
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Державна установа "Інститут очних хвороб і тканинної
терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних
наук України"

Освітня програма 47699 Цикл фахової підготовки "Спеціалізований курс з
офтальмології"

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 222 Медицина

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Державна установа "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.
Філатова Національної академії медичних наук України"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 47699

Назва ОП Цикл фахової підготовки "Спеціалізований курс з офтальмології"

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Cпеціальність 222 Медицина

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Сидорчук Руслан Ігорович, Калашченко Світлана Ігорівна,
Кривецький Володимир Федорович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 01.07.2021 р. – 03.07.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://institut-filatova.com.ua/img/1623337820_vidomosti-
samotsinyuvannya.pdf

Програма візиту експертної групи http://institut-filatova.com.ua/img/asp/1624603625_programme-
expert.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

ОНП реалізується в провідній фаховій установі, де поєднується збереження історичної спадщини із здобутками
сучасної офтальмологічної науки і практики світового рівня, в умовах зосередження найпередовіших технологій та
непересічного досвіду клінічної діяльності, багаторівневої міжнародної співпраці. Завдяки співробітництву з
ОНМедУ в повній мірі виконуються вимоги стосовно набуття здобувачами компетентностей поза фахом.
Професійна підготовка на ОНП характеризується детальним і поглибленим опануванням всіма аспектами клінічної
й експериментальної офтальмології. Реалізація наукової складової відбувається в діяльному, інтегрованому у
вітчизняний і світовий фаховий та науковий простір середовищі, за потужного матеріального й технологічного
забезпечення. Завдяки традиціям міжнародної співпраці та високому авторитету установи, забезпечується
інтернаціоналізація наукової діяльності здобувачів та академічного персоналу, підтримуються її високі стандарти.
Ряд позитивних практик (проведення авторитетних міжнародних форумів: «Філатовські читання», з’їзди
офтальмологів України; презентації фрагментів наукових робіт у відділах, на засіданнях товариства молодих
науковців; пріоритетний друк робіт здобувачів та НПП у власному спеціалізованому виданні, що входить до бази
даних Scopus; неформальні освітні заходи: постійно діюча Філатовська школа, поширення навчальних відео
презентацій; активна співпраця з обласними товариствами офтальмологів) забезпечують впізнаваність підготовки
на ОНП серед фахової спільноти.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОНП має чітко визначену мету, враховує напрям та динаміку розвитку галузі. Програмні РН відповідають рівню
освіти за НРК. Наявні документальні свідчення залучення зацікавлених сторін до формування ОНП та її
удосконалення. Виконуються вимоги до обсягу, змісту та структури ОНП, частки вибіркового компоненту. Навчання
відрізняється акцентом на практичну підготовку, ґрунтовне і всебічне фахове удосконалення, забезпечує належне
оволодіння комунікативними навичками. Правила вступу на ОНП чіткі й зрозумілі, враховують її особливості,
оприлюднені включно з методичними матеріалами. Унормовані аспекти академічної мобільності. На ОНП
застосовуються ефективні методи навчання і контролю. Викладання нефахових та професійних дисциплін
раціонально розподілено між Інститутом та ОНМедУ. В ОНП активно імплементується дослідницька складова,
практики інтернаціоналізації, в т.ч. через участь НПП і здобувачів у міжнародних проектах і форумах, високу
публікаційну активність. Професійна та наукова кваліфікація викладачів достатня для забезпечення ОНП.
Процедура добору викладачів на ОНП прозора, зрозуміла, без ознак дискримінації. Сильними сторонами є тісна
співпраця з роботодавцями, високий професійний рівень НПП, сформованість і дієвість системи професійному
розвитку викладачів через власні програми й заходи, існування механізмів заохочення викладачів до
вдосконалення. Потужна матеріально-технічна база ОНП дає змогу проводити дослідження усіх аспектів
офтальмології. Здобувачі працюють на високотехнологічному сучасному обладнанні. Практикуються неформальні
форми навчання (Філатовська школа, Королівські читання). ІОХІТТ приділяє значну увагу контролю виконання
наукового компоненту ОНП (перевірка первинної документації, рецензування рукописів в декілька етапів,
консультативна допомога). В 2020-2021 рр членами моніторингової групи із забезпечення якості освітньої
діяльності в ІОХІТТ була зроблена активна робота щодо збору зворотного зв’язку від стейкхолдерів. Правила і
процедури, що регулюють права та обов‘язки учасників ОП, чіткі, зрозумілі, доступні; забезпечено достатню
прозорість та публічність основних документів, механізмів і процедур, що регулюють освітній процес за ОНП.
Стейкголдери поінформовані про можливості внесення зауважень та пропозицій щодо ОНП. Теми дисертацій
аспірантів релевантні інтересам їх керівників, котрі самі є активними дослідниками. Організаційний та ресурсне
підґрунтя для дослідницької діяльності здобувачів, апробації її результатів перебуває на високому рівні. В цьому
відношенні ЕГ звертає увагу на наявність таких позитивних практик, як: презентації фрагментів робіт у відділах, на
засіданнях товариства молодих науковців, під час щорічного наукового форуму «Філатовські читання»,
пріоритетний друк робіт здобувачів у спеціалізованому виданні, що входить до бази даних Scopus, оформлення
інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Назва ОНП в редакції 2017 року не співпадає із заявленою. Документ потребує приведення до існуючих вимог (як
приклад, за примірним зразком згідно листа МОН України №1/9 - 239 від 28.04.2017). До складу проектної групи
доцільно включити здобувачів освіти. Освітня частина програми може бути удосконалена за рахунок виокремлення
ОК “Академічна доброчесність”, виділення у вибірковому блоці низки коротких курсів (для прикладу: наукометрія,
рецензування наукових публікацій, організація міжнародних стажувань, практики грантової діяльності, організація
наукового експерименту тощо), які могли б повніше враховувати пріоритети здобувачів. Інституту бракує
активностей в напрямку грантової діяльності, участі в інтернаціональних освітніх проектах, практиках академічної
мобільності. ЕГ радить у прийнятний для установи спосіб детально унормувати вказані аспекти діяльності та
втілювати їх у практику. Окрім того, задля удосконалення програми, варто на перспективу врегулювати визнання
результатів навчання, які отримані у неформальній освіті. Рекомендовано створити електронний каталог бібліотеки,
депозитарій, удосконалити читальний зал в бібліотеці. Доцільно розробити механізми збору інформації від
здобувачів (наприклад, онлайн-анкетування) стосовно дотримання академічної доброчесності, попередження
конфлікту інтересів, ознайомлення та розуміння своїх прав та обов’язків та систематично проводити аналіз зібраної
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інформації. Варто продовжити зусилля зі збору, систематизації та аналізу інформації від здобувачів, випускників,
Ради молодих вчених, роботодавців, наукових керівників та адміністративного персоналу, з метою удосконалення
ОНП, доповнити існуючі анкету відкритими питаннями. ЕГ радить оприлюднити проект ОНП для публічного
обговорення. Доцільно удосконалити структуру сайту установи введенням опції пошуку необхідних ресурсів,
доповненням вкладки «Аспірантура» посиланнями на актуальні законодавчі документи. На інституційному рівні
потребує унормування регуляція процедур створення, моніторингу та корекції ОНП, деякі аспекти організації
освітнього процесу (зокрема, вимог до строків перегляду навчальних планів і робочих програм, співвідношення
аудиторного навантаження і самостійної роботи для різних форм навчання), педагогічного удосконалення
викладачів, рейтингування НПП. Навчальні плани слід переглядати в належні строки і вчасно оприлюднювати.

