології та має високий рівень міжнародного визнання отриманих наукових
результатів. 2. До реалізації ОНП залучаються фахівці наукової школи, що розвивається в Інституті з 1972 року. 3.
ОНП «Біологія» докторів філософії має достатнє та унікальне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення
кожного освітнього компоненту, а також має виражений взаємозв’язок між змістом навчання і тематикою наукових
досліджень здобувачів. 4. Наукова та практична орієнтованість ОНП «Біологія». 5. «Студентоцентрований» підхід
при виборі наукових тем здобувачів. 6. Високий рівень організації навчання та викладання за ОНП, високий рівень
інтернаціоналізації наукової складової ОНП «Біологія» доктор філософії.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Відсутність підтримки веб-сайту ІПКіК державною мовою 2.Немає постійної комунікація зі стейкголдерами, з
метою отримання зворотного зв’язку щодо якості ОНП. 3. Відсутнє розроблене регулювання та застосування
процедур визнання результатів неформальної та інформальної освіти в ІПКіК, а також чіткої процедури вибору
дисциплін 4. Недостатня залученість роботодавців та професіоналів практиків до викладання на ОПП 5. Відсутність
достойного матеріального та морального заохочення співробітників ІПКіК НАН України 6. Відсутність
систематичного моніторингу і оновлення ОНП 7. Органи самоврядування ІПКіК НАН України фактично не
приймають участі в процедурах моніторингу і оновлення ОНП 8. Відсутність ліцензійної програми для перевірки
наукових робіт здобувачів та співробітників на відсоток авторського тексту 9. Застаріла версія офіційного сайту
ІПКіК НАН України, відсутність україномовної версії, складна навігація 10. Відсутність планування і реалізації
стажування/підвищення кваліфікації НПП

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.

В відомостях про самооцінювання освітньо-наукової програми «Біологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти (доктор філософії) Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії України (ІПКіК
НАНУ) представлений аналіз ОНП 2016 року (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/ONP_Kriobiologiya.pdf ) та
профілю ОНП (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/ONP_Kriobiologiya_profyl.pdf ), який вже містить всі
необхідні компоненти ОНП третього рівня вищої освіти (доктор філософії) та відповідає вимогам НАЗЯВО. Крім
того, на сайті ІПКіК НАНУ розміщена ОНП «Біологія» третього рівня вищої освіти (доктор філософії), що була
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затверджена Вченою радою ІПКіК НАНУ 17 лютого 2020 року
http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/ONP_Kriobiologiya_2020.pdf . Тому члени експертної групи прийняли
рішення оцінювати також всі варіанти ОНП «Біологія», що представлені на сайті ІПКіК НАНУ. Таким чином, ОНП
«Біологія» доктор філософії Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії України має чітко
сформульовану мету, що полягає в підготовці наукових і науково-педагогічних фахівців у сфері кріобіології. Цілі
навчання за ОНП «Біологія» - це підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні аналізувати сучасні тенденції
розвитку в галузі кріобіології та суміжних із нею наук і визначати пріоритетність напрямків пошукових досліджень.
Програма унікальна і не має аналогів в Україні та країнах Східної Європи. Здобувачи мають можливість проводити
свою наукову роботу в єдиному в країні Інституті, що досліджує механізми кріоушкоджень, кріозахисту, природної
стійкості біологічних об'єктів до холоду (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/home_r.html ). В Інституті працює єдина у
світі міжнародна кафедра ЮНЕСКО зі спеціальності «кріобіологія» (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/unesco.html ), а
для ефективного впровадження наукових розробок в практику при Інституті створено ДП «Міжвідомчий науковий
центр кріобіології і кріомедицини НАН, АМН і МОЗ України» (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/mnc.html ). Цілі ОНП
«Біологія» відповідають місії Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії України : згідно
Статут ІПКіК НАНУ, пунктів 1.5; 2.2.12; 2.2.13; 2.2.14; 2.2.15. ( http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/Statut.pdf ), а також
окремої інформації в файлі на сайті в підрозділі Аспіратура.Стратегія ІПКіК НАНУ за сучасних умов існування
спрямована на підтримання лідерства у наукових досягненнях в галузі кріобіології і кріомедицини в Україні та за її
межами, підвищення комерціалізації результатів досліджень, підготовка висококваліфікованих
конкурентоспроможних фахівців-професіоналів в галузі кріобіології і кріомедицини, більш широке використання
можливостей Інституту і міжнародної кафедри ЮНЕСКО, створеної при ньому, для євроінтеграції наукової
діяльності, зокрема підвищення авторитету наукових досягнень України в галузях кріобіології і кріомедицини, та
можливого залучення матеріальних ресурсів через спільну діяльність.

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

Під час спілкування із стейкголдерів ми мали змогу переконатися у тому, що роботодавці ознайомлені з ОНП
«Біологія» доктор філософії, яка знаходиться на сайті ІПКіК у відкритому доступі
http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html , що забезпечує можливість стрейкхолдерам надавати
пропозиції стосовно корекції ОНП згідно розробленого в ІПКіК «Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо
оцінювання якості реалізації освітньо-наукових програм»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/Polozhennya_monitoryng.pdf ). Інформація від НПП, які приймають
участь у реалізації даної ОНП свідчить, що пропозиції потенційних роботодавців враховувались при формуванні
цілей та програмних результатів навчання на етапі створення ОП на тій підставі, що ІПКіК є головним
роботодавцем для випускників ОНП доктор філософії. Тобто, робоча група по створенню даної ОНП включала
потенційних роботодавців - наукових працівників різних відділів Інституту, що і вплинуло на перелік наукових
дисциплін програми та програмних результатів навчання. Як доказ, на запит експертної групи Гарантом була
надана довідка про працевлаштування в ІПКіК НАНУ аспірантів, які закінчили аспіратнуру у 2020 році. Так, Ходько
О.Т. працевлаштована на посаду молодшого наукового співробітника в лабораторію кріопротекторів ІПКіК НАНУ з
04.01.2021 р., Чабаненко О.О. – у відділ кріофізіології, Дудецька Г.В. – у відділ кріоендокринології, Гапон Г.О. –
відділ КРС ІПКіК НАНУ. Під час зустрічі із здобувачами була надана інформація про те, що періодично проводяться
анонімні анкетування щодо якості викладання та змісту дисциплін - форми анкетування аспірантів оприлюднені на
сайті у підрозділі Аспірантура . Опитування стейкхолдерів через анкетування щодо змісту дисциплін даної ОНП не
проводилося, але вони ознайомлені із змістом ОНП. На зустрічі з ЕГ стейкхолдери зазначили, що ОНП «Біологія»
створює умови для підготовки професіоналів, які будуть мати необхідні компетенції та дослідницькі навички для
здійснення самостійної наукової роботи і викладання спеціальних дисциплін в галузі біології, зокрема кріобіології.
Стейкхолдери зазначили, що не мають суттєвих пропозицій стосовно корекції даної ОНП, а всі робочі питання, які
виникали при реалізації даної ОНП завжди вирішувалися. Втім є необхідність у залученні більшої кількості
стейкхолдерів з різних підприємств та організацій для працевлаштування випускників ОНП, а також в проведенні
моніторингу пропозицій стрейкхолдерів у формі опитування з подальшим оприлюдненням отриманих результатів.
Експертна група підтверджує, що інтереси та пропозиції академічної спільноти ІПКіК враховуються при розробці
тематика дисертаційних робіт здобувачів, які відповідають затвердженим тем науково-дослідних робіт Інституту
(протоколи засідань відповідних підрозділів). Крім того, інтереси академічної спільноти ІПКіК враховувались і при
використанні здобувачами потужностей науково-дослідних підрозділів Інституту – підтвердили при зустрічі з
експертною групою і здобувачі

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.

Підготовка за ОНП доктор філософії відповідає запиту галузі і, за визначеними цілями і результатами навчання
(наказ МОНУ від 21.11.2019 р. № 1457), спроможна забезпечити дефіцит кадрів на основі запитів роботодавців їз
спеціалізації «Кріобіологія». Під час формування цілей та програмних результатів навчання ОНП був врахований
галузевий та регіональний контекст. ОНП в ІПКіК є єдиною програмою підготовки висококваліфікованих фахівців-
біологів докторів філософії, які здатні аналізувати сучасні тенденції розвитку в галузі кріобіології та суміжних із нею
наук (загальної біології, біофізики, біохімії). Зацікавленість в висококваліфікованих фахівцях-біологах
підтверджують укладені Інститутом угод про співробітництво в межах реалізації ОНП «Біологія» доктор філософії :
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з Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С.Сковороди (2016, 2018, 2020), з ДУ «Інститут
проблем ендокринної патології» ім. В.Я.Данилевського АМНУ (2021), Харківською медичною академією
післядипломної освіти (2019), з Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна МОН України (2016), з
Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» МОН України (2016, 2021)
(додаткові документи). ОНП «Біологія» враховує регіональний контекст Харківщини, як потужного наукового і
промислового центру та сільськогосподарського регіону для якого характерно розробка і впровадження новітніх
кріобіологічних технологій з метою забезпечення населення стратегічними запасами крові та інших біооб’єктів
низькотемпературних банків. ОНП враховує тенденції розвитку ринку праці, що дозволяють випускникам програми
в подальшому бути конкурентоспроможним на ринку праці. Тому, до ОНП включені такі програмні результати
навчання, як: необхідність знань з кріобіології і у суміжних галузях (фізики, біофізики, біохімії, фізіології) - ПРН 1-
3, ПРН 5, ПРН 6). Зацікавленість у висококваліфікованих фахівцях-біологах також підтверджено при зустрічі
експертної групи з роботодавцями та здобувачами. Під час формування цілей ОНП доктор філософії був врахований
досвід аналогічних вітчизняних та іноземних ОНП навчальних закладів та науково-дослідних інститутів, з якими
укладено угоди про співробітництво та ведеться активна співпраця: Bulgarian Academy of Sciences (2019-2021,
Болгарія), University of Vigo (Іспанія), King’s College London (Велика Британія), Міжнародний центр післядипломної
освіти при кафедрі ЮНЕСКО природничих наук Єреванського університету (Вірменія). Угоди про міжнародне
співробітництво на прохання експертної групи надані Гарантом. Крім того, відповідно до Меморандуму про
співробітництво між Урядом України і ЮНЕСКО (1997) та угоди між Організацією та Інститутом проблем
кріобіології і кріомедицини НАН України, було засновано Кафедру ЮНЕСКО з кріобіології і кріомедицини
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/unesco.html ) при ІПКіК - основним пріоритетом є підготовка та виховання
висококваліфікованих кадрів вчених з метою їх інтеграції у європейську та світову наукову спільноту

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.

Стандарт на даний момент не затверджений. Змістовне наповнення програмних результатів навчання ОНП профіль
(таблиця 5) ОНП «Біологія» доктор філософії 2020 року
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/ONP_Kriobiologiya_profyl_2020.pdf ) відповідає вимогам Національної
рамки кваліфікацій для третього (освітньо-наукового/освітньо-творчий) рівня вищої освіти і передбачає: знання –
ПРН (1, 3, 6, 11, 12); уміння – ПРН (3-7); комунікація – ПРН (2, 8, 7); автономність і відповідальність – ПРН (9, 10,
13). До ОНП включені такі програмні результати навчання, як: необхідність знань з кріобіології і у суміжних галузях
(фізики, біофізики, біохімії, фізіології) - ПРН 1-3, ПРН 5, ПРН 6). Концептуальні та методологічні знання в галузі
біології чи на межі галузей знань або професійної діяльності здобувачі отримують за ОНП під час вивчення
компонентів з циклів загальної та професійної підготовки (ПРН 5, 9, 11, 13); критичний аналіз, оцінка і синтез нових
та комплексних ідей - під час вивчення загальноосвітніх та вибіркових компонентів, при підготовці дисертаційної
роботи (ПРН 2, 4, 5). Комунікативні навички здобувачі демонструють під час освітнього процесу з іноземної мови,
під час аудиторних та поза аудиторних занять, на наукових конференціях (ПРН 8), Навички планування, реалізації
та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної
доброчесності здобувачі отримують під час виконання і написання дисертаційної роботи (ПР7, ПР11, ПР12). Вільне
спілкування з наукових питань з широкою науковою спільнотою відпрацьовується під час викладацької практики та
під час представлення отриманих результатів роботи на наукових семінарах, конференціях (ПРН 6, 8-10, 13).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. Цілі освітньо-наукової програми «Біологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії)
Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії України відповідає місії і стратегії
Університету. 2. ОНП «Біологія» враховує галузевий, регіональний контекст та відповідає основним тенденціям на
ринку праці. 3. ОНП «Біологія» є унікальною та єдиною з підготовки висококваліфікованих фахівців їз спеціалізації
«Кріобіологія», відповідає викликам сьогодення в даному регіоні та країні. 4. ІПКіК НАНУ має потужний науковий
потенціал, міжнародне визнання наукових результатів. Це використовується при реалізації ОНП шляхом створення
кафедри ЮНЕСКО з кріобіології і кріомедицини при ІПКіК НАНУ. Основним пріоритетом Кафедри є підготовка та
виховання висококваліфікованих кадрів вчених з метою їх інтеграції у європейську та світову наукову спільноту.