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.

Освітньо-наукова програма «Цикл фахової підготовки «Спеціалізований курс з офтальмології» третього рівня вищої
освіти за спеціальністю «222 Медицина», спеціалізація «Офтальмологія» Державної установи «Інститут очних
хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України» має на меті
«забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі медицини, здатних розв’язувати комплексні
проблеми офтальмології, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-
педагогічну діяльність». Цілі програми частково перегукуються з місією та стратегією Інституту, які загалом
формулюються переважно з позицій лікувальної установи (див. у http://institut-
filatova.com.ua/img/asp/1622715944_politic.pdf ) в частині «створення умов для наукової роботи, підвищення
кваліфікації, навчання персоналу», «...освоєння світових надбань в офтальмології, розробки і впровадження
власних». Варто вказати, що реалізація ОНП відбувається в стінах провідного профільного спеціалізованого
закладу, що має багату історію становлення і розвитку, пов’язану з іменем акад. В.П. Філатова («повага та дбайливе
ставлення до наукової спадщини, традицій та принципів, закладених засновником Клініки» визначається серед
пріоритетів, див. там же), за десятиліття продуктивної діяльності не лише здобув міжнародне визнання, а й став
брендом світового рівня. Колектив Інституту набув безцінного досвіду в науковій і фаховій царині та підготовці
кадрів. Вищевказане формує унікальність програми. ЕГ вважає, що серед особливостей ОНП доцільно вказати
збереження й примноження історичної спадщини вітчизняної та європейської науки і практики в галузі
офтальмології.

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

ОНП розроблена проектною групою, що складена з представників академічної спільноти, пройшла обговорення та
затвердження на засіданнях Вчених рад ДУ «ІОХіТТ ім. В.П.Філатова» та Одеського НМедУ, де реалізується освітня
складова. НАМН України, як один із стейкхолдерів, погоджувала програму на етапі створення. До обговорення
документу долучились зацікавлені сторони (див. pdf-файл Таблиця пропозицій стейкхолдерів). Зокрема, Рилькова
К.А. головний лікар КНП «Обласна офтальмологічна лікарня» Миколаївської ОР, висловила пропозиції чітко
виокремити унікальність ОНП як в освітніх компонентах, так і в тематиці наукових досліджень, удосконалити
систему неформальної освіти, забезпечувати ефективну роботу викладачів з використанням сучасних навчальних
матеріалів, у тому числі на електронних носіях. Венгер Л.В. завідувач кафедри офтальмології ОНМедУ, акцентувала
увагу на дотриманні існуючих вимог до розробки та оновлення ОНП, при формуванні переліку освітніх компонентів
врахувати попередній досвід теоретичної та практичної підготовки здобувачів та напрями їх діяльності в
професійній сфері, подала пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів та необхідних
компетенцій для опанування інноваціями в технологіях та наукових розробках. Жабоєдов Д.Г., завідувач кафедри
офтальмології НМУ ім. О.О. Богомольця, з-поміж іншого, пропонував зосередитись на реалізації права учасників
освітнього процесу на академічну мобільність. Зі своїми пропозиціями звертались також завідувач
офтальмологічного відділення Закарпатської ОКЛ ім. А. Новака Мороз О.О., начальник офтальмологічного
відділення ВМКЦ ЦР Зелінський Ю.В., завідувачка офтальмологічного центру КП «Волинська ОКЛ» Ульянова Н.А.
(зокрема, стосовно необхідності організації систематичного підвищення кваліфікації залучених до викладання
працівників, акцентів на РН, що здатні забезпечити конкурентоспроможність випускників, залучення аспірантів до
неформальної освіти, міжнародних стажувань, використанні цифрових комунікацій, впровадженні дисципліни

Сторінка 4



«Доброчесність», оприлюднення результатів наукової роботи у міжнародних рейтингових виданнях). Від здобувачів
освіти поступали пропозиції про збільшення часу практичного навчання, самостійної роботи, більш активного
залучення до моніторингу якості нормативних документів та викладання дисциплін, інтернаціональних проектів. В
ході зустрічей у фокус-групах ЕГ встановила, що частина пропозицій наразі реалізується (для прикладу, відносно
практичної підготовки, навчання на високотехнологічному обладнанні, самостійної роботи здобувачів,
оприлюднення результатів наукових досліджень, використання в освітньому процесі мереживних технологій,
сучасних навчальних матеріалів, у тому числі на електронних носіях), створена і поступово вдосконалюється система
внутрішнього забезпечення якості освіти. Деякі важливі компоненти (зокрема, академічна мобільність, участь в
проектах неформального навчання) потребують додаткової інституційної регуляції та практичного впровадження.

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.

ДУ «ІОХіТТ ім. В.П.Філатова НАМН України» не лише враховує в своїй діяльності, а й в значній мірі формує
напрями розвитку галузі як провідна установа. Це стосується освоєння і впровадження передових
високотехнологічних напрямків у вітчизняну офтальмологію, розробки і реалізації власних методик, серед них –
світового рівня, а також – підготовки висококваліфікованих фахівців для створення кадрового резерву галузі, що й
визначено метою ОНП, а також узгоджується з результатами навчання, для прикладу РН 1, 4, 5, 12, 13, 21. Спільнота
Інституту залучена до спільних наукових розробок із науковими установами, здатних впливати на еволюцію всієї
спеціальності (з Інститутом молекулярної біології та генетики, Інститутом металофізики, Інститутом
термоелектрики НАН України). В діагностично-лікувальному, науковому та освітньому процесі використовуються
сучасні прилади експертного класу (оптичні когерентні томографи, системи електрофізіологічної діагностики,
операційні мікроскопи, офтальмологічні лазери, УЗД-система з роботою в режимі доплера, лазерний флуометр
тощо, перелік див. у Таблиці 1 Відомостей про самооцінювання), серед них – унікальні, що не мають аналогів в
Східній Європі. Згідно Відомостей, при підготовці ОНП використовувався досвід спеціалізованих програм
британської школи (The University of Manchester (PhD Ophthalmology program), University College London
(Ophthalmology PhD studentships); University of Liverpool (Eye and Vision Sciences PhD) programs). Зі слів Гаранта
програми (інформація із зустрічі з ЕГ), особливістю цих програм є індивідуалізація навчання та викладання, робота
в малих групах (при вивченні дисциплін фахової підготовки 1-4 аспіранта). Співбесіди у фокус-групах,
ознайомлення з методичними матеріалами дозволяють зробити висновок також про істотний вплив на формування
програми (зокрема, її освітньої складової в частині набуття світоглядних, мовних компетентностей, універсальних
навичок науковця) досвіду Одеського НМедУ.

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.

Стандарту вищої освіти за спеціальністю не існує. Результати навчання за ОНП «Медицина» відповідають вимогам
8 рівня Національної рамки кваліфікацій та третьому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського
простору вищої освіти, які за критерієм «Знання» узгоджуються з РН 2, 3, 4, 5; «Уміння/навички» - відповідно із РН
5,6,7,11,12,13,15,18,19,20,21. Вимоги НРК стосовно набуття комунікативних компетентностей забезпечується
досягненням РН 8, 9, 10, 14, 18-20, а навичок з ознакою «Відповідальність і автономія» - РН1-4, 12, 16, 17, 18-21.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Серед сильних сторін ОНП за Критерієм 1- присутність рис унікальності з огляду на реалізацію в провідній фаховій
установі, де поєднується збереження історичної спадщини із здобутками сучасної офтальмологічної науки і
практики світового рівня, в умовах зосередження найпередовіших технологій та непересічного досвіду клінічної
діяльності, багаторівневої міжнародної співпраці. ОНП має чітко визначену мету, враховує напрям та динаміку
розвитку галузі. Програмні результати навчання відповідають 8-му рівню освіти за НРК. Наявні документальні
свідчення залучення зацікавлених сторін до формування ОНП та її удосконалення.

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

Не посягаючи на автономію Інституту, ЕГ вважає за доцільне осучаснити формулювання місії та стратегії ДУ
«ІОХіТТ ім. В.П.Філатова НАМН України» з огляду на розширення завдань, котрі установа реалізує на
теперішньому етапі своєї діяльності. Так само потребує деталізації на інституційному рівні регуляція процесу
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створення, моніторингу та корекції ОНП. Назва ОНП в редакції 2017 року не співпадає із заявленою «Цикл фахової
підготовки «Спеціалізований курс з офтальмології». Рекомендовано: відкоригувати ОНП, скориставшись
примірним зразком, наданим МОН України в листі №1/9 - 239 від 28.04.2017 (доступно за посиланням
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/01/Зразок-освітньої-програми-рекомендації-МОН-України.pdf). Також
автори могли б покращити ОНП, ретельніше проаналізувавши аналогічний досвід вітчизняних ЗВО, зокрема, в
частині висвітлення змісту і структури програми (деталізувавши перелік ОК, надавши структуро-логічну схему
тощо). До складу проектної групи зі створення та моніторингу ОНП не залучені здобувачі освіти

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

З огляду на наявність виразних сильних сторін, враховуючи відсутність істотного негативного впливу виявлених
недоліків на освітній процес, можливіть їх усунення в короткий час; а також вбачаючи позитивне налаштування
закладу на вирішення проблемних питань, ЕГ схилилась до оцінки Критерію рівнем В.

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).

Загальний обсяг ОНП складає 51 кредит ЄКТНС, що відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про вищу освіту»
щодо обсягу освітньої складової підготовки доктора філософії. Стандарт вищої освіти відсутній. З 51 кредиту
програми на загальнонаукові (філософські) компетентності відведено 6, універсальні навички дослідника – 12,
глибинні знання зі спеціальностей – 27, іноземну мову – 6 кредитів.

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.

В змісті ОНП виділено 4 обов’язкових для третього рівня освіти групи ОК. Їх деталізація подана в навчальному плані
(доступний за посиланням http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595500374_plan.pdf). Підготовка здобувачів поза
фахом проводиться в ОНМедУ на підставі договору про співробітництво з підготовки здобувачів вищої освіти на
третьому (освітньо-науковому) рівні від 04 листопада 2016 р. між ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» та
Одеським Національним медичним університетом МОЗ України (див. у файлі Договір із ЗВО ОНМедУ.pdf). Згідно
розділу 9 ОНП, з 51 кредиту на загальнонаукові (філософські) компетентності відведено 6, універсальні навички
дослідника – 12, іноземну мову – 6, глибинні знання зі спеціальностей – 27 кредитів. Проте навчальний план не
конкретизує, яким чином відбувається виконання навантаження з блоку загальнонаукових навичок, де наявні 2
обов’язкові дисципліни обсягом по 3 кредити (якщо припустити, що за рахунок двох вибіркових компонентів по 3
кредити, то, за сумарного обсягу нефахової підготовки 24 кредити залишається незрозумілим значення елективних
дисциплін «Професійна етика наукової діяльності лікаря» та «Особливості медичного перекладу»). Освітня
складова виконується протягом перших двох років навчання, що залишає для здобувачів можливість
сконцентруватись згодом на виконанні дисертаційного дослідження. Результати навчання охоплені змістом
програми, зокрема, її обов’язковими компонентами. Так, РН1-7,16,17 забезпечуються ОК «Філософія та методологія
науково-медичного пізнання»; РН 8-10, 14 – мовним блоком; РН4-7, 11-21 – дисциплінами загальних навичок
науковця. Фахові предмети сприяють досягненню РН 4-7, 11-21 (детально у Пояснювальній записці до навчального
плану http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595494378_zapyska.pdf).

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

Зміст освітньої програми відповідає визначеній для неї предметній сфері. Згідно навчального плану, на дисципліни
фахового спрямування виділено 27 з 51 кредитів змісту ОНП. Шість обов’язкових курсів присвячені детальному
вивченню системи зору в нормі та основним захворюванням ока, окрім того здобувач за своїми інтересами обирає
ще 3 спеціалізовані курси з актуальних проблем офтальмології. Ознайомлення з робочими програмами дисциплін
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спеціалізованого навчання (доступні на сайті закладу) дозволяють переконатись, що вони дають змогу здобувачам
оволодіти методами, методикам та технологіями, а також інструментами та обладнанням, необхідними для наукової
та професійної діяльності. Така фахова підготовка в повній мірі забезпечує поглиблене вивчення спеціальності.
Дисципліни гуманітарного блоку спрямовані на досягнення передбачених рівнем освіти загальнонаукових та
мовних компетентностей.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів відбувається кількома шляхами. Основним з них є вибір
дисциплін загальною кількістю, згідно навчального плану та пояснювальної записки до нього, 15 кредитів ЄКТС, що
становить 29,4% від обсягу ОНП. При цьому 6 кредитів у вибірковому блоці пропонується на дисципліни поза фахом
та 9 кредитів – на спеціалізовану підготовку. Вибір навчальних дисциплін передбачений у розділі 4.2 Положення
про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ДУ «Інститут очних
хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України» http://institut-
filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318166_polozhenie.pdf, однак процедура вибору документом не деталізується.
На зустрічах із здобувачами та представниками підрозділів інституту було встановлено, що обрання вибіркових
курсів здобувачі узгоджують з науковими керівниками, після цього роблять відповідні внесення до індивідуальних
планів виконання ОНП підготовки доктора філософії (зразок див. у pdf-файлі Індивідуальний план Коган М.Б.).
Власне індивідуальний план (складається з індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової
роботи) є важливим інструментом реалізації освітньої траєкторії здобувачів. Вказане положення передбачає
можливість можливість внесення аргументованих змін до плану за погодженням з науковим керівником. Також,
згідно з п.2.1 «Положення про порядок підготовки здобувачів…» аспіранти мають можливість модифікувати власне
навчання через участь у програмах академічної мобільності, у тому числі міжнародної. Для забезпечення
доступності та зрозумілості процедури існує Положення про порядок реалiзацiї права на академiчну мобiльнiсть
http://institut-filatova.com.ua/img/1622790030_mobile.pdf. Прикладів реалізації академічної мобільності на програмі
не було.