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

1. На момент формування цілей та ПРН ОП «Біологія» (2016 р.) не було проведено опитування здобувачів, хоча на
момент формування ОП, згідно ліцензійних вимог того часу, це не вимагалося. 2. Практика врахування інтересів
здобувачів та роботодавців шляхом їх анкетування для подальшої корекції ОНП не була налагоджена з причини
недостатнього педагогічного досвіду наукових працівників, що приймають участь в реалізації даної ОНП. 3. Існує
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необхідність у залученні більшої кількості стейкхолдерів з різних підприємств та організацій для працевлаштування
випускників ОНП. 4. Необхідно систематично проводити моніторинг пропозицій стрейкхолдерів по корекції ОНП
«Біологія» у формі опитування з подальшим оприлюдненням отриманих результатів на сайті Інституту.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Враховуючи повну відповідність підкритеріям 1.1, 1.3, 1.4 та часткову відповідність критерію 1.2. (цілі ОНП та ПРН
визначаються з урахуванням позицій та потреб заінтересованих сторін) освітня діяльність за цією програмою
загалом відповідає критерію. Зважаючи на те, що керівництво ІПКіК НАНУ, Гарант та НПП конструктивно
реагували на зауваження експертної групи стосовно під критерію 1.2, вважаємо що цей недолік буде виправлений
вже при перегляді ОНП «Біологія» на 2021-2022 н.р.

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).

Освітні програми за період за 2016 (профіль) та 2020 (профіль) представлені у вільному доступі на сайті ІПКіК
НАНУ у підрозділі «Аспірантура» (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html ). Обсяг ОНП та
обсяг окремих освітніх компонентів відповідає вимогам статті 5.6 Закону України «Про вищу освіту», де зазначено
обсяг освітньої складової підготовки доктора філософії 60 кредитів ЄКТС (обов’язкова компонента ОНП – 33 ;
вибіркова компонента ОНП – 15 ; практична підготовка – 12 кредитів ЄКТС). Обсяг вибіркової компоненти
становить 25% (15 з 60 кредитів для 2020 року). Стандарт вищої освіти відсутній. Освітня складова ОНП «Біологія»
доктора філософії в ІПКіК НАНУ передбачає цикл професійної підготовки, який включає ряд обов’язкових (33
кредита ЄКТС) та вибіркових дисциплін (15 кредитів ЄКТС) з кріобіології та спрямований на набуття здобувачем
таких компетентностей, як здобуття глибинних знань зі спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження:
зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем кріобіології, історії розвитку
та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю «Біологія», зокрема, кріобіологія , оволодіння
термінологією з досліджуваного наукового напряму. Оволодіння здобувачем загальнонауковими (філософськими)
компетентностями, що спрямовані на формування системного наукового світогляду, професійної етики відбувається
в межах циклу загальної підготовки, що орієнтований на гуманітарні, соціально-економічні та загальнонаукові
напрями та складає 6 кредитів ЄКТС. Набуття здобувачем універсальних навичок дослідника, зокрема презентації
результатів власного наукового дослідження, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій
діяльності, відбувається при вивченні дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (6 кредитів
ЄКТС), а також практична підготовка проходить шляхом науково-педагогічної практики (12 кредитів ЄКТС):
загалом 18 кредитів ЄКТС. Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення
результатів своєї наукової роботи англійською мовою, для розуміння англомовних наукових текстів з спеціальності
– викладається «Іноземна мова» 8 кредитів ЄКТС із циклу загальної підготовки.

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.

Зміст освітньої програми має чітку структуру у контексті загального часу навчання (за семестрами та роками) та
змістовно. Освітні компоненти,що включені до ОНП «Біологія» доктор філософії у ІПКіК НАНУ, логічно
взаємопов’язані та загалом дозволяють досягти заявлених цілей та ПРН ОНП «Біологія» спеціалізація
«Кріобіологія». Кожен програмний результат навчання охоплений змістом ОНП «Біологія». Так, дисципліни з
циклу фахової підготовки дозволяють досягти таких програмних результатів навчання: «Кріобіологія в системі
біологічних наук» - ПРН 1-3, 10-13; «Теоретичні основи кріобіології» - ПРН 1-6, 8-11, «Методи дослідження в
кріобіології» - ПРН 1, 5, 9-12, «Проблеми консервування крові та її компонентів» - ПРН 11, «Загальні проблеми та
конкретні підходи до кріоконсервування клітин і тканин» - 1-3, 8-12. Вибіркові компоненти ОНП дозволяють
досягти наступних програмних результатів навчання: «Технології низькотемпературного консервування» - ПРН 1, 2,
4, 6, 10-12, «Роль кріобіології в збереженні біологічного різноманіття та генофонду біологічних видів» - ПРН 10, 11,
«Природний та штучний гіпобіоз» - ПРН 10, 11. Дисципліни циклу загальної підготовки дозволяють досягти таких
програмних результатів навчання: «Іноземна мова» - ПРН 2, 5, 7, 8; «Філософія» - ПРН 3, 7, 8, 10; «Методологія та
організація наукових досліджень» - ПРН 1, 3, 5, 6, 10, 13. Викладання в межах реалізації ОНП «Біологія» доктор
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філософії у ІПКіК НАНУ проводиться виключно українською мовою, що було підтверджено на фокус-групах з
учасниками ОП.

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

Зміст освітньої програми повністю відповідає спеціальності 091 – Біологія, оскільки значний обсяг освітніх
компонентів в ній виділений на біологічні дисципліни (15 кредитів ЄКТС та 15 кредитів ЄКТС вибіркових дисциплін
з 60 для програми 2020 року(профіль)) в котрих вивчаються : кріобіологія як наука в системі біологічних наук,
теоретичні основи кріобіології та методи дослідження в кріобіології, загальні проблеми кріоконсервування клітин та
тканин, технології низькотемпературного консервування, роль кріобіології в збереженні біологічного різноманіття
та генофонду біологічних видів. Здебільшого це дисципліни, що збігаються з напрямком наукових досліджень НПП
та аспірантів. Це забезпечує сучасний високий рівень їх викладання. ОНП Інституту проблем кріобіології і
кріомедицини НАН України за тематикою наукових досліджень відповідає предметній області «Біологія», зокрема
за спеціальностю кріобіологія. ОНП «Біологія» доктор філософії ІПКіК НАНУ може бути міждисциплінарною та
відповідає спеціальностям (за попередню класифікацією): 03.00.20 – біотехнологія; 03.00.02 – біофізика; 03.00.03
– молекулярна біологія; 03.00.04 – біохімія; 03.00.06 – вірусологія; 03.00.07 – мікробіологія; 03.00.09 – імунологія;
03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія; 03.00.13 – фізіологія людини і тварин; 03.00.15 – генетика;
03.00.22 – молекулярна генетика.

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

Індивідуальна освітня траєкторія права здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за
спеціальністю 091 - Біологія на вільний вибір навчальних дисциплін регламентується і забезпечується у ІПКіК
НАНУ тільки окремими пунктами Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників
освітнього процесу (п. 4.2. та п. 4.5), Положення про організацію освітнього процесу з підготовки ЗВО (п. 3.3; п. 3.6;
розділ 5 «порядок обрання здобувачами вибіркових дисциплін» п.5.1), Положення про організацію освітнього
процесу (п.3.3., п. 3.6), які у вільному доступі на сайті ІПКіК НАНУ у підрозділі «Аспірантура»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html ). Окремого Положенням про порядок реалізації
здобувачами права на вільний вибір навчальних дисциплін у ІПКіК НАНУ» немає, а процес вільного вибору
дисциплін дещо незрозумілий. Але здобувачі поінформовані про механізм вибору дисциплін, що було встановлено
під час фокус-груп зі аспірантами, вивчення заяв на вибір дисциплін, індивідуальних планів (додаткові файли).
Згаданими Положеннями забезпечується і регламентується також здобувачам можливість формування
індивідуальної освітньої траєкторії: виконувати наукові дослідження згідно з індивідуальним планом роботи;
отриманням методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового
керівника (консультанта), та чіткого розподілу обов’язків між науковими керівниками у разі призначення вченою
радою ІПКіК двох керівників.

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

ОНП «Біологія» докторів філософії у ІПКіК НАНУ та навчальним планом передбачено науково-педагогічну
практику обсягом 12 кредитів ЄКТС, а також практичну підготовку в межах викладання дисциплін ОНП «Біологія»
у вигляді семінарів, практичних робіт, участі у наукових проектах. Науково-педагогічна практика проходить
відповідно до договорів про співробітництво в межах реалізації ОНП «Біологія», що були укладені Інститутом з
Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С.Сковороди (2016, 2018, 2020), з Харківським
національним університетом імені В.Н.Каразіна МОН України (2016), з Національним технічним університетом
«Харківський політехнічний інститут» МОН України (2016, 2021). Відповідні договори про співробітництво на
прохання експертної групи були надані Гарантом. Наявні договори про співпрацю в межах реалізації ОП (додаткові
файли). Практична підготовка при викладанні дисциплін ОНП формує у здобувачів як загальні компетентності (ЗК-
2 здатність формувати нові підходи для вирішення практичних задач у наукових дослідженнях, проведення
досліджень на відповідному рівні; ЗК-5 здатність і готовність оволодіти основними інформаційними технологіями,
ЗК-7 здатність працювати в міжнародному контексті та автономно, готовність до самостійної роботи, здійснення
комплексних досліджень та інш.), так і фахових компетентностей (ФК-1 глибокі знання та розуміння; ФК-2 здатність
розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як
теоретичних, так і експериментальних методів, засвоєних з освітньо-наукової програми; ФК-3 знання і розуміння
основ методології планування і організації наукових досліджень в галузі кріобіології з залученням сучасних методів
та інформаційних технологій, які мають теоретичне та практичне значення). Науково-педагогічну практику обсягом
12 кредитів ЄКТС ОНП «Біологія» докторів філософії у ІПКіК НАНУ спрямована на здобуття наступних загальних та
фахових компетентностей: ЗК-6 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня,
набуття навичок викладання; методологією наукової та педагогічної діяльності, представлення результатів роботи
та комунікації з міжнародною спільнотою; ЗК-8 Здатність бути критичним і самокритичним, діяти соціально-
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відповідально та громадсько-свідомо; ФК-8 готовність до викладацької діяльності в межах спеціальності біологія,
спеціалізації „кріобіологія” . Під час фокус-груп зі здобувачами вищої освіти було встановлено, що їхні інтереси
стосовно науково-практичної підготовки враховуються під час реалізації даної ОНП. Зустріч зі стейкголдерами (на
базі яких переважно відбувається практика) також засвідчила, що вони в цілому задоволені набутими практичними
компетентностями здобувачів вищої освіти за ОНП.

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

Набуття здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю 091 - Біологія соціальних
навичок забезпечується програмними компетентностями та освітніми компонентами нормативної частини ОНП та
вибірковими компонентами ОНП, а також при проходженні педагогічної практики на базі Харківського
національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди та на базі Харківського національного університету
імені В.Н.Каразіна МОН України.

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

На даний час професійний стандарт відсутній.

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.

Обсяг освітніх компонентів реалізується через робочі навчальні плани та реалістично відбиває фактичне
навантаження здобувачів (що було підтверджено під час проведення фокус-груп зі здобувачами вищої освіти), є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання. Теоретичне навчання в межах даної ОНП
становить 24% від загального освітнього навантаження, 73% відводиться для самостійної роботи здобувача та його
науково-дослідної роботи . При зустрічах ЕГ із здобувачами було встановлено задоволеність здобувачів
співвідношенням об’єму теоретичної підготовки та їх самостійної роботи.

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 в рамках ОП не передбачена. При зустрічі зі
здобувачами вищої освіти, їх науковими керівниками, стейкхолдерами з’ясовано, що більшість аспірантів виконують
дослідження по кваліфікаційним роботах на виробництві

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1. В реалізації ОНП залучаються фахівці наукової школи, що розвивається в Інституту проблем кріобіології і
кріомедицини НАН України з 1972 року, а також представники міжнародної наукової спільноти. 2. Наявна
регіонарна складова, що не може бути реалізована в інших ЗВО: Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН
України єдиний науково-дослідний інститут, який займається як фундаментальними та прикладними дослідження в
сфері кріобіології та має високий рівень міжнародного визнання отриманих наукових результатів

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

1. Потрібно розробити «Положенням про порядок реалізації здобувачами права на вільний вибір навчальних
дисциплін» з чіткою процедурою вибору дисциплін 2. Зробити три блоки вибіркових дисциплін в кожному з яких
здобувачі можуть вибрати одну дисципліну з декількох. 3. Збільшити кількість дисциплін, що сприяють набуття
здобувачами softskills у переліку вибіркових дисциплін.
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Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 2 за підкритеріями 2.1; 2.2; 2.3; 2.5;
2.6; 2.8; 2.9 та часткова відповідність підкритерію 2.4. Виявлені недоліки є не суттєвими недоліками, які можуть
бути виправлені в короткий термін.