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

Практична підготовка розглядається як один з основних компонентів навчання за ОНП. Зокрема, її фахова складова
забезпечується шляхом повноцінної лікарської діяльності у структурних підрозділах Інституту, відпрацюванні
спеціалізованих практичних навичок (вітрео-ретинальних втручань, елементів операцій на рогівці, кришталику
тощо) на симуляторах та у віварії, при роботі з діагностичною апаратурою та в операційних. Варто констатувати, що
таке представництво в одному закладі відділів, у яких розробляються проблеми різних патологій ока, є явищем
унікальним навіть на європейських теренах (загалом їх 9, з них 4 національних центри: Український офтальмо-
травматологічний центр; Центр дитячої офтальмопатології; Центр офтальмо-онкології; Очний опіковий центр).
Установа надає широкі можливості для практичного фахового удосконалення також в режимі неформальної освіти,
проводячи освітньо-науковий захід «Філатовська школа», розробивши цілу систему онлайн-демонстрацій (для
прикладу, «Королівські читання» https://www.youtube.com/channel/UCBtXqqkbhpmUjLEizuBpgOQ). Високу фахову
підготовку випускників, що навчались в аспірантурі, констатують їх теперішні роботодавці (конкретні приклади
наводились у виступах керівників відділів Дрожжиної Г.І., Короля А.Р., відгуках Марка Рейнольдса з Vision Center
Excellence Армії США, Крістіана Льотца, керівника клініки MVZ (Лейпциг), відгуки доступні на сайті). Набуття та
апробація навичок науковця відбувається в ході вивчення дисциплін з освітнього блоку, в процесі індивідуальної
роботи над власними дисертаціями, під час роботи в лабораторіях, віварії, участі в наукових конференціях,
поглибленому аналізі клінічних кейсів з презентаціями на засіданнях відділів, обласних товариств офтальмологів
(стосується здобувачів очної та заочної форм навчання), численних заходах, що організовує Інститут для фахової
спільноти (для прикладу, в 2019 році співробітниками установи проведено 37 виїзних семінарів з актуальних
проблем офтальмології для 1562 спеціалістів більшості областей України). Лінгвістичне практикування відбувається
під час занять з англійської мови (здобувачі набувають навичок пошукового читання, проводять диспути на задані
теми, виконують та обговорюють у вигляді круглих столів наукові переклади – з виступу завідувачки кафедри
іноземних мов ОНМедУ Єрьомкіної Г.Г.), в ході написання статей іноземними мовами (заклад видає англомовну
онлайн-версію Journal of Ophthalmology, видання входить до бази Scopus), під час участі в стажуваннях та
конференціях, що проводяться за кордоном (наприклад, здобувач М.Коган двічі брав участь в засіданнях
Німецького офтальмологічного товариства, робота визнавалась кращою серед досліджень, що проводяться в Східній
та Центральній Європі). Учасники зустрічей з ЕГ (із здобувачами, відкритої) підтверджували важливість та
практичне спрямування вказаних видів діяльності та відмічали при цьому високий рівень викладачів, котрі самі
мають практичну підготовку еталонного рівня як фахівці та науковці.

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

Сторінка 7



Оволодіння комунікативними та соціальними навичками здобувачами здійснюється різними способами. Так, при
вивченні дисциплін нефахового змісту: «Філософія та методологія науково-медичного пізнання», «Професійна
етика наукової діяльності лікаря», «Управління проектами в системі охорони здоров’я», «Медична інформатика та
математична статистика», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Педагогіка вищої школи»,
«Ораторська майстерність науковця», «Англійська мова» практикується групова робота, робота в парах, проведення
диспутів, підготовка та проведення презентацій, в т.ч. англійською мовою. Окрім того, соціальні навички предметно
конкретизуються (як здатність до науково-професійного самовдосконалення, розвитку індивідуальних здібностей:
мотиваційно-ціннісних, когнітивних та творчих; здатність до освоєння, системного аналізу і критичного осмислення
нових знань в предметній та міжпредметних галузях; оцінювати та забезпечувати якість робіт, приймати рішення та
автономно працювати, представляти результати наукових досліджень в усній і письмовій формі відповідно до
національних та міжнародних стандартів тощо) в робочих програмах практично всіх навчальних дисциплін
(доступні на сайті закладу на сторінці навчання/аспірантра, для прикладу див. http://institut-
filatova.com.ua/img/asp/1622728884_uveits.pdf). Відпрацювання соціальних навичок здійснюється також в поза
аудиторний час (взаємодія з науковим керівником, професійна діяльність в медичних колективах, соціалізація через
спілкування на наукових заходах, в професійних асоціаціях тощо (засвідчено здобувачами на відповідній зустрічі з
ЕГ).

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

Стандарту вищої освіти не існує

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.

Згідно робочих програм навчальних дисциплін, розподіл аудиторних занять та самостійної роботи при вивченні
предметів фахового і нефахового спрямування неоднакове. Для прикладу, в структурі ОК «Філософія та методологія
науково-медичного пізнання» самостійна робота складає 50% для денної та понад 75% для заочної форми, що
цілком достатньо для повноцінного засвоєння матеріалу. В свою чергу для курсів спеціалізованої підготовки частка
самостійної роботи не перевищує третини навантаження без значної різниці для форм навчання (що допускається
«Положенням про організацію освітнього процесу в ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf). Таке домінування аудиторної роботи пояснюється
особливостями спеціальності, зокрема тим, що набуття професійних навичок підвищеної складності, опанування
високотехнологічною дороговартісною апаратурою часто потребує безпосередньої допомоги та контролю з боку
наставника. З тієї ж причини серед аудиторних занять переважають практичні. Загалом здобувачі з розумінням
сприймають співвідношення між видами робіт, хоча серед пропозицій (див. pdf-файл Таблиця пропозицій
стейкхолдерів) вказується збільшення самостійної роботи. На думку ЕГ, таку пропозицію варто розглянути для
здобувачів заочної форми навчання.

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

Інститут не здійснює підготовку здобувачів за дуальною формою освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Серед сильних сторін ОНП за критерієм експертна група відмічає виконання вимог до обсягу, змісту та структури
ОНП, обсягу вибіркового компоненту. Підготовка здобувачів відрізняється акцентом на практичну підготовку,
ґрунтовне і всебічне фахове удосконалення, забезпечує належне оволодіння комунікативними навичками.

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

На інституційному рівні потребують деталізації деякі особливості організації ОП (зокрема, вимоги до строків
перегляду навчальних планів і робочих програм, співвідношення аудиторного навантаження і самостійної роботи
для різних форм навчання тощо). У власне документі ОНП відсутній перелік освітніх компонентів, структурно-
логічна схема, матриця забезпечення результатів навчання освітніми компонентами, не вказано обсяг вибіркового
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блоку (щоправда, в оприлюдненому документі бракує сторінки 27). Рекомендовано привести документ у
відповідність із вимогами статті 9 Закону України «Про вищу освіту» та сформувати за примірним зразком, наданим
МОН України в листі №1/9 - 239 від 28.04.2017 На думку ЕГ, варто розширити вибірковий блок за рахунок коротких
інтенсивних курсів (для прикладу: наукометрія, рецензування наукових публікацій, організація міжнародних
стажувань, практики грантової діяльності, організація наукового експерименту тощо). Заслуговує уваги пропозиція
завідувача кафедри філософії та біоетики ОНМедУ проф. Ханжи В.Б. виокремити з ОК «Філософія та методологія
науково-медичного пізнання» тем з академічної доброчесності в окрему дисципліну, така позиція співпадає з
думкою ЕГ. Варто також передбачити в фаховій елективній складовій можливість вивчення актуальних проблем
пов’язаних з офтальмологією розділів (наприклад: ревматологія, ендокринологія, неврологія, фтизіатрія), що може
видатись корисним у випадках виконання наукових досліджень, що перебувають на стику спеціалізацій. Закладу
варто розглянути можливість збільшення частки поза аудиторної роботи для здобувачів заочної форми навчання.
Доступний на сайті навчальний план датований 2017 роком, рекомендовано оприлюднювати актуальні версії
документа.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

В цілому має місце загальна відповідність ОНП за критерієм 2 встановленим вимогам до обсягу, змісту та структури,
обсягу вибіркового компоненту; простежується акцент на практичну підготовку слухачів, їх ґрунтовне й всебічне
фахове удосконалення, забезпечується належне оволодіння комунікативними навичками. Виявлені недоліки
можуть бути усунуті за короткий час.