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.

Правила прийому до аспірантури ІПКіК НАН України на ОНП «091 Біологія» рівня вищої освіти доктор філософії
спеціальності 091 Біологія на базі ОС магістр (ОКР спеціаліст) оприлюднено на офіційному веб-сайті у розділі
аспірантура. Вони є зрозумілими, прозорими та не містять дискримінаційних положень, затверджені відповідно до
вимог МОН України і наказу «Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2021 році»;
затверджено рішенням, вченої ради «Протокол №10 від 22.12.2020». Вони визначають правила прийому в ІПКіК,
вимоги до рівня освіти вступників, строки прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, конкурсного
відбору та зарахування на навчання, а також формування і оприлюднення списку вступників, рекомендованих до
зарахування. Також, визначено порядок нарахування додаткових балів за попередні науково-дослідницькі
досягнення вступника. На сайті у розділі аспірантура надано перелік необхідних документів, які подаються
вступниками до аспірантури. Положення про приймальну комісію ІПКіК регламентує завдання та обов’язки членів
приймальної комісії, організацію їхньої роботи, проведення вступних іспитів, порядок подання і розгляду апеляцій
та зарахування вступників. На веб-сайті відсутні програми вступного фахового випробування та вступного
випробування з іноземної мови, інформації про порядок розрахунку конкурсного балу, вартість освітніх послуг, чи
надаються умови проживання на період вступу та навчання, не оприлюднено ліцензію на провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому рівні) за спеціальністю 091 Біологія (спеціалізація
– «Кріобіологія»). Водночас, у п. 5.5. Правил вступу визначено обов’язкове оприлюднення на веб-сайті програми
вступних іспитів. Програма вступного фахового випробування та приклади оформлення екзаменаційних білетів було
надано ЕГ за вимогою. У фокус групах зі аспірантами, гарантом та академічним персоналом не було підтверджено
знання учасниками освітнього процесу процедури вступу до аспірантури.

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

Відповідно до Правил прийому на ОНП (розділ 2 Вимоги до рівня освіти вступників) на навчання приймаються
особи, що здобули ступінь магістра або ОКР спеціаліст без уточнення спеціальностей, галузі знань та ін. У випадку
вступу особи, яка має іншу спеціальність за дипломом магістра або спеціаліста, можуть бути призначені додаткові
вступні випробування ( Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
ІПКіК НАНУ). Підготовка громадян в аспірантурі здійснюється за рахунок видатків державного бюджету та коштів
фізичних та юридичних осіб. Вступні випробування на навчання складаються із вступного іспиту зі спеціальності та
іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти). Вступник може підтвердити знання мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або
IELTS, TestDaF з визнанням результатів з найвищим балом. Кожне вступне випробування оцінюється за 100-
бальною шкалою. Вступник який на першому випробування набрав менше 60 балів позбавлені права участі в
наступному випробуванні та у конкурсному відборі. Наказом директора ІПКіК створюються предметні комісії (3-5
осіб) для проведення вступних випробувань. Результати вступних випробувань оприлюднюються на офіційному веб-
сайті не пізніше наступного дня з моменту проведення. Результати проведених вступних випробувань та
рейтингових списків вступників за 2016-2019 роки відсутні. Наказ про зарахування на навчання видається
директором на підставі рішення приймальної комісії. Також визначено порядок і розгляд апеляцій у разі незгоди
вступника з отриманою оцінкою. Для проведення апеляції створюється апеляційна комісія (пункт 9 Правила
прийому до аспірантури). Пункт 8 цього ж положення визначає особливості прийому та навчання іноземців та осіб
без громадянства. Зарахування вступників з числа іноземців може здійснюватися упродовж року за результатами
вступних випробувань у вигляді співбесіди зі спеціальності та з мови навчання. Особливості вступу на навчання за
ОНП не було встановлено під час фокус-груп з гарантом, академічним персоналом та аспірантами і не відображено у
правилах вступу. Відсутня практика подання вступником опису своїх наукових намірів у формі дослідницької
пропозиції
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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.

В ІПКіК розроблено Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього
процесу у якому визначено, що для безперервного супроводу академічної мобільності визначається координатор від
структурного підрозділу. До його функціональних обов’язків відносять перезарахування результатів академічної
мобільності, що були отримані аспірантом у зв’язку з участю у програмі академічної мобільності та контролю за
реалізацією договору на підставі відомостей про зараховані кредитні модулі з поданням пропозицій щодо
продовження навчання аспіранта (пункт 3.5). Учасникам програми академічної мобільності, які не можуть пройти
навчальну чи виробничу практику у визначені програмою терміни пропонується гнучкий графік їх проходження і
захисту в межах навчального року, при цьому допускається незначне коригування співвідношення годин в сторону
збільшення частки самостійної роботи. Ліквідація академічної різниці визначається закладами-партнерами
відповідно до чинного законодавства обох сторін. Оцінювання результатів навчання у закладі –партнера в період
навчання здійснюється за прийнятою там школою і переводиться в школу прийнятою в ІПКіК. Положенням про
порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в ІПКіК НАН
України визначається оформлення, видача, облік збереження академічних довідок, що видаються здобувачу вищої
освіти за умови часткового або повного виконання ОНП та успішного складання підсумкового контролю з ОК.
Перезарахування результатів навчання отриманих за програмою академічної мобільності в Україні та закордоном
відбувається в установленому порядку відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність учасників освітнього процесу. Правила визнання результатів навчання отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності на ОНП не застосовувалися.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у ІПКіК НАНУ відсутні. Зі звіту
самооцінювання та на фокус-групах було з’ясовано, що практики визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті на ОНП не використовується і відсутнє саме розуміння учасників освітнього процесу щодо
поняття неформальної освіти. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії виконують лише складові
індивідуального плану здобувача, планують і звітуються за участь у конференціях, семінарах, науково-практичних
заходах, стажуванні у провідних закордонних та вітчизняних університетах (наукових установах). Практики
застосування процедури визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО, в т.ч. у навчальних закладах інших
держав, а також отриманих у неформальній та інформальній освіті на ОНП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

У контексті відповідності критерію 3 за ОНП «091 Біологія» сильними сторонами вважається наявність нормативно-
правових документів та застосування на практиці процедур прийому до аспірантури на ОНП. Наявність
розроблених, затверджених та оприлюднених документів: порядок визнання результатів навчання отриманих під
час академічної мобільності, порядок видачі академічних довідок. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти та
інші.

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

На веб-сайті ІПКіК відсутні програми вступного фахового випробування та вступного випробування з іноземної
мови, інформації про порядок розрахунку конкурсного балу, вартість освітніх послуг, ліцензію на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому рівні) за спеціальністю 091 Біологія
(спеціалізація – «Кріобіологія»). У Правилах прийому на навчання та під час фокус-груп з учасниками освітнього
процесу не встановлено особливостей вступу на ОНП, чітке розуміння процедур вступу до аспірантури та визнання
результатів навчання. Відсутнє розроблене регулювання та застосування процедур визнання результатів
неформальної та інформальної освіти в ІПКіК. Рекомендуємо розробити Положення, яке би регламентувало
визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті з урахуванням можливості
проходження такої процедури для усіх учасників освітнього процесу та оприлюднювати нормативні документи на
веб-сайті ІПКіК. Учасникам освітнього процесу ознайомитися та застосовувати на практиці визначені процедури.
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Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Недоліки виявлені за критерієм 3 в частині відсутності регулювання питання визнання результатів навчання
отриманих у неформальній освіті, відсутність оприлюднених на веб-сайті програм вступних випробувань до
аспірантури та інші (висвітлені в слабких сторонах) є суттєвими. Факти виявлені при оцінюванні підкритеріїв 3.1. та
3.4. свідчать, що за ОНП частково або взагалі не застосовуються процедури визначені у Правилах вступу до
аспірантури та визнання результатів навчання, а учасники освітнього процесу в недостатній мірі розуміють
визначені в ІПКіК процедури щодо доступу до освітньої програми та визнання результатів навчання. Відповідність
критерію 3 визначено як часткове - Е.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

У цілому форми і методи навчання сприяють формуванню у здобувачів програмних результатів та досягнення цілей
ОНП. Слід відмітити, що при аналізі РП, виявили, що структура подачі в них інформації дозволяє зробити висновки
щодо відповідності форм і методів навчання для досягнення програмних результатів ОНП. Відповідність методів і
форм навчання ОК прогнозованим програмним результатам і формування соціальних навичок виявляли під час
інтерв’ювання НПП та здобувачів: так широко застосовується індивідуальна форма роботи, усне опитування та
тестовий контроль знань, діалогова форма спілкування зі здобувачами під час лекцій. Слід відмітити відсутність у
відкритому доступі РП науково-педагогічної практики. Проаналізовані ЕГ РП, не містять інформацію про загальні,
фахові компетентності та програмні результати навчання вказані в профілі ОНП
(https://office.naqa.gov.ua/9056abf2-d1ac-4fe2-a4eb-e8488291a1c8). Інтерв’ювання здобувачів вищої освіти
підтверджує факти їх опитування щодо задоволення якістю організації навчального процесу та майстерність
викладачів. На офіційному сайті є форми анкет та протокол обговорення результатів опитування здобувачів
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura). Однак результати анкетування студентів є неінформативними та не
дають можливість в повній мірі оцінити якість освітніх послуг, відповідність форм і методів навчання
прогнозованим ПРН. За словами академічного персоналу і керівництва Інституту анкетування проводяться раз на
рік серед усіх здобувачів, однак самі здобувачі не змогли пригадати систематичність та зміст опитування, хоча факт
його проведення не заперечували. Представники адміністрації та гарант ОНП запевнили, що результати цих
опитувань використовуються для внесення змін в організацію навчального процесу. Однак, у доступних матеріалах
ЕГ не знайшла підтвердження обговорення результатів опитування, оприлюднений протокол від 0.08 2020 містить
узагальнену інформацію без конкретизації пропозицій щодо удосконалення ОНП. Проявами академічної свободи
НПП є вільний вибір методів, форм та способів подання навчального матеріалу, а здобувачів вищої освіти –
побудова індивідуальної освітньої траєкторії, яка полягає у самостійній корекції тем наукових досліджень в рамках
наукової тематики лабораторій за якими закріплені аспіранти. Щодо вільного вибору вибіркових компонент, то
процедура описана в п. 5.1 Положення про організацію освітнього процесу
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/) Під час інтерв’ювання академперсоналу і здобувачів, виявили дані, що
свідчать про загальне задоволення такими формами і методами навчання.

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).

Аналіз доступності розміщених на сторінці Інституту РП ОК показав, що кожен з учасників освітнього процесу може
безперешкодно знайти необхідну інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання у межах
кожного ОК. Окрім цього, інтерв’юванням здобувачів вищої освіти було з’ясовано, що всю інформацію (щодо цілей,
змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання ) вони отримують на початку вивчення
відповідної ОК, а також під час бесід з викладачем. В РП ОК вказані критерії оцінювання знань здобувачів та
алгоритм нарахування балів за семінарські і практичні заняття.

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

Специфіка Інституту і Phd рівень ВО передбачає тісний взаємозв’язок навчання і викладання. Під час зустрічей з
НПП та здобувачами ЕГ встановила, що задля досягнення цього принципу навчання найбільш популярними є
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проблемний, навчальні дискусії та пошуковий методи під час аудиторних занять, а також опрацювання наукової
літератури, аналіз першоджерел під час самостійної роботи Поєднання навчання і досліджень під час реалізації
ОНП забезпечується залученням здобувачів освіти до виконання наукових тем відділів низькотемпературного
консервування та інших, в рамках яких, за словами НПП та здобувачів, визначаються теми їх наукових досліджень
(https://office.naqa.gov.ua/eb8131a0-3bdc-47c2-9879-d213885ec448). Здобувачі під час навчання працюють над
дисертаційними дослідженнями, етапи дослідницької роботи відображені в профілі ОНП 2020 року
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/ONP_Kriobiologiya_profyl_2020.pdf). Результати досліджень НПП та
здобувачів представлені у вигляді публікацій, доповідях на міжнародних конференціях, що відображається в
індивідуальних планах та звітах здобувачів Шкарлат Галини (https://office.naqa.gov.ua/28821997-9b81-4bfa-a3a6-
06df75769454), Гвоздюк Яни (https://office.naqa.gov.ua/87617dcb-ae02-46e1-9b18-401167eb2439), Богданюк Анастасії
(https://office.naqa.gov.ua/ce5bc981-6d46-479e-a09c-9a076e741541). Здобувачі ОНП презентують результати своєї
роботи на щорічній міжнародній конференції молодих учених ("Холод в біології і медицині - 2021" на платформі
ZOOM 19-20 травня 2021 р. за підтримки міжнародної кафедри ЮНЕСКО з кріобіології та приурочена до
святкування Дня науки в Україні). З результатами навчальної та дослідницької діяльності також можна
ознайомитись на офіційній сторінці інституту в соціальній мережі (https://www.facebook.com/cryo.ua/ ). ЕГ
рекомендує оптимізувати навчальну і дослідницьку роботу здобувачів і НПП шляхом виконання госп. договірних
тем та грантових проєктів. Позитивною практикою є викладання обов’язкової ОК «Методологія та організація
наукових досліджень», що дозволяє з першого курсу формувати у здобувачів інтегральну, загальні та фахові
компетентності.

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

НПП, що забезпечують викладання ОК на ОНП є визнаними фахівцями в галузі кріобіології і кріомедицини, тому з
їх слів, під час зустрічей, оновлення навчально-методичного забезпечення відбувається з урахуванням сучасних
досягнень науки, зокрема за результатами їх власних наукових досліджень та зарубіжних колег з Великобританії,
США, Болгарії, Іспанії, Німеччини та ін., опрацювання викладачами матеріалів опублікованих наукових та
навчально-методичних праць (вільний, безкоштовний доступ до рейтингових журналів як з кріобіології, так і
дотичних спеціальностей (біофізики, біохімії, молекулярної та клітинної біології та ін.)), осучаснення матеріально
технічної бази. Слід зазначити, що зі слів НПП поступове оновлення змісту ОК професійного спрямування: Методи
дослідження в кріобіології (Нардід О., Божок Г.), Загальні проблеми та конкретні підходи до кріоконсервування
клітин і тканин (Петренко О.), Кріобіологія в системі біологічних наук (Гольцев А. ), Теоретичні основи кріобіології
(Кулєшова Л., Гордієнко О.),здійснюється за результатами їх наукових досліджень з урахуванням сучасних практик
про які вони дізнаються беручи участь в чисельних міжнародних конференціях (https://office.naqa.gov.ua/dfcdf5f8-
bb51-42a6-a56e-d7642846d3ae Зокрема рамках ОК «Теоретичні основи кріобіології» впроваджуються результати
дослідження механізмів проникнення молекул води та кріопротекторів крізь клітинні мембрани в такі клітини як
еритроцити, дріжджові клітини Saccharomyces cerevisiae, ооцити та яйцеклітини, ентероцити, фібробласти L929, та
ін. Стажування та підвищення кваліфікації викладачів, проведення методичних і наукових семінарів з
представниками інших ЗВО України, організація та проведення спільних заходів із роботодавцями не є сильною
стороною ОНП.

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

Аналіз Відомостей про самооцінювання ОПП та дистанційний експертний аналіз показали, що інтернаціоналізація
діяльності в рамках даної ОНП відбувається шляхом тісної співпраці з кафедрою ЮНЕСКО, участі НПП у
міжнародних конференціях, організації та участі на базі Інституту міжнародних науково-практичних конференцій
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/conferences.html). НПП Інституту беруть участь у заходах, що організовуються в
рамках міжнародних проєктів на базі інших ЗВО (ХНУ ім. В. Н. Каразіна, ХДЗВА, НФаУ). Співпраця з
міжнародними організаціями (додаються угоди) в рамках основних напрямів наукової діяльності Інституту полягає
у співробітництві з інститутами Азейбарджану, Словаччини, Чехії, Вірменії, Болгарії, Великої Британії, Іспанії.
Зокрема професор Петренко Олександр є членом редакційної ради міжнародного журналу “CryoLetters”, академік
НАН України Гольцев Анатолій є членом Європейського товариства низькотемпературної біології, а також членом
Європейської асоціації ракових досліджень, членом редколегії журналу Gavin “StemCell: Advanced Research Therapy”.
(файл додається) Відсутня практика участі НПП і здобувачів в програмах академічної мобільності здобувачів.
Здобувачам вищої освіти та НПП надано вільний безкоштовний доступ до міжнародних баз Scopus, WoS. ЕГ
рекомендує залучати представників закордонних ЗВО до читання лекцій та проведення спільних наукових заходів,
що сприятиме обміну досвідом і впровадженню світових наукових практик в освітній і науковий процеси. Окрім
цього варто активізувати публікаційну активність НПП у фахових виданнях категорії А та Б, Scopus, WoS.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.
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1.Під час викладання ОК НПП активно використовують результати власних наукових досліджень. 2. Гармонійне
поєднання навчання, викладання та дослідницької роботи здобувачів та НПП 3. Безкоштовний доступ до
користування міжнародними базами Scopus, WoS. 4. Інтернаціоналізація ОНП шляхом співпраці з кафедрою
ЮНЕСКО та інститутами Азейбарджану, Словаччини, Чехії, Вірменії, Болгарії, Великої Британії, Іспанії.

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

1. Потребують методичного наповнення та оновлення ОК передбачені в навчальному плані ОНП, зокрема інструкції
до проведення лабораторних і практичних занять, плани лекцій, пакети завдань для контролю якості знань
здобувачів. 2. Оновлення змісту ОК обговорювати і затверджувати відповідно визначеної в ІПКіК НАНУ процедури.
3. Недостатня залученість здобувачів до вибору форм, методів навчання і викладання. 4. Потребує оптимізації
грантова діяльність, академічна мобільність та запрошення гостьових професорів для більш ефективного
забезпечення принципу поєднання навчання та дослідницької роботи. 5. Посилити навчально-методичну
публікаційну активність НПП, забезпечити стажування та підвищення викладацької майстерності НПП в ЗВО,
закордоном та шляхом неформальної освіти для підвищення якості освітнього процесу за даною ОНП.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

На ОНП 091 Біологія здобувачі мають можливість формувати індивідуальну освітню територію, однак вони
недостатньо залучені до процесу вибору форм і методів навчання. Аспіранти своєчасно у формі бесід та на
офіційному сайті ознайомлюються з змістом, ПРН, критеріями оцінювання ОК. Потребує активізації робота з
інтернаціоналізації наукової та навчальної діяльності НПП, посилення їх публікаційної активності і впровадження
результатів стажування в навчальний процес. Використання досвіду інших ЗВО та залучення практикуючих
фахівців до формування ОНП, безперечно матиме позитивне відображення в оновленні ОПП. Враховуючи деякі
невідповідності підкритеріям освітня діяльність за цією ОНП загалом відповідає критерію, існуючі недоліки є
несуттєвими і можуть бути виправлені в короткий термін.

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.

Документами, що регламентують форми контрольних заходів та оцінювання є: Положення про організацію
освітнього процесу; Положення про апеляцію результатів знань; Порядок підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук ІПКіК НАНУ; Положення про рейтингову систему оцінювання
результатів навчання. Навчання в аспірантурі ІПКіК здійснюється за очною «денною» формою. Формою організації
освітнього процесу є аудиторні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота та контрольні заходи.
Обсяг освітньої складової ОНП становить 60 кредитів ЄКТС, з яких аудиторні заняття складають не більше ніж 35%;
самостійна робота - не менше 2/3 загального обсягу навчального часу здобувача. Опанування навчальних дисциплін
може відбуватися на базі ІПКіК та в інших навчальних закладах або наукових установах в межах реалізації права на
академічну мобільність. Координацію планування, організацію та контроль самостійної роботи забезпечує гарант
ОНП, викладачі відповідних дисциплін, завідувачі відділів, наукові керівники аспірантів та відповідальна особа за
роботу з аспірантами. Контроль результатів навчання проводиться з використанням 100-бальної шкали оцінювання
та переводять оцінки до 4-х або 2-бальної шкали. Поточний контроль проводиться у формі тестів, роботи на
практичних заняттях та виступів на семінарах. Максимальна кількість балів, яку аспірант може отримати за поточну
успішність – 60 балів, за результатами підсумкового модульного контролю - 40. Відповідно до навчального плану
для кожного ОК передбачено оцінювання досягнень здобувача у формі іспиту або заліку. Інформація про методи
оцінювання форми поточного і підсумкового контролю та критерії оцінювання представлені у робочих програмах
навчальних дисциплін, які оприлюднено на веб-сайті, доводяться до відома здобувачів перед початком вивчення
ОК. Серед методів оцінювання застосовують усний контроль, індивідуальне, фронтальне і комбіноване опитування,
тестовий контроль, письмовий контроль та контроль практичних навичок. Підсумкова оцінка складається з оцінки
поточного контролю та оцінки результатів при проведенні контрольних заходів. Іспит складається перед комісією.
Підсумковий модульний контроль здійснюється за 10-бальною шкалою за кожне питання із 4. Здобувач отримує
допуск до підсумкового контролю за умови виконання обов’язкових індивідуальних робіт. Здобувач який не з’явився
на контрольний захід без поважної причини вважається неатестованим. Ліквідувати академічну заборгованість
дозволяється за графіком ліквідації заборгованостей, який здійснюється в усній формі, як комплексна перевірка
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рівня знань і вмінь з конкретної дисципліни. Незадовільною оцінка - від 0 до 25 балів за екзамен. Якщо здобувач не
погоджується з виставленою оцінкою, він має право звернутися з письмовою апеляцією не пізніше наступного
робочого дня після проведення іспиту. Положення про апеляцію результатів визначає порядок створення та склад
апеляційної комісії, процедуру подання та розгляду апеляцій.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія відсутній. Проміжною формою атестації аспірантів є звітування
про виконання індивідуального навчального плану на засіданні відділу з наданням підтверджуючих документів
(атестаційний лист, звіт, витяг із протоколу засідання відділу, витяг з протоколу вченої ради про планування,
первинна документація наукових досліджень, індивідуальний та календарний план аспіранта з відміткою наукового
керівника про виконання). Єдиний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 03.00.19 «Кріобіологія» приймається
екзаменаційною комісією на 4 курсі у формі усного екзамену. Програма єдиного кваліфікаційного екзамену
«Кріобіологія» відсутня на веб-сайті ІПКіК та не була представлена для ознайомлення ЕГ. Атестація здійснюється у
публічній формі на засідання постійно діючої або разової спеціалізованої вченої ради після завершення навчання за
ОНП

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.

Інформація про контрольні заходи відображена в навчальних планах, графіках навчального процесу та в робочих
програмах навчальних дисциплін і є доступними для всіх учасників освітнього процесу. Об’єктивність екзаменаторів
забезпечується єдиними критеріями оцінювання та створенням комісією із фахівців відповідного профілю для
проведення підсумкового контролю. Порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного
проходження визначено Положенням про апеляцію результатів знань. Члени комісії для проведення Єдиного
кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 03.00.19 «Кріобіологія» є співробітниками ІПКіК. До складу комісії не
залучають незалежних експертів та роботодавців. Також, під час фокус-груп не було надано відповіді на питання:
«Чи входять до складу екзаменаційної комісії наукові керівники аспірантів?». Процедури запобігання та
врегулюванню конфлікту в ІПКіК інтересів відсутні. Випадків конфлікту інтересів під час реалізації ОП не було.
Розроблених процедур і практики опитування учасників освітнього процесу стосовно рівня їх задоволеності
формами контролю знань, зрозумілості критеріїв оцінювання при поточному і підсумковому контролі в ІПКіК
відсутні.

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.