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 на навчання за ОНП визначаються розробленими та оприлюдненими на веб-сайті ДУ«ІОХІТТ ім.
В.П. Філатова НАМН України» Правилами прийому до аспірантури (http://institut-
filatova.com.ua/img/vstup/1620737176_pravila.pdf). Правила включають вичерпний перелік та взірці окремих
документів (Заява на вступ та Згода на збір та обробку персональних даних). Їх (Правил) зміст викладено достатньо
послідовно, системно та зрозуміло. Загалом, правила є чіткими та зрозумілими, не містять ознак дискримінації для
потенційних вступників на навчання за цією ОНП, але не враховують специфіку проведення вступних випробувань
для осіб з особливими потребами.

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

Особливості прийому на навчання за ОНП регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу в
ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf),
Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії… (http://institut-
filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318166_polozhenie.pdf), Правилами прийому до аспірантури (http://institut-
filatova.com.ua/img/vstup/1620737176_pravila.pdf), Наказом про оголошення конкурсу на вступ (http://institut-
filatova.com.ua/img/vstup/1620736558_koncurs.pdf). Інформація про вступну кампанію та її результати розміщується
на сайті ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» у відповідному розділі (http://institut-
filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/). Чітко регламентуються вимоги до вступників, необхідного рівня
попередньої освіти (Магістр), питання фінансування участі у програмі, перелік, строки та порядок подання
документів, кількість доступних місць у програмі тощо. П. 5 окремо висвітлює особливості організації прийому на
навчання іноземців та осіб без громадянства. Чітко визначені підстави для відмови в допуску до вступних
випробувань. У цілому, правила прийому враховують особливості ОНП. Вступні випробування складаються з усного
іспиту з спеціальності (коефіцієнт - 0,5) за розробленою білетною програмою, вступного комбінованого іспиту з
іноземної мови, відповідно до нормативних вимог (коефіцієнт - 0,25) та наявності наукових робіт або дослідницьких
досягнень з спеціальності (коефіцієнт - 0,25). Програма вступного іспиту з переліком запитань, тестів та інших
методичних матеріалів з спеціальності розміщена на сайті (http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595598125_prog2.pdf). Розшифровано вимоги стосовно необхідних наукових робіт або
дослідницьких досягнень. Таким чином, Правила прийому на навчання враховують особливості самої програми.
Навчально-методичне забезпечення вступних випробувань потребує оновлення, зокрема, рекомендований перелік
літературних джерел для самостійної роботи містить застарілі публікації (1998-2000 рр).
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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.

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється Положенням «Про порядок
реалізації права на академічну мобільність» (http://institut-filatova.com.ua/img/1622790030_mobile.pdf),
Положенням про організацію освітнього процесу в ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf) та Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії… (http://institut-filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318166_polozhenie.pdf). Визнання
результатів навчання учасників академічної мобільності здійснюється на основі положень Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи та співставлення освітніх програм ДУ «ІОХіТТ ім. В.П.Філатова НАМН» та
організацій-партнерів. Здобувачі освіти проінформовані про можливість академічної мобільності. При співбесідах з
гарантом ОНП та науковими керівниками з'ясована наявність тривалих та досить тісних стосунків з рядом закладів
за кордоном, однак, випадків академічної мобільності серед здобувачів освіти не встановлено, що частково
пояснюється обмеженнями пов’язаними з пандемією COVID-19.

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, визначені у Положенні про організацію
освітнього процесу в ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf) та Положенні про порядок підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії… (http://institut-filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318166_polozhenie.pdf). Зокрема, за
наявності сертифікату рівня С1 та вище відповідно до ECLF або аналогів - цей сертифікат дає право на зарахування
відповідних кредитів передбачених ОНП та використання навчального навантаження для здобуття інших
компетентностей. Проте, за результатами співбесід з гарантом і здобувачами вищої освіти експертною групою
встановлено, що реальної практики застосування цих положень на ОНП, що акредитується, не було, тому встановити
факт послідовного дотримання цих положень неможливо.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

До сильних сторін ОНП відносяться наявність чітких і зрозумілих правил для вступу на навчання, які враховують
особливості ОНП та відкритість публічного доступу до документів ЗВО (включно з методичними матеріалами), що
регулюють доступ до освітньої програми, аспекти академічної мобільності та визнання результатів навчання,
отриманих у інших ЗВО.

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

Організація вступного процесу в ДУ «ІОХіТТ ім. В.П.Філатова НАМН України» не враховує специфіку проведення
вступних випробувань для осіб з особливими потребами. Навчально-методичне забезпечення вступних випробувань
потребує оновлення, першочергово - осучаснення рекомендованого переліку літератури для підготовки, оскільки
він містить багато застарілих публікацій. Експертна група рекомендує відмовитись від усного компонента вступних
випробувань для підвищення об’єктивності та прозорості оцінювання. Експертна група рекомендує ознайомитися із
кращими практиками визнання результатів неформального навчання у інших ЗВО та активно пропагувати серед
здобувачів інформацію щодо можливості визнання результатів неформальної освіти. Рекомендовано сприяти
практиці академічної мобільності здобувачів вищої освіти в контексті цієї ОНП шляхом заключення відповідних
угод з установами-партнерами.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма загалом відповідає Критерію 3 за всіма підкритеріями. Правила вступу на навчання враховують
особливості ОНП, є чіткими і зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. Посилання на веб-ресурси, що
містять достатню інформацію про правила прийому на навчання, подано коректно й у повному обсязі. Окремі
недоліки на кшталт застарілих навчально-методичних матеріалів є несуттєвими. Враховуючи узгодженість за
підкритеріями, релевантність фактів та їх контексту, експертна група вважає, що ОНП та освітня діяльність за цією
програмою відповідають рівню В за Критерієм 3.

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 відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України»
основними видами навчальних занять є лекції, практичні та індивідуальні заняття, консультації. В робочих
програмах дисциплін загальнонаукового спрямування вказані такі методи, як дискусії з проблемних ситуацій;
реферативні виступи; логічні вправи; ситуаційні завдання; проблемний метод, націлений на формування у слухачів
спроможності до діалогу й вміння відстоювати власну думку; «мозковий штурм», який спонукає слухачів проявити
творчий підхід і знайти альтернативні способи вирішення запропонованих завдань шляхом вільного вираження
думок (для прикладу, див. https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/OK1_Filosofija_ta_metod._n.-
med._piznannja.pdf), ефективність такого навчання підтверджують як викладачі (зокрема, проф. Ханжи В.Б., доц.
Єрьомкіна Г.Г., проф. Годлевський Л.С.), так і здобувачі на зустрічах з ЕГ. Заняття з дисциплін за професійним
фахом проводяться індивідуально чи в невеликих групах, що дає змогу подавати матеріал у вигляді запитань і
відповідей, вільно проводити обговорення та дискусії, детально зупинятися на проблемних чи особливого важливих
аспектах (з виступу проф.. Г.І. Дрожжиної на зустрічі з ЕГ). Перелічені методи навчання і викладання дозволяють
досягати передбачених РН. Здобувачі виступають самодостатніми і відповідальними учасниками освітнього
процесу. Навчання за ОНП відбувається за індивідуальними планами, при цьому аспіранти мають право на
внесення до них змін (п. 4.2 Положення про порядок підготовки здобувачів ...в ДУ «ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН
України). Задля врахування професійних і наукових інтересів та потреб здобувачів забезпечується відповідність
напряму їх практичної діяльності та попереднього досвіду при плануванні теми дисертаційного дослідження.
Навчання та викладання на ОНП базується на принципах свободи слова і творчості. Право здобувачів на вільний
доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, методичне і змістовне наукове консультування, участь у
конкурсах на отримання грантової підтримки та спеціальних стипендій, науково-дослідних, дослідно-
конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, інших заходах з освітньої, наукової,
науково-дослідної, громадської діяльності, представлення своїх робіт для публікації; участь в обговоренні та
вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій,
організації дозвілля, побуту, оздоровлення констатоване у відповідних Положеннях (див за посиланнями:
http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf, http://institut-
filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318166_polozhenie.pdf). Так само НПП мають право на академічну свободу,
вибір методів та засоби навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу (там же).