В ІПКіК визначено зрозумілі та чіткі процедури дотримання академічної доброчесності, які регулюються Кодексом
академічної доброчесності ІПКіК НАНУ та Положенням про академічну доброчесність ІПКіК НАНУ. Положенням
регулюється механізм створення комісії з академічної доброчесності, визначається відповідальність за порушення і
комплекс профілактичних заходів щодо попередження академічної недоброчесності. За порушення правил
академічної доброчесності здобувачі притягуються до таких форм відповідальності: повторне проходження ОК або
оцінювання, позбавлення академічної стипендії, попередження і відрахування з аспірантури. Питання академічної
доброчесності висвітлюється в навчальній дисципліні «Методологія та організація наукових досліджень». Також
проводять семінари з питань інформаційної діяльності інституту, правил опису джерел, оформлення цитувань та
ознайомлення з програмами перевірки на антиплагіат. Для перевірки унікальності дисертаційних робіт, звітів за
науково-дослідними роботами, наукових та науково-методичних публікацій використовують не ліцензовані
програмні ресурси: Advego Plagiatus, Etxt Antiplagiat, Anti-Plagiarism. У Порядку про перевірку наукових текстів
визначено критерії оцінки текстів при цьому робота допускається до захисту за показника 70-89,9%; за низької
унікальності 51-69,9% - робота потребує доопрацювання та перевірки, а за дуже низької унікальності (50,9% і
нижче), робота відхиляється без права подальшого розгляду. Виявлених випадків порушення академічної
доброчесності не було. На фокус-групах з’ясовано, що ліцензованої програми для перевірки наукових робіт на
плагіат в ІПКіК відсутні. Учасники освітнього процесу не знають процедури проведення перевірки. Заходів щодо із
популяризації академічної доброчесності за останній час проведено не було. Згадували про такі заходи в період до
адаптивного карантину, але підтверджень ЕГ надано не було, на веб-сайті інформація відсутня
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Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильними сторонами на ОНП є наявність ряду положень, що визначають контрольні заходи, оцінювання здобувачів
вищої освіти та академічну доброчесність. Наявна система контролю знань є прозорою, зрозумілою та доступною
для всіх учасників освітнього процесу. Політика дотримання академічної доброчесності регулюються внутрішніми
нормативними документами ЗВО, оприлюднені на веб-сайті та контролюються комісією з академічної
доброчесності.

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

Слабкими сторонами ОНП «091 Біологія» рівня вищої освіти доктор філософії спеціальності 091 Біологія
визначено: 1. Забезпечення об’єктивності екзаменаторів підтверджується фактами створення комісії для
оцінювання знань аспірантів. ЕГ рекомендує до складу комісій для проведення оцінювання знань та Єдиного
кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 03.00.19 «Кріобіологія» залучати незалежних експертів та роботодавців,
а також запровадити практику анонімного оцінювання робіт. 2. Недоліком є відсутність процедур і практики
опитування учасників освітнього процесу стосовно рівня їх задоволеності формами контролю знань, зрозумілості
критеріїв оцінювання при поточному і підсумковому контролі. ЕГ рекомендує розробити процедуру та запровадити
практику опитування учасників освітнього процесу щодо рівня їх задоволеності формами контролю знань та
зрозумілості критеріїв оцінювання. 3. ЕК вважає недоліком відсутність розробленого механізму запобігання і
врегулювання конфлікту інтересів. Рекомендуємо розробити положення і запровадити практику запобігання і
врегулювання конфлікту інтересів в ІПКіК. 4. Заходи із популяризації академічної доброчесності в ІПКіК не
проводяться, ліцензоване програмне забезпечення для перевірки академічних текстів на плагіат відсутнє, учасники
освітнього процесу не знайомі із процедурою перевірки текстів. ЕГ рекомендує запровадити практику популяризації
академічної доброчесності для перевірки академічних текстів на плагіат і використовувати ліцензоване програмне
забезпечення.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на зауваження описані у слабких сторонах у контексті критерію 5 ЕГ дійшла висновку, що ОНП «091
Біологія» рівня вищої освіти доктор філософії спеціальності 091 Біологія відповідає рівню В. Виявлені недоліки за
критерієм стосуються: недосконалості впровадження процедур та практики популяризації академічної
доброчесності; відсутність механізму запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, практики опитування
учасників освітнього процесу щодо контрольних заходів, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічної
доброчесності. Наявні недоліки можуть бути виправлені можуть бути виправлені в короткий термін

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.

Згідно опрацювання відомостей СА та основі бесід з НПП, ЕГ встановила, базова освіта, фах та наукові інтереси
НПП відповідають профілю ОК, які за ними закріплені (додається оновлена таблиця 2 Відомості про СО). Всі НПП
залучені до викладання дисциплін професійного циклу мають базову освіту та/або наукові публікації, що
відповідають профілю закріплених за ними ОК. Щодо інших пунктів Ліцензійних умов то, слід зазначити, що НПП
не беруть участі в стажуваннях, підвищенні кваліфікації за відповідним профілем. Розробка відповідного
навчально-методичного забезпечення ОК протягом терміну дії ОНП не відбувалась. НПП, що забезпечують
викладання на ОНП виконують пункти профактивності: Шпакова Наталія (Методологія та організація наукових
досліджень) 1, 2, 4, 8; Гольцев Анатолій (Кріобіологія в системі біологічних наук) 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11; Кулєшова Лариса
(Теоретичні основи кріобіології) 1, 2, 4, 8, 11, 12; Гордієнко Ольга (Теоретичні основи кріобіології) 1, 2, 4, 8, 11; Нардід
Олег (Методи дослідження в кріобіології) 1, 2, 4, 8, 11, 12; Божок Галина (Методи дослідження в кріобіології) 1, 2, 4, 5,
8, 12; Бабійчук Любов (Проблеми кріоконсервування крові та її компоненті) 1, 2, 4, 8, 11; Петренко Олександр
(Загальні проблеми та конкретні підходи до кріоконсервування клітин та тканин) 1, 2, 4, 8, 11; Бондаренко Тетяна - 1,
2, 4, 5, 8, 11. У складі групи забезпечення ОНП доктори наук за спеціальностями, що відповідають ОК, які вони
викладають. Активна наукова діяльність викладачів, що забезпечують ОК професійної підготовки відповідає
тематикам їх дисертаційних досліджень, і стосується кріобіології (інформація про наукові інтереси НПП відділу
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надана в оновленій таблиці 2 (додається). Таким чином забезпечувати викладання ОК професійного спрямування,
дозволяють наукові публікації, участь в чисельних міжнародних конференціях, патенти, керівництво науковою
роботою здобувачів. При плануванні подальшого професійного розвитку НПП необхідно враховувати всі Ліцензійні
вимоги, та профактивність. Активізувати проходження стажування та курсів підвищення кваліфікації, розробку та
впровадження навчально – методичних посібників, відвідування тренінгів. Гаранту запровадити планування
стажування і підвищення кваліфікації НПП враховуючи потреби ОК даної ОНП.

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

Процедури конкурсного добору співробітників прописані в Статуті ІПКіК НАН України (Статут Інституту проблем
кріобіології і кріомедицини НАН України) п. 4.34, 4.35, 4.36 документально є прозорими. Під час зустрічі з НПП та
представниками структурних підрозділів, начальник відділу кадрів запевнили, що керівництво ІПКіК НАН України
обґрунтовано підходить до відбору співробітників, в тому числі і для викладання на ОНП. Відділ кадрів контролює
виконання конкурсних зобов’язань по закінченню строку дії трудової угоди і перед проходженням повторного
конкурсного відбору та дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Цей порядок дозволяє
забезпечити необхідний рівень професіоналізму викладачів для успішної реалізації відповідної ОНП. Гарантом
ОНП та начальником відділу кадрів було зазначено, що при роботі конкурсної комісії обов’язково враховуються
результати наукової активності претендентів на посади. Рекомендація ЕГ полягає у запровадженні процедури більш
ретельного внутрішнього моніторингу дотримання Ліцензійних умов та виконання пунктів профактивності ,
ретельному плануванні підвищення кваліфікації у відповідності до освітніх потреб, залучення до участі в
міжнародних проектах типу “Erasmus+”.

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

Аналіз Відомостей про самооцінювання, спілкування з гарантом ОНП, НПП, здобувачами вищої освіти та
роботодавцями дає можливість зробити висновки про відсутність практики залучення роботодавців до організації
освітнього процесу через організацію круглих столів, семінарів та забезпечення організації проходження практик.
Так в ході зустрічей зі здобувачами і роботодавцями встановлено, найбільш активну співпрацю ІПКіК НАН України
і ХНУ ім. В. Н Каразіна. У ході інтерв'ювання здобувачі та НПП наголошували, що основним роботодавцем для
випускників даної ОНП є саме ІПКіК НАН України співробітники якого і забезпечують освітній процес.

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

У відомостях з Самоаналізу відмічено, що на ОНП до проведення аудиторних занять активно залучаються фахівці-
практики, експерти галузі і представники роботодавців. Однак, вивчивши надані ЕГ документи, і провівши зустрічі
зі здобувачами, адміністрацією і роботодавцями, з’ясували, що дана практика в ІПКіК НАН України не
застосовується. В ході інтерв’ювання НПП ЕГ встановила, що деякі викладачі крім наукового стажу в ІПКіК НАН
України мають досвід освітньої діяльності в ЗВО: Шпакова Наталія – працює викладачем у Національному
фармацевтичному університеті; Божок Галина - ХНУ ім. В. Н Каразіна, викладає курс Гістології для іноземних
студентів. Наразі представники роботодавців, професіонали-практики до проведення аудиторних занять на
постійній основі не залучаються.

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

ІПКіК НАН України сприяє професійному розвитку викладачів через укладання угод про співпрацю з іншими
організаціями, залученням до участі в міжнародних конференціях та науково-дослідних темах (додається оновлена
таблиця 2 Відомостей СО). Аналіз доступної інформації вказує , що на момент проведення експертизи підвищення
кваліфікації/стажування співробітники відділів ІПКіК НАН України, що забезпечують викладання на ОНП
протягом терміну функціонування ОНП не проходили. Натомість вони беруть активну участь в розробці наукових
тем та конференціях. У відомостях СА зазначено, що ІПКіК НАН України, на підставі Договору про співпрацю з
Харківською медичною академією післядипломної освіти, постійно організовує підвищення кваліфікації з клінічної
патологічної фізіології на курсах тематичного удосконалення, однак документально підтвердження цього факту ЕГ
не отримала.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.
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У ході зустрічей з керівництво ІПКіК НАН України та представником профкому Шестицький Мирослав зазначали,
що ІПКіК НАН України стимулює професійний розвиток викладачів шляхом їх преміювання. Однак, нормативних
документів та реальних фактів преміювання ЕГ не отримала. Процедура рейтингової оцінки здобутків науковців
ІПКіК НАН України не передбачена. Зі слів співробітників ІПКіК НАН України, заклад сприяє заохоченню
професійного розвитку викладачів через обов'язкову виплату матеріальної допомоги раз на рік. Нагороди і грамоти
співробітники задіяні в реалізації ОНП, отримували ще до впровадження даної ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1. Безперечно сильною стороною ОНП є те, що до складу групи забезпечення входять відомі в наукових колах
фахівці, доктори наук, академіки. 2. Висока публікаційна активність НПП, виконання 5 і більше пунктів
профактивності. 3. Досить прозора і проста процедура конкурсного відбору претендентів на вакантні посади,
відсутність плинності кадрів. 4. Система рейтингового оцінювання НПП. 5 . ІПКіК НАН України сприяє
професійному розвитку викладачів через залучення їх до участі в міжнародних конференціях, керування науковою
роботою здобувачів, участі в реалізації науково-дослідних тем ІПКіК НАН України. 6. ІПКіК НАН України стимулює
розвиток викладацької майстерності через обов’язкову виплату матеріальної допомоги.

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

1. Відсутність системи рейтингового оцінювання НПП. 2. Недостатня залученість роботодавців та професіоналів
практиків до викладання на ОПП 3. Відсутність достойного матеріального та морального заохочення співробітників
ІПКіК НАН України. 4. Відсутність планування і реалізації стажування/підвищення кваліфікації НПП. 5. Відсутність
нормативних документів щодо заохочення НПП до активної наукової і викладацької діяльності ЕГ рекомендує
адміністрації ІПКіК НАН України врахувати пропозиції стосовно планування стажування співробітників,
враховуючи вимоги до ОК даної ОНП, залучення професіоналів-практиків та потенційних роботодавців до
викладання на ОНП. НПП активізувати розробку і публікацію навчально-методичних матеріалів, рекомендацій,
посібників. Адміністрації ЗВО знайти можливості щодо залучення участі НПП в грантовій діяльності, в
міжнародних проектах (Erasmus+ та ін). Планувати стажування і підвищення кваліфікації НПП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Враховуючи холістичний підхід при оцінці сильних і слабких сторін, ЕГ вважає, що за даними критерієм може бути
виставлена оцінка В. ЕГ акцентує увагу на значні зусилля та наукові досягнення НПП, що забезпечують викладання
на ОНП, міжнародне визнання їх наукової діяльності. Крім того, виділені ЕГ слабкі сторони більш за все пов'язані з
недостатнім державним фінансування Інститутів НАН України.

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.

ІПКіК НАН України має у своєму складі корпус з обладнаними лабораторіями, віварій, міжвідомчий науковий центр
(для роботи з культурами тканин і мікроорганізмами), бібліотеку
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/depts/library.html), електронний репозиторій в Національній бібліотеці України ім.
В. І. Вернадського (посилання). Як повідомила директор бібліотеки їх власний фонд становить 51606 примірників
наукової та періодичної літератури професійного напрямку. Співробітники відділу, що забезпечують викладання на
ОНП є авторами підручників (https://docs.google.com/document/d/13jITanx0bWJv3xGIN1rPre5iSC2RA7k2/edit)
Відділ низькотемпературного консервування налічує в своєму складі 3 лабораторії з якими ознайомилась ЕГ
переглядаючи відео. Науково-дослідні лабораторії обладнані обчислювальною технікою, персональними
комп’ютерами, лабораторним обладнанням та посудом, сучасними меблями тощо (перелік обладнання ОНП
(профіль) http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/ONP_Kriobiologiya_profyl_2020.pdf ) Зокрема на базі відділу
співробітниками і здобувачами проводяться роботи з використанням лазерного скануючого мікроскопу LSM META
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510 (Carl Zeiss, Германия), проточного цитометру “FACS Calibur” (Becton Dickinson, США), (Центр колективного
користування), комплексу для тензодилатометричного аналізу, комплексу для термомеханічного аналізу
(пластичної деформації та повзучості), кріомікроскопічного комплексу, приладу для вимірювання малокутового
розсіювання світла (розробленими в ІПКіК НАН України). Окрім того в Інституті функціонує Низькотемпературний
банк біологічних об’єктів, що має статус «Національне надбання України». Практичні заняття для здобувачів ОНП
проводяться у лабораторіях відділів ІПКіК НАН України, лекційні курси читаються в актовому залі з викристанням
переносної мультимедійної установки. Лабораторний фонд кафедри оновлюється за рахунок коштів державного
бюджету, грантових та спонсорських коштів. Значну роль у забезпеченні навчального процесу відіграє наукова
бібліотека ІПКіК НАН України, як було з’ясовано під час інтерв’ювання здобувачів та співробітників, вони мають
вільний доступ до фондів бібліотеки та наукометричних баз, що значно допомагає при здійсненні освітнього
процесу. Безперечно реорганізації та оновлення потребує офіційний сайт ІПКіК НАН України, доступ до якого хоч і
є вільним, але інтерфейс є недосконалим, не кажучи вже про відсутність україномовної версії.

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.

У лабораторіях відділу і Інституту загалом є вільний доступ до мережі Інтернет, послуги бібліотеки, репозиторію є
безкоштовними. Викладачам та здобувачам надається вільний доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of
Science. Здобувачі та НПП підтвердили, що під час навчання за ОНП жодних фінансових стягнень за користування
об’єктами інфраструктури інституту не було. Слід відмітити, що в В ІПКіК НАН України відсутня ліцензійна
програма для перевірки робіт на плагіат, що ЕГ було виявлено під час інтерв’ювання як здобувачів так і НПП.

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.

В ІПКіК НАН України створені безпечні умови навчання та праці, приміщення відповідають санітарним нормам,
лабораторії оснащені вогнегасниками, наявні куточки з інструкціями з техніки безпеки на робочому місці та
пожежні безпеки, з чим переконалась ЕГ під час on-line екскурсії. Систематично проводяться інструктажі з охорони
праці та пожежної безпеки, про що здобувачі продемонструвавши знання правил техніки безпеки. ІПКіК НАН
України не є навчальним закладом, спеціальні служби психологічної підтримки здобувачів відсутні, але вони
проінформовані, що у разі потреби можна звернутись наукового керівника. В закладі функціонує Спілка молодих
вчених, яка покликана вирішувати ряд проблем таких як допомога в оформленні документації на конкурси і
конференції, документи до захисту дисертацій. Здобувачі мають право за заявою до профспілкової організації
отримати матеріальну допомогу. В ІПКіК НАН України розроблений Кодекс академічної доброчесності, Положення
про академічну доброчесність, Положення про політику попередження і боротьби із дискримінацією....,
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura),в яких прописані основні етичні правила, зокрема запобігання
гендерному насильству та сексуальним домаганням

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

Під час інтерв’ювання здобувачів ЕГ зробила висновок, що в ІПКіК НАН України найбільшу організаційну,
інформаційну, консультативну та соціальну підтримку студентам надає науковий керівник. Здобувачі мають змогу
звертатись до співробітників та адміністрації ІПКіК НАН України, знають свої права та обов’язки. Здобувачі активно
користуються сайтом ІПКіК НАН України (http://www.cryo.org.ua/) та сторінкою у соц. мережі
(https://www.facebook.com/cryo.ua/), можуть ознайомлюватись із РП, новинами, роботою структурних підрозділів,
інформацією, щодо конференцій тощо. Під час зустрічей здобувачі відмітили, що мають постійний зв’язок із
викладачами через групи у соціальних мережах Facebook, Viber, Telegram, активно використовується платформа
Zoom та електронне листування. Систематично ( не менше 1 разу на місяць або за потребою) зі здобувачами
проводяться бесіди, на яких здобувачам надається інформаційна та консультативна підтримка. У разі виникнення
конфліктних ситуацій, дискримінації, утисків або домагань, здобувачі мають можливість звернутись до адміністрації
(окремої служби для врегулювання конфліктних ситуацій як і нормативних документів на момент акредитації в
Інституті не було).

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

В «Положенні про організацію освітнього процесу»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B
D%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0
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%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%B
E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83.pdf) в п. 6 «Організація навчання здобувача за
індивідуальним графіком навчання» викладені положення про можливість навчання здобувачів за індивідуальним
графіком, зокрема, за станом здоров’я. Останні 2 роки в ІПКіК НАН України розвинена практика проведення on-line
занять та тестування, участі у конференціях молодих учених, що надає можливість особам з особливими потребами
брати активну участь у науковому житті інституту. Розвиток сучасних інформаційних технологій надає також
можливість доступу до наукової інформації з будь-якої локації.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

В ІПКіК НАН України розроблено та діє Положення про політику попередження і боротьби із дискримінацією
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/), в якому відзначено норми етичної поведінки, зокрема запобігання
дискримінації, будь-яких проявів сексуальних домагань, утисків, гендерної нерівності. Окремого нормативного
документу, що регламентує вирішення конфліктних ситуацій та/або випадків корупції тощо в Інституті не
розроблено. У випадку виникнення конфлікту, здобувачі звертаються до наукових керівників, чи подають заяву до
Комісії попередження та боротьби із дискримінацією і сексуальними домаганнями. Слід відмітити, що під час
зустрічей з різними фокус –групами випадків конфліктних ситуацій не виявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1 . Позитивною практикою в контексті Критерію 7 є потужна матеріально-технічна база, зокрема лабораторне
обладнання для забезпечення навчального процесу та наукової діяльності здобувачів і НПП. 2. Унікальні прилади,
розробленими в ІПКіК НАН України та низькотемпературний банк біологічних об’єктів, що має статус
«Національне надбання України». 3. Гарні умови утримання тварин у віварії. 3. В В ІПКіК НАН України розроблено
та діє Положення про політику попередження і боротьби із дискримінацією 4. Літературний фонд бібліотеки, який
нараховує понад 51606 примірників спеціалізованої літератури та періодики

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

1. Відсутність електронного розкладу. 2. В ІПКіК НАН України немає єдиної інтернет-платформи для забезпечення
освітнього процесу. 3. Відсутність ліцензійної програми для перевірки наукових робіт здобувачів та співробітників
на відсоток авторського тексту. Рекомендуємо провести моніторинг електронних ресурсів університету задля
впровадження у роботу єдиної освітньої платформи, електронного розкладу, розміщення електронних курсів тощо
задля поліпшення освітнього процесу. 4. Експертна група рекомендує розробити порядок вирішення конфліктних
ситуацій, запобігання корупції. Крім того в ІПКіК НАН України необхідно організувати роботу центру психологічної
та соціальної допомоги здобувачам та співробітникам, з огляду на специфіку наукових досліджень. 5. Адміністрації
більше уваги приділити організації комфортного освітнього простору для здобувачів і співробітників. 6. Застаріла
версія офіційного сайту ІПКіК НАН України, відсутність україномовної версії, складна навігація

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Моніторинг офіційних ресурсів університету, дасть змогу вирішити технічні проблеми з сайтом та дасть можливість
здобувачам та викладачам користуватись електронним розкладом та єдиною освітньою платформою. Відсутність
нормативного документу, що регламентує вирішення конфліктних ситуацій не перешкоджає проводити освітній
процес, так як конфліктних ситуацій на момент акредитації були не виявлені. Сильні сторони, зокрема потужна і
унікальна матеріально-технічна база, зокрема представлена приладами розробленими в ІПКіК НАН України,
багатий літературних фонд бібліотеки переважають при оцінюванні Критерію 7. Визначені ЕГ недоліки не є
критичними та можуть бути усунені в короткий термін, тому Критерій 7 відповідає Рівню В.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

В ІПКіК НАН України розроблені та діють: Положення про робочу програму навчальної дисципліни;Положення про
моніторинг стейкхолдерів щодо оцінювання якості реалізації освітньо-наукових програм; Кодекс академічної
доброчесності ІПКіК НАНУ; Положення про проєктні групи; Положення про організацію освітнього процесу з
підготовки ЗВО (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html). У ІПКіК НАН України функціонує
відділ науково-технічної інформації, комісія з питань академічної доброчесності, до функцій яких належить
розроблення політики та процедур, пов’язаних з опрацюванням, моніторингом і періодичним переглядом ОНП.
ОНП розробляється проєктною групою на чолі з керівником. Моніторинг ОНП, зі слів членів робочої групи,
Кулєшової Лариси, Шпакової Наталії, Божок Галини відбувається не рідше ніж один раз на рік (жовтень-листопад),
але зміни до ОНП та профілю ОНП не вносились, так як такої потреби не виникало. На офіційному сайті
представлено два варіанти ОНП 2016 року та ОНП 2020 та їх профілі, які майже не відрізняються, зокрема розділ 2
профілів «Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна послідовність» абсолютно ідентичні, як і
матриця відповідності програмних компетентностей ОК ОНП. Зі слів членів робочої групи під час інтерв’ювання,
ніяких пропозицій щодо оновленні ОНП від стейкголдерів не надходило. Зауваження та пропозиції всі учасники
освітнього процесу мають можливість надавати в процесі ознайомлення з ОНП на сайті та під час навчання і
викладання в усній чи письмовій формі. Це було підтверджено під час зустрічей з фокус-групами адміністрації
ІПКіК НАН України, НПП, здобувачів, роботодавців. В 2019 – 2020 н.р. гарантом було ініційовано перегляд ОНП
2016, з огляду на відсутність будь яких пропозицій з боку стекхолдерів ОНП оновлення як такого не зазнала.
Відсутність стандарту ВО 091 Біологія за даним рівнем вищої освіти, дає змогу робочій групі самостійно визначати
загальні, фахові компетентності та очікувані програмні результати. Слід відмітити, що в НП ОНП відсутній перелік
вибіркових дисциплін, що унеможливлює процедуру вибору здобувачами вибіркових дисциплін. Знайдені
експертною групою факти відсутності моніторингу ОНП дають можливість зробити висновок про недостатню
узгодженість процедур забезпечення якості ОНП та розподілу повноважень у цьому процесі. Фактична роль відділу
науково-технічної інформації не відповідає функціям розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду ОНП, окремого підрозділу який би виконував всі процедури з моніторингу ОНП в ІПКіК НАН України не
існує, у зв’язку з чим робочій групі не вистачає консультаційної підтримки у процесі забезпечення ефективності
процедури розроблення та перегляду ОПП.

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 мають можливість долучатися до оновлення ОНП через проходження анкетувань та бесід з викладачами
(онлайн та офлайн). Під час зустрічей здобувачі підтвердили, що мають можливість висловлювати пропозиції щодо
оновлення ОНП, наприклад при формуванні ОНП 2021 р. зокрема запровадити викладання таких ОК як:
“Статистичні методи обробки та аналізу результатів”, “Біобезпека з юридичною складовою”. Окрім того здобувачами
була озвучена пропозиція щодо залучення до освітнього процесу роботодавців, гарант та керівництво ІПКіК НАН
України, запевнили що пропозиції здобувачів буде враховано на наступний навчальний рік. Здобувачі включені до
складу вченої ради ІПКіК НАН України, на засіданнях якої проходять обговорення, схвалення, затвердження ОНП
та змін до них, обговорення процедур забезпечення якості освіти, в тому числі, за ОНП. Під час спілкування з
представниками органів самоврядування цей факт був підтверджений, до складу ради входить голова спілки
молодих вчених Чорнобай Надія, яка наголосила, що має право голосу у Вченій раді ІПКіК НАН України.