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).

Інформація про освітній процес за ОНП на офіційному сайті закладу в доступній та зрозумілій формі представлена в
Плані навчального процесу, Пояснювальній записці до навчального плану, робочих програмах дисциплін (РП
курсів, що викладаються в ОНМедУ представлені на сайті цього ЗВО: https://onmedu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/OK1_Filosofija_ta_metod._n.-med._piznannja.pdf, https://onmedu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/OK3_Profesijna-etika-nauk.-dijalnosti.pdf, https://onmedu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/OK4_Inozemna-mova_medicina.pdf, https://onmedu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/OK5_Osoblivosti-medichnogo-perekladu_medicina.pdf, https://onmedu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/OK6_Pedagogika-vishhoi-osviti_medicina.pdf, https://onmedu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/OK7_Upravlinnja-proektami-v-sistemi-ohoroni-zdorov-ja.pdf, https://onmedu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/OK8_Medichna-informatika-ta-matematichna-statistika_medicina.pdf,
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/OK9_Ukrainska-mova-za-profesijnim-sprjamuvannjam.pdf,
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/VND_und_Oratorska-majsternist-naukovcja.pdf,
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/VND_und_Medichna-aparatura_med.pdf). Окрім того, детальні
інструкції з організації навчання надаються під час проведення орієнтаційних занять, які відбуваються після
зарахування до аспірантури, на зустрічах з співробітниками організаційно-методичного відділу, відповідальною за
роботу зі здобувачами, в ході першого заняття з відповідної дисципліни, індивідуальних співбесід з керівництвом
кафедр та науковими керівниками (інформація із співбесіди зі здобувачами); практикується поширення інформації
через соціальні мережі. Окремо ЕГ відмічає ефективну взаємодію закладу з Одеським НМедУ, де здобувачі за ОНП
набувають мовних, світоглядно-філософських компетенцій і загальних навичок науковця, на зустрічі з експертною
групою аспіранти високо оцінили рівень співпраці, як стосовно змісту дисциплін і методів навчання, так і в
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контексті організації процесу. Одержання зворотної інформації про задоволеність викладання на ОНП відбувається
в особистих співбесідах, шляхом анонімного опитування здобувачів (опитувальник доступний на сайті установи за
посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1r2Zq1DyYT01tl05bPHoSstoN-AtDOd9evsBZ2uf5sTA/viewform?
edit_requested=true; доступ зі сторінки Аспірантура). На зустрічі з ЕГ здобувачі підтвердили свою неодноразову
участь в проведених опитуваннях.

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

Під час реалізації ОНП забезпечується поєднання навчання і досліджень під час освітнього процесу. Програмами
дисциплін «Філософія та методологія науково-медичного пізнання», «Управління проектами в системі охорони
здоров’я», «Медична інформатика та математична статистика», «Українська мова за професійним прямуванням»,
«Ораторська майстерність науковця», «Англійська мова» передбачено набуття компетентностей з критичного
аналізу інформації, формулювання наукових ідей, розробки плану та дизайну дослідження, статистичної обробки
даних, підготовки презентацій та наукових виступів. Використання в освітньому процесі та позанавчальній
діяльності на ОНП наукових досягнень та передових технологій, сучасних високотехнологічних діагностичних та
лікувальних апаратів є усталеною практикою (продемонстровано при обговоренні матеріально-технічного
забезпечення ОНП, відео звіт за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=6RI6PZ5w-gs). Завдяки
налагодженій співпраці з науковими установами (з Інститутом молекулярної біології та генетики, Інститутом
металофізики, Інститутом електрозварювання НАН України) проводяться мультидисциплінарні дослідження (для
прикладу: вивчення мутацій у хворих із спадковими дистрофіями рогівки, застосування методики
електрозварювання живих тканин при офтальмологічних втручаннях). Виконання здобувачами наукової складової
ОНП передбачає проведення власних наукових досліджень, написання та захист дисертації, при цьому підготовка та
публікація наукових статей, оприлюднення отриманих результатів через виступи на наукових зібраннях різних
рівнів є обов’язковими елементами процесу. Серед позитивних практик варто назвати регулярні представлення
результатів наукової роботи, аналізів клінічних випадків на засіданнях відділів (щотижневі), Ради молодих вчених
(збирається що два місяці). Важливою складовою реалізації дослідницького компоненту ОНП є пріоритетна
можливість здобувачів публікувати результати своїх досліджень у виданні Інституту «Офтальмологічний журнал»,
який входить до науковометричної бази даних Scopus, безоплатний доступ до баз даних Scopus та Web of Science.

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

Перегляд і оновлення робочих програм дисциплін відбувається щороку (див. РП на сайті закладу, сторінка
Навчання/Аспірантура). Включення до змісту освітніх компонентів даних про найновіші досягнення і сучасні
практики в офтальмології передбачає, в тому числі, й акценти на власних розробках науковців Інституту. Зокрема,
при викладанні спеціальних курсів висвітлюються такі нововведення, як застосування інфрачервоної діафаноскопії
для оптимізації лікування при транссклеральній контактно-компресійній лазерній коагуляції циліарного тіла у
хворих з абсолютною глаукомою, трансплантації амніотичної мембрани при бактеріальних кератитах, модифікації
фосфенелектропунктури в лікуванні акомодаційної дисфункції, об’єктивізація ступеня запалення при увеїті,
аналізуються патогенетичні аспекти ураження ока при COVID-19 інфекції, зміни структур переднього відділу ока,
його кровообігу і теплообміну при неоваскулярній глаукомі і травмі тощо. В підрозділах Інституту впроваджується
цілий ряд унікальних методик, що не мають аналогів у світі (для прикладу, методика внутрішньої газової тампонади
вітреальної порожнини лікування хворих з найбільш важкою патологією заднього відділу ока, розробка відділу
патології сітківки та скловидного тіла). Лише протягом 2018-2019 років співробітниками установи видано 14
монографій, частина їх, так само, як і інші види публікацій, рекомендується для підготовки до занять з відповідних
дисциплін. Для прикладу: монографії Вит В.В. Строение зрительной системы человека [монография].- 2018.-664с.;
Віт В.В. Патологія ока, його придатків і орбіти. [монографія],Том 1, 2.-2019.- 1866с, цитуються у РП основної ОК
«Будова зорової системи людини та основи патологічної анатомії» http://institut-
filatova.com.ua/img/asp/1622728708_construction.pdf; Дорохова, О. Е., Зборовська, А. В., Мен, Г., & Задорожний, О. С.
(2020). Публікація "Характеристика температури поверхні ока в проекції циліарного тіла у кролів.
Офтальмологічний журнал, (2), 65-69" - у РП основної ОК Запальні та дистрофічні захворювання ока http://institut-
filatova.com.ua/img/asp/1622728884_uveits.pdf. Посилання на публікації "Під редак. член-кор. НАМН України
Пасєчнікової Н.В. Високочастотне електрозварювання біологічних тканин в офтальмології. - 2018.- 192с."; "Korol A.,
Kustryn T., Zadorozhnyy O., Pasyechnikova N., Kozak I. Comparison of Efficacy of Intravitreal Ranibizumab and Aflibercept
in Eyes with Myopic Choroidal Neovascularization: 24-Month Follow-Up // Journal of Ocular Pharmacology and
Therapeutics. -2020. - Mar. -T. 36, № 2. C. 122-125." присутні в РП вибіркової ОК Лазерні технології лікування
захворювань ока http://institut-filatova.com.ua/img/asp/1622728784_laser.pdf