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

ІПКіК НАН України активно не залучає роботодавців до процедур забезпечення якості ОНП. Хоча між Інститутом
та представниками роботодавців є укладані двосторонні угоди про співпрацю (додаються угоди), не практикується
проведення семінарів з роботодавцями. Співпраця ІПКіК НАН України та роботодавців у цьому напрямку зводиться
до отримання рецензій на ОНП, так рецензентами ОНП 2016 та ОНП 2020 років виступили Берест Володимир,
завідувач кафедри, канд.. фіз.-мат. наук, доцент, молекулярної та медичної фізики Харківського Національного
університету ім. В.Н. Каразіна та Божков Анатолій, доктор біол. наук, професор, директор НДІ біології Харківського
Національного університету ім. В.Н. Каразіна. На зустрічі експертної групи з роботодавцями (Денисовою Ольгою –
Харківська зооветеринарна академія та Варяницею Вікторією – АТ «Біолік») був підтверджений факт відсутності їх
участі у процедурах оновлення ОНП. Та вони наголосили, про свою готовність взяти участь в процедурі моніторингу
ОНП наступного року. . Так, Варяниця Вікторія, є випускницею цієї ОНП, акцентувала увагу на високій якості
освітнього процесу в ІПКіК НАН України, і вважає що формулювання цілей та програмних результатів навчання на
ОНП, очікуваних компетентностей випускників ОНП повністю задовольняють очікування роботодавців.

Сторінка 20



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

За інформацією гаранта та НПП відділу, підтримання зворотного зв’язку із випускниками має постійний характер.
Так як більша їх частина залишається працювати в ІПКіК НАН України в якості молодших наукових співробітників,
та інших наукових установах Харкова. Такого структурного підрозділу як кар’єр - центр в структурі ІПКіК НАН
України не передбачено. Інформацію, щодо працевлаштування випускників збирає член робочої групи Кулєшова
Л.Г.. Ті випускники ОНП, що долучилися до зустрічі з ЕГ, підтвердили, що підтримують тісні зв’язки з ІПКіК НАН
України та періодично звертаються до НПП за консультаціями щодо практичного використання своїх наукових
напрацювань. Позитивною практикою є те, що значна частина випускників ОНП працевлаштовується в ІПКіК НАН
України та продовжують кар’єрних шлях, як науковці.

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

Моніторинг ОНП на постійній основі не здійснюється. Перегляд змісту ОК, корекція методів і форм викладання та
контролю знань здобувачів відбувається епізодично з урахуванням академічної свободи НПП. В процесі перегляду
ОНП 2016 не було внесено ніяких змін стосовно перерозподілу аудиторних годин між видами навчальних занять,
оновлення програмного та методичного забезпечення, впровадження окремих нових ОК. Робота з фокус-групами
адміністрації, НПП, здобувачами та роботодавцями підтверджує необхідність активного залучення всіх учасників
освітнього процесу до здійснення зазначених процедур оновлення ОНП. Слід відзначити конструктивний підхід
адміністрації ІПКіК НАН України та гаранта ОП до висловлених експертами під час візиту зауважень та
рекомендацій, що свідчить про наявність перспектив для розвитку ОНП.

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

Акредитація ОНП 091 Біологія на базі ІПКіК НАН України є первинною і раніше не проводилась, тому слід
враховувати відсутність досвіду і у адміністрації і у гаранта щодо такого рівня контролю якості ОНП, дотримання
всіх процедур оновлення і удосконалення ОНП.

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

В ІПКіК НАН України неефективно проводиться робота з внутрішнього забезпечення якості освіти, не відбувається
вдосконалення ОНП з урахуванням наявних міжнародних та вітчизняних практик. Викладачі, задіяні в процесі
реалізації ОНП, здійснюють епізодичний моніторинг її якості та не вносять відповідні пропозиції щодо поліпшення
на відділу. Ознайомлення учасників академічної спільноти з новими тенденціями розвитку фінансової системи,
змінами в освітніх нормативних документах тощо відбувається рідко. Формуванням культури якості займається
один підрозділ, основними функціями якого є інформаційне і технічне забезпечення, функціонує комісія з
академічної доброчесності. У ІПКіК НАН України прийнято низку документів, метою яких є формування культури
якості – Положення про організацію освітнього процесу, Положення про робочу програму навчальної дисципліни;
Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо оцінювання якості реалізації освітньо-наукових програм;
Положення про академічну доброчесність ІПКіК НАНУ; Положення про перевірку наукових текстів
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html) Інформація, отримана експертами на зустрічі з
адміністрацією, дозволяє зробити висновок, що формуванню культури якості у ІПКіК НАН України приділено
належну увагу на рівні регулюючих документів, які не застосовуються належним чином на практиці.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. В ІПКіК НАН України розроблені документи, що покликані врегульоувати процедури моніторингу якості ОНП. 2.
Конструктивний підхід адміністрації ІПКіК НАН України та гаранта до рекомендацій щодо покращення ОНП.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

1. Відсутність систематичного моніторингу і оновлення ОНП. 2. Здобувачі та інші стейголдери дуже слабо залучені
до перегляду і оновлення ОНП. 3. Органи самоврядування ІПКіК НАН України фактично не приймають участі в
процедурах моніторингу і оновлення ОНП. 4. Відсутність функціонуючого кар’єр–центру на базі ІПКіК НАН
України. 6. Ефективність анкетувань здобувачів мінімальна, із-за несистематичного проведення опитувань
Рекомендації: - організувати роботу окремого підрозділу забезпечення якості ОНП, чітко визначити повноваження
органів самоврядування. - удосконалити на уніфікувати структури опитувань здобувачів, забезпечити коректне
відображення їх результатів по ОНП. - при оновленні ОНП брати до уваги пропозиції здобувачів, роботодавців та
НПП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ІПКіК НАН України має розроблені процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду
ОНП. Органи самоврядування, здобувачі та роботодавці майже не залучені до процесу перегляду ОНП. На думку ЕГ,
виявлені слабкі сторони, такі як відсутність систематичного перегляду і оновлення ОНП, кар’єр – центру, підрозділу
забезпечення якості освіти загалом суттєво перешкоджають реалізації процедури внутрішнього забезпечення якості
ОНП. В цілому ОНП лише частково відповідає вимогам підкритеріїв критерію 8.

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.

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються рядом внутрішніх документів ІПКіК НАН
України, які розміщені у вільному доступі на сайті Інституту в підрозділі Аспірантура :
http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html. Доступними на веб-сайті є Правила прийому до
аспірантури ІПКіК, освітні програми та профіль ОНП за 2016 та 2020 роки, робочі програми навчальних дисциплін,
основні положення що регулюють процедури під час підготовки докторів філософії в ІПКіК. Тобто розроблено ряд
документів, які всебічно та комплексно регламентують права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу. Але на
веб-сайті відсутня програма вступного фахового випробування Єдиного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності
03.00.19 «Кріобіологія», проекту ОНП.

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 не оприлюднено проект ОНП «091 Біологія» та зміни до нього. Результати опитування та
опитувальники для внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів, рецензії, таблиця пропозицій за результатами
громадського обговорення на веб-сайті відсутні. Також відсутні механізми подання зауважень та пропозицій від
стейкхолдерів до відповідних проектів.

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.

Освітні програми за період за 2016 (профіль) та 2020 (профіль) представлені у вільному доступі на сайті ІПКіК
НАНУ у підрозділі «Аспірантура» (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html ). У вільному
доступі на сайті Інституту у підрозділі «Аспірантура» також представлені Робочі програми навчальних дисциплін зі
спеціальності "Кріобіологія": “Загальні проблеми кріоконсервування”, “Кріобіологія в системі біологічних наук”, “
Методи дослідження в кріобіології”, “Природний та штучний гіпобіоз”, “Проблеми кріоконсервування крові та її
компонентів”, “Роль кріобіології в збереженні біологічного різноманіття та генофонду біологічних видів”,
“Теоретичні основи кріобілогії”, “Технології низькотемпературного консервування”, а також Робочі програми
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навчальних дисциплін зі "Методологія та організація наук досліджень", “Іноземна мова”, “Філософія”. В цілому, ЕК
визначила як достатність інформації для потенційних вступників для здійснення поінформованого вибору ОНП, а
також для роботодавців для подання пропозицій і зауважень для покращення ОНП. Навігація веб-сайту ІПКіК не
передбачає вибору мови – українська, наявні лише англійською та російською.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

До сильних сторін у ІПКіК можна віднести наявність сайту та деяких нормативно-правових документів, що
регулюють освітній процес. Наявність у вільному доступі на сайті Інституту ОНП “Біологія” доктор філософії
програми за період за 2016 (профіль) та 2020 (профіль).\ Наявність у вільному доступі на сайті Інституту Робочих
програми навчальних дисциплін, що входять до данної ОНП

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

До недоліків за ОНП «091 Біологія» визначено: 1. Відсутність підтримки веб-сайту ІПКіК державною мовою. ЕГ
рекомендує оновити веб-сайт ІПКіК та вести його українською мовою 2. Відсутність визначеної відповідним
“Положенням” процедури та практики перегляду та оновлення ОПН, На веб-сайті ІПКіК не оприлюднено проект
ОНП та зміни до нього. ЕГ рекомендує розробити процедури і запровадити практику перегляду і оновлення ОНП, а
також розробити алгоритм надання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів та здобувачів до проектів ОНП. 3.
Рекомендується запровадити практику своєчасного оприлюднення і оновлення інформації стосовно діючих
процедур, норм, правил у забезпеченні освітнього процесу. Також рекомендуємо оприлюднювати інформацію щодо
роботи зі стейкхолдерами, висвітлювати інформацію щодо поширення академічної доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на факти і докази, сильні та слабкі сторони ЕК дійшла висновку про відповідність ОНП за критерієм 9
рівню В. Виявлені недоліки можуть бути виправлені в короткий термін.

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.

Обсяг ОП та обсяг окремих освітніх компонентів відповідає вимогам статті 5.6 Закону України «Про вищу освіту».
Освітня програма 2020(профіль) представлені на сайті ІПКіК у підрозділі Аспірантура»
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html ). В ОНП «Біологія» зазначено обсяг освітньої
складової підготовки доктора філософії 40 кредитів ЄКТС (в ОНП 60 кредитів ЄКТС). При цьому, загальний обсяг
обов'язкових компонент складає 33 кредитів ЄКТС, обсяг вибіркової компоненти 25% (15 з 60 кредитів). Це в цілому
відповідає підкритерію 10.1. Зміст ОНП має чітку структуру; ОК, включені до освітньої програми, логічно
взаємопов’язані та загалом дозволяють досягти заявлених цілей та ПРН. Під час роботи ЕГ встановлено достатність
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення кожного освітнього компоненту. Зміст ОНП повністю
відповідає спеціальності 091 Біологія, оскільки значний обсяг ОК в ній виділений на біологічні дисципліни (15
кредитів ЄКТС з 60) в котрих вивчаються: кріобіологія як наука в системі біологічних наук, теоретичні основи
кріобіології та методи дослідження, загальні проблеми та технології кріоконсервування клітин та тканин, роль
кріобіології в збереженні біологічного різноманіття та генофонду біологічних видів
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/postgraduate_studentship.html ). Дисципліни збігаються з напрямом наукових
досліджень НПП та аспірантів. ОНП сприяє створенню у здобувачів інформаційної бази для побудови власних
наукових досліджень та створення власної наукової траєкторії розвитку у науковому просторі. Відповідність фахової
підготовки викладачів до подання матеріалу на сучасному рівні біологічної науки підтверджується і матеріалами що
додаються окремим файлом. Додається файл з інформацією стосовно тематики досліджень здобувачів, що
підтверджує їх тісний взаємозв'язок між змістом навчання (ОК) за даною ОНП «Біологія» докторів філософії. В
ОНП дисципліни із загальнонаукового (філософського) блоку входять до обов'язкових компонент і надають
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можливість здобувачеві побудувати інформаційну платформу для здобуття навичок дослідницької діяльності. Для
вдосконалення володіння іноземною мовою, без чого не можлива участь у міжнародних конференціях та ведення
наукового діалогу, до змісту ОНП включено «Іноземна мова» (8 кредитів ЄКТС). Як зазначили викладачі
дисципліни на зустрічі з ЕГ - до ОНП включено загальну компоненту Іноземна мова саме для комунікацій у
науковому просторі. Таким чином, ОНП має чітко виражений взаємозв’язок між змістом навчання і тематикою
досліджень здобувачів. Наукові дослідження аспірантів дотичні до дисциплін зі спеціальності, які викладаються в
межах ОНП. Дисципліни, що представлені в ОНП сприяє створенню у здобувачів інформаційної бази для побудови
власних наукових досліджень та створення власної наукової траєкторії розвитку у науковому просторі, що свідчить
про їх практичну цінність в контексті підготовки аспірантів до професійної наукової діяльності (індивідуальні плани
додаються).