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

Інтернаціоналізація освітнього та наукового процесу становить важливу складову діяльності ДУ «ІОХіТТ ім. В.П.
Філатова НАМН України». Інститут входить до всесвітньої Міжнародної ради офтальмологів (International Council of

Сторінка 12



Ophthalmology), є засновником та членом Асоціації офтальмологів країн Причорномор'я (Black Sea Ophthalmological
Society), його фахівці є дійсними членами Європейського офтальмологічного товариства, Американської асоціації
офтальмологів, Королівської колегії офтальмологів Великобританії, Європейського товариства фахівців з лікування
сітківки «EURETINA», Європейського та Американського товариств Катарактальної та Рефракційної хірургії,
Всесвітньої Глаукомної Асоціації, (WGA), Європейської Асоціації офтальмоонкологів (EOOG), Європейського
товариства дитячих офтальмологів (EPOS), тощо. Підписані двосторонні договори про наукове співробітництво зі
Шпиталем кантону Вінтертур, учбовим шпиталем Університету м. Цюріх (Швейцарія); з LV Prasad Eye Institute, під
керівництвом та управлінням Hyderabad Eye Institute, м. Хайдарабад (Індія); Університетом м. Лінчьопінг (Швеція);
Меморандум про взаєморозуміння між Department of оphthalmology Faculty of Medicine Univercity of Cologne, м.
Кельн (Німеччина); National Eye Institute (США). Результатами такої взаємодії стали, наприклад, стажування К.
Середи в Університетській клініці Кельна (напрям – трансплантація рогівки) та співпраця з проф. Лінкольном
(Перу) зі спільною публікацією в журналі Horizonte Medico, доповідь співробітників на World Ophthalmology
Congress, щорічні стажування 3-4 фахівців в європейських клініках (для прикладу, проф. О.В. Зборовська
працювала в Лозанні в клініці проф. Херборта, д.м.н. М.М. Уманець там же виступав з лекціями, брав участь в
хірургічних втручаннях - інформація від проф. В.О. Науменка). Окрім М.Когана (див. у підкритерії 2.5), приклади
виступів на закордонних форумах на зустрічі зі здобувачами наводили також аспіранти В.З. (стендова доповідь на
конференції EURETINA, Париж 2019), Л.Х. (стендова доповідь та участь в конференціях у Хельсинки, Флоренції,
2019), Р.Л. (участь в Європейському глаукомному конгресі у Флоренції, 2018, презентація на Німецькому
офтальмологічному товаристві). Науковці установи запрошуються рецензентами до закордонних фахових видань
(А.Р. Король навів приклад двох журналів). Інститут щороку проводить Філатовські читання – авторитетний
фаховий конгрес, який відвідує 1200-1400 учасників та раз на 4 роки організовує з’їзд офтальмологів України, на
вказані заходи запрошуються провідні фахівці з усього світу.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Серед сильних сторін ОНП за Критерієм 4 варто назвати застосування ефективних методів навчання, чітку
організацію освітнього процесу завдяки раціональному розподілу викладання нефахових дисциплін та професійних
курсів між Інститутом та ОНМедУ, яскраво виражене практичне спрямування освіти, активну імплементацію в
навчання дослідницької складової та різноманітних практик інтернаціоналізації. Окремо необхідно підкреслити
дієві зусилля установи з організації та проведення важливих інтернаціональних форумів, котрі успішні в значній
мірі завдяки високому авторитету Інституту серед вітчизняної та міжнародної фахової спільноти.

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

В інституційних документах, що регулюють освітній процес, відсутні норми стосовно строків поновлення
навчальних планів та робочих програм. Наразі відсутні приклади участі співробітників та здобувачів в грантових
проектах, міжнародній академічній мобільності. ЕГ радить у прийнятний для установи спосіб детально унормувати
вказані аспекти діяльності та втілювати їх у практику. ЕГ радить розглянути питання про створення силабусів
навчальних дисциплін.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

За Критерієм наявні докази сильних сторін і позитивних практик, при цьому виявлені недоліки не є вирішальними і
можуть бути поступово усунуті в процесі еволюції програми.

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.
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На сайті ІОХІТТ є посилання на ряд нормативних документів, згідно яких здійснюється реалізація контрольних
заходів по даній ОНП, а саме: «Положення про організацію освітнього процесу» (http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf ), «Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук», «Положення про дистанційне навчання» (http://institut-
filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623319370_distanciyne.pdf ). З формами контрольних заходів та критеріями
оцінювання можна ознайомитися в плані навчального процесу (http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595500374_plan.pdf ) та в робочих програмах дисциплін (http://institut-
filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/ ). Посилання на актуальні законодавчі документи на сайті ІОХІТТ
(вкладка «Аспірантура») відсутні. До контрольних заходів освітнього компоненту за даною ОНП включено
проведення поточного (ділові ігри, дискусії, перевірка конспектів лекцій, написання реферату, перевірка захист
індивідуальних завдань у вигляді презентації) та підсумкового (заліку, екзамену) видів контролю. На зустрічі №3
аспіранти підтвердили, що з формами та методами контролю, критеріями оцінювання їх ознайомлює викладач на
початку кожної дисципліни. Згідно договору про співробітництво з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому
(освітньо-науковому) рівні з ОНМедУ провадження освітньої діяльності при підготовці докторів філософії
відбувається за участі обох закладів відповідно до останніх редакцій ОНП та навчального плану (див. у файлі
Договір із ЗВО ОНМедУ.pdf). Під час відео-зустрічі №2 співробітники ОНМедУ д.ф.н., проф. Ханжи В.Б. та д.м.н.,
проф. Годлевський Л.С. надали інформацію, що під час карантину здобувачі займалися дистанційно, користуючись
платформою Zoom, писали реферати, готували індивідуальні завдання у вигляді презентацій, та мали постійний
зв’язок з викладачами за допомогою інформаційних технологій та мереж. Контрольні заходи наукового компоненту
на даній ОНП реалізовані згідно «Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук» та «Положення про наукову, науково-технiчну діяльність» (http://institut-
filatova.com.ua/img/1622790046_science.pdf ). Контроль виконання наукової частини підтверджують скан-копії
індивідуальних планів аспірантів, а саме аналіз розділу ІІ «Індивідуальний план наукової роботи», де вказана
кількість публікацій та участь в конференціях при апробації наукових досягнень (див. у файлах Індивідуальний план
Бондаренко М.В. та Індивідуальний план Коган М.Б.) та щорічним проходженням проміжної атестації двічі на рік у
відділі, за яким закріплений здобувач та 1 раз на рік на Вченій раді ІОХІТТ. На основі аналізу отриманих даних ЕГ
зробила висновок, що форми контрольних заходів дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти
результатів навчання за даною ОНП.

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

Стандарту вищої освіти за даною спеціальністю немає. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2014)
атестація здобувачів ступеня доктора філософїі здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою
радою на підставі публічного захисту дисертацїї. На момент акредитації в ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України
був проведений захист дисертацій аспіранта Коган М.Б. (http://institut-
filatova.com.ua/ua/nauchnaya_rabota/nauchnaya_rabota_/spec_al_zovana_vchena_rada_df_41_556_001.html ) та
планується захист дисертації аспіранта Мена Гуаньцзюня 21 липня 2021 (http://institut-
filatova.com.ua/ua/nauchnaya_rabota/nauchnaya_rabota_/spec_al_zovana_vchena_rada_df_41_556_002.html ).

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.

Здобувачі з контрольними заходами можуть ознайомитися на сайті ІОХІТТ: «Положення про організацію освітнього
процесу», «Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук»
та в робочих програмах дисциплін (http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/ ). Регулювання
процедури запобігання конфлікту інтересів в інституті регламентовано в «Положенні про академічну доброчесність
та етику академічних взаємовідносин» (http://institut-filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318721_dobroches.pdf ), в
якому описані права та обов’язки учасників освітнього процесу. Під час відео-зустрічей з науковими керівниками та
академічним персоналом (член-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Пасєчнікова Н.В., д.м.н., проф. Дрожжина Г.І.)
та здобувачами (Рязанова Л.Ю., Буаллагуі Інес) було зазначено, що за останні роки випадків конфлікту в ІОХІТТ не
було. При аналізі питань анкети анонімного опитування здобувачів щодо якості освітнього процесу, що знаходиться
на сайті ІОХІТТ (https://docs.google.com/forms/d/1r2Zq1DyYT01tl05bPHoSstoN-AtDOd9evsBZ2uf5sTA/viewform?
edit_requested=true ), ЕГ було визначено, що питанням контролю викладання матеріалу та об’єктивності викладачів
приділяється значна увага, про що свідчать включені до анкети такі питання, як «Викладач дотримувався заявлених
вимог щодо контролю отриманих знань, об’єктивно оцінював навчальні досягнення здобувача», «Викладач був
відкритий до запитань та дискусій», «Викладач застосовував інтерактивні технології навчання (захист презентації,
ділові ігри, дискусії тощо)», «Викладач з повагою і тактом ставився до здобувачів», які треба було оцінити від 1 до 5
балів. Однак ЕГ було надано лише дві заповнені анкети, щодо оцінювання конкретного викладача (Король А.Р. та
Зборовська О.В.), що не дає змоги отримати повну картину щодо ефективності використання даного інструменту
(див. у файлах Опитувальник 2020 та Опитувальник 2021).
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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.

На сайті ІОХІТТ є посилання на «Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин»
(http://institut-filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318721_dobroches.pdf ), щодо врегулювання питання академічної
доброчесності. Під час відео-зустрічі встановлено, що дисертації та рукописи в ІОХІТТ проходять перевірку на
відсутність плагіату за допомогою ліцензованої програми Рlagiarism detector та обов’язкове рецензування, якщо
мова йде про публікації в наукових журналах інституту. В ІОХІТТ академічна доброчесність популяризується
веденням рядом заходів. Під час відео-зустрічі №2 д.ф.н., проф. Ханжи В.Б. надав інформацію, що питання
академічної доброчесності висвітлюються під час читання його дисципліни «Філософія та методологія науково-
медичного пізнання», де увага приділяється юридичному та етико-правовому аспектам, визначенню критеріїв
науковості роботи, тощо. Також професор Ханжи В.Б. зазначав, що на інших ОНП в ОНМедУ читає дисципліну
«Академічна доброчесність» і відмічає її користь для аспірантів медичного університету. Д.м.н., проф. Дрожжина
Г.І. та д.м.н., проф. Зборовська О.В. зауважили, що робота з аспірантами в цьому напрямку починається з власного
прикладу як наукового керівника (оформлення правильного посилання на авторів та матеріали, самоцитування,
первинному рецензуванні всіх рукописів), так і викладачів (ознайомлення з порядком підготовки матеріалів до
захисту дисертації, ознайомленням з нормативними документами). На даній ОНП в переліку дисциплін за вибором
є предмети «Інтелектуальна власність в галузі охорони здоров’я» та «Медичне право», які також включають в себе
аспекти ознайомлення з принципами академічної доброчесності. Молоді вчені та здобувачі ІОХІТТ мають змогу
брати участь в проходженні вебінарів, присвячених питанням регуляції біомедичних досліджень та актуальним
питанням біотичної експертизи (http://institut-filatova.com.ua/novosti/novosti_nauki/743-
k_vnimaniyu_molodyh_uchenyh.html ). Варто зазначити, що в анкетах анонімного опитування відсутні питання, що
мають відношення до академічної доброчесності та обізнаності здобувачів щодо цього питання.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильною стороною є систематична робота зі здобувачами щодо дотримання принципів академічної доброчесності
як при реалізації навчального (введення в навчальний план дисциплін за вибором «Інтелектуальна власність в
галузі охорони здоров’я» та «Медичне право»; ознайомлення з аспектами академічної доброчесності на дисципліні
«Філософія та методологія науково-медичного пізнання»), так і при виконанні наукового компоненту (первинне
рецензування рукописів науковими керівниками, інформаційний супровід керівниками на власному прикладі,
обов’язкове рецензування рукописів при подачі до другу в наукові видання Інституту, участь здобувачів в вебінарах,
присвячених біоетиці).

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

Рекомендовано розробити механізми збору інформації від здобувачів (наприклад, онлайн-анкетування), яке б
висвітлювало питання академічної доброчесності, конфлікту інтересів, ознайомлення та розуміння своїх прав та
обов’язків як здобувачів під час навчання в аспірантурі та систематично проводити аналіз зібраної інформації.
Рекомендується доповнити офіційний сайт (вкладка «Аспірантура») посиланнями на актуальні законодавчі
документи, що регулюють процес проведення атестації осіб на ІІІ рівні (захист дисертації), а саме «Постанова КМУ
«Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», «Постанова КМУ «Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти
(наукових установах) тощо. Рекомендовано ввести окрему дисципліну, яка б ознайомила здобувачів з основними
принципами академічної доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Наведені факти і докази (систематична робота зі здобувачами щодо дотримання принципів академічної
доброчесності) підтверджують загальну відповідність рівню В освітньо-наукової програми за критерієм 5. Виявлені
недоліки не є суттєвими (удосконалення/розробка механізму збору інформації не тільки про дисципліни, що
викладаються на даній ОНП; несистематичний перегляд плану навчального процесу (оприлюднено за 2017 рік);
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відсутність на сайті посилань на актуальні законодавчі документи щодо захисту дисертацій) та можуть бути
виправлені на основі рекомендацій ЕГ.

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.

За даними табл. 2 звіту про самооцінювання, інтерв'ювання гаранта та стейкголдерів ОНП, усі викладачі, залучені
до реалізації ОНП, відповідають за параметрами базової