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

Під час роботи експертної групи підтверджені дані, що у Інституті в межах реалізації ОНП «Біологія» докторів
філософії наукова діяльність аспірантів цілком відповідає напрямові досліджень наукових керівників, що відповідає
вимогам підкритерію 10.2. На прохання експертної групи була надана інформація стосовно теми та перелік
публікацій аспіранта і, відповідно, його наукового керівника (додається ). Кожний керівник роботи аспіранта має
публікації дотичні до теми аспіратської роботи. Зокрема, Розанов Л. Ф. (д.б.н.,проф) вивчає проблеми
фітокріобіології та керує роботою аспіранта Возовик К.Д., яка виконує тему «Кріоконсервування мікроводоростей з
різною галотолерантністю». Божок Г.А. (д.б.н., с.н.с.) вивчає проблеми кріоендокринології та керує роботою
аспіранта Моісєєва А.І. на тему «Вплив кріоконсервування на морфо-функціональні характеристики
мультиклітинних сфероїдів з перещеплюваної лінії фібробластів L 929». Крім того, при зустрічі з аспірантами
експертною групою було зясовано, що вибір теми наукового дослідження відбувається виключно аспірантом в
залежності від його власних наукових інтересів, що характеризує реалізацію принципу студентоцентризму при
реалізації даної ОНП.

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).

У межах освітньо-наукової програми «Біологія» в ІПКіК НАНУ організаційно та матеріально забезпечує можливості
для виконання і апробації результатів наукових досліджень аспірантів, що підтверджується безкоштовними
публікаціями здобувачів у науковому журналі «Проблеми кріобіології і кріомедицини», який включений до
Переліку наукових фахових видань України у категорії А та індексується на платформі міжнародної наукометричної
бази Scopus з 2014 року (http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/magpc.html ), що відповідає вимогам підкритерію 10.3. Крім
того, в Інституті створена і працює Кафедра ЮНЕСКО з кріобіології і кріомедицини
(http://cryo.org.ua/ipk_eng/unesco.html ), яка допомагає молодим вченим Інституту орієнтуватися у сучасних
тенденціях світової науки, сприяє стажуванням за кордоном та участі у закордонних наукових форумах. Щорічно в
Інституті спільно з Кафедрою ЮНЕСКО проводиться конференція молодих вчених з міжнародною участю, в рамках
якої здобувачі можуть брати участь з метою апробації результатів дисертації. В Інституті діють наукові секції Вченої
ради ІПКіК «Експериментальна кріобіологія і кріомедицина» і «Теоретична кріобіологія», в рамках яких
проводиться попередня експертиза дисертаційних робіт. За результатами огляду матеріально-технічної бази,
шляхом забезпечення НПП прямої трансляції з приміщень Інституту, можна зробити висновок, що матеріально-
технічне забезпечення є достатнім для реалізації ОНП «Біологія» здобувачів доктора філософії. За результатами
огляду матеріально-технічної бази, шляхом забезпечення НПП прямої трансляції з будівлі ЗВО, можна зробити
висновок, що матеріально-технічне забезпечення є достатнім для реалізації ОНП. Крім того, здобувачі проходять
стажування в лабораторіях інших вищих навчальних закладів, в тому числі за кордоном

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.

Експертна група під час зустрічей з аспірантами встановила, що у здобувачів є можливості впродовж навчання взяти
участь у міжнародних конференціях за кордоном за своєю тематикою, що підтверджують Сертифікати
(http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/aspirantura/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B
4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%
D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%
BA%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf ). В результаті зустрічей ЕГ із НПН та здобувачами було підтверджено, що науковці
та аспіранти Інституту мають змогу долучитись до міжнародної академічної спільноти. Наприклад, у 2019 році за
підтримки IMET2000-Ukraine UNESCO Chair in Cryobiology, делегація з ІПКіК НАН України в складі якої були
молоді вчені та аспіранти, прийняла участь у Europe Biobank Week 2019 іn Lübeck (Germany); також у 2019 році
аспіранти отримали Travel Award від SLTB на симпозіум, який відбувся 3-4 жовтня у Севілья (Іспанія) та Travel
Fellowship від ESBB. У тому ж році молодий вчений Інституту став переможцем конкурсу на отримання грантів для
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візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних
установах Польської академії наук. Інститут регулярно приймає участь у конкурсах науково-дослідницьких проектів
разом з науковими установами Європи та світу. Крім того, встановлено, що аспіранти мають можливість публікувати
результати своїх досліджень в міжнародних академічних журналах (зокрема англійською мовою), що підтрерджує
завантажена до системи інформація стосовно переліку публікацій аспіранта (додається)

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

Під час роботи експертної групи повністю підтверджена інформація участі наукових керівників аспірантів в
реальних наукових проектах як в межах Інституту, так і в національних та міжнародних науково-дослідних проектах.
Це підтверджується і переліком наукових публікацій наукових керівників аспірантів, що завантажений до системи
(інформація додається файлом). Наукові керівники активно займатися дослідницькою діяльністю в багатьох
проектах, що надає можливості аспіранту широкого вибору теми своєї дисертаційної роботи та можливість
задовольнити свої наукові інтереси. Участь наукових керівників в наукових проєктах також підтверджують їх наукові
публікації в науковому журналі "Проблеми кріобіології і кріомедицини", що входить до наукометричної бази Scopus
http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed

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.

ІПКіК НАН України забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності наукових
керівників та аспірантів згідно з «Кодекс академічної доброчесності ІПКіК НАНУ», «Положення про перевірку
наукових текстів» автори проводять самооцінку наукових текстів з використанням доступних програмних ресурсів
для перевірки на наявність елементів плагіату, а саме: Advego Plagiatus; Etxt Antiplagiat; Anti-Plagiarism. У
суперечливих ситуаціях вирішенням питання займається Комісія з питань академічної доброчесності, що створена
згідно з Положенням «Положення про академічну доброчесність ІПКіК НАНУ». На зустрічах ЕГ з НПП та
адміністрацією було встановлено, що Комісія на своєму засіданні приймає рішення щодо суперечливого питання.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

ОНП «Біологія» докторів філософії має достатнє та унікальне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення
кожного освітнього компоненту, а також має виражений взаємозв’язок між змістом навчання і тематикою
досліджень здобувачів (відповідає підкритеріям 10.1 та 10.3). Наукова діяльність аспірантів цілком відповідає
напрямові досліджень наукових керівників (підкритерій 10.2). При цьому, вибір теми наукового дослідження
відбувається виключно аспірантом в залежності від його власних наукових інтересів, що характеризує реалізацію
принципу студентоцентризму при реалізації даної ОНП. Це забезпечується участю наукових керівників аспірантів в
реальних числених наукових проектах: кафедральних, національних та міжнародних науково-дослідних проектів,
що і надає можливості аспіранту широкого вибору теми своєї дисертаційної роботи та можливість задовольнити свої
наукові інтереси (підкритерій 10.5). При реалізації ОНП «Біологія» у здобувачів є можливості впродовж навчання
проведити апробацію своїх результатів наукових досліджень як в Україні (підкритерій 10.3), так і на міжнародних
конференціях за кордоном (підкритерій 10.4).

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

Інститут не забезпечує проведення профілактичних засобів дотримання академічної доброчесності у професійній
діяльності наукових керівників та аспірантів в повній мірі - немає ліцензійної програми перевірки на антиплагіат
(підкритерій 10.6)

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Відповідність вимог критерію 10 - навчання через дослідження. Є відповідність змісту освітньо-наукової програми
науковим інтересам аспірантів і забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності
(підкритерій 10.1.); наукова діяльність аспірантів відповідає напрямку досліджень наукових керівників (підкритерій
10.2.); ІПКіК НАН України організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми
можливості для проведення й апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів
(підкритерій 10.3.); забезпечується можливості для залучення здобувачів до міжнародної академічної спільноти за
спеціальністю (підкритерій 10.4); наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах,
результати яких регулярно публікуються та практично впроваджуються (підкритерій 10.5)

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.

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми E

Критерій 9. Прозорість та публічність B

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 Договори.pdf 2INcaGClzDOcFI7KdT0cgtO7ogHFfWoadei5CFS9l0s
=

Додаток
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Додаток 2 091_інформація про
НПП.pdf

AUNlHc3eXcf//TTj7n501NLS4a3JLQiCRbwx31v4aA
k=

Додаток Інд.План_вибіркова
дисципліна_Гапон.pdf

kfI/HmcseqJ0mZ/2EcCW07Yt+gQaFBws/8eUkq4R
8Q4=

Додаток Інд.План_вибіркова
дисципліна_Дудецька.pdf

QFnaXs25Zxx830KCJPc/Bpz187Q6F4S2BS9mpXHn
Fkc=

Додаток Угода_ХНПУ.pdf q63TgMy6w7S9qf/UfFbwInUs/bM8v1wHA5032rlT1
M0=

Додаток Додаток 2 091_інформація про
НПП.pdf

AUNlHc3eXcf//TTj7n501NLS4a3JLQiCRbwx31v4aA
k=

Додаток Договір_ХПІ2.pdf 1W1dlIEHcxrpefMe84g0siNRBKBHdMID2cenKwM
GSCU=

Додаток Педпрактика.pdf JVVlse0kn/5DpBSdUIZ+6UbrqON5jozEpYY2CyeyN
wk=

Додаток Опитування.pdf RBAInW3GtNMy50LxVWOqd7KbmRDGp2IfcAucnR
tkV2s=

Додаток Звіт асп Гвоздюк.pdf WYMQrBcT7lJcSjIOYbRkIDnrDu60IrNBtar7a0DsG
Oo=

Додаток Звіт асп Богданюк.pdf jc2B7dya1rz8IBTCh7VwFwtBN1XOZfyyHxBtSjbtT0g
=

Додаток Велика Британія.pdf xWfpvsxSsbVd7h1Y+krE+Mlp/aFW9z6Z+++WFEFP
hxk=

Додаток Іспанія.pdf X0U+2WPC9HemAJ+HKvVrHimzX43PKsujR9wku
MVH41k=

Додаток Договір_ІПЕП.pdf jY2pD6I3p245wajsQXGMJ40nbWqFiesFu4bYneD/3
Hw=

Додаток Заява_Поліванова.pdf PzC/qTd1qrLkr34/uFV0ovLFC6WcqTi2bzuarErlXNc
=

Додаток Звіт асп Петрова.pdf 2thDqpBA5gHvJpTX+Fra0aXaqQRe2gsgujEii7UCzrc
=

Додаток Чабаненко-Протокол.pdf p18MsoQUksKVHIGPWb0LaTAbFitMGVh6LEX1Dx
G/9Fg=

Додаток Інд.План_вибіркова
дисципліна_Ходько.pdf

hPC4PHo10V6ypjyWfnk6Vm7scWF9QNCs2iPtmrGk
CYc=

Додаток Інд.План_вибіркова
дисципліна_Чабаненко.pdf

n0tDLMvCg1qMUg0g6QCynJ8nj1+t06MVHtniDfNI
kXg=

Додаток Міжнародні заходи, в яких
приймали участь

аспіранти.pdf

FA9ddy1o6SZgXlFG9k5Exq7+RWDcFgRTHcZRciPw
MsU=

Додаток Здобувачі Та керівники.pdf Yn8zxracY1SJsirMFEYbJs6VpM2XCaErW/USfmyRJ
e0=

Додаток ІндПлан_Шкарлат.pdf 7A5k879R1szeq+wizhNYKzKacNmwIUiAdYrtCYr4nk
k=

Додаток ІндПлан_Гвоздюк.pdf zzZJAmpD1NUR+Mpm9tGTwlTajp3cRrtpM3zVmwf
abDg=

Додаток ІндПлан_Возовик.pdf RbzT/CFCFfqatS2yXfWlriOnJevsfWjQDnrhRRYVbP
Q=

Додаток Заява_Шкарлет.pdf zo5H8s7+yUzs64v7sJeStl+xlRMiGC7YIOxNgnNAaN
A=
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Додаток Заява_Чиж.pdf lK9ZPaD1nkRJS5TIpm2fNJEX0wGgVXDUFn1Y3kW
wCsY=

Додаток Договір_ХМАПО.pdf Pqq5UtKkLW02rBIufhGpaaMR8W22gkQyO6qGTsR
R9wE=

Додаток Договір_ХНПУ2.pdf fsGxRKjrPJCfLpSiZKbrDUi3GaX6++jRx8dOGCddar
0=

Додаток Договір_ХНПУ3.pdf AfcnvhD2xpA1Yc6PZHD1dlVXz/Dvw+vGLLTvpwPj
MIE=

Додаток Договір_ХНУ.pdf 5NQ0k3hEJ0ybxVCL5X2mW4aBmNeOx/iRQgVRJh
VwN18=

Додаток Договір_ХПІ.pdf SWeyNQ4JmT0fhec3TBPcfW7x5vQX7MvGU9q3ZXy
WVcA=

***

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

Лисенко Олена Миколаївна

Члени експертної групи

Онищук Ірина Петрівна

Волошин Олексій Григорович
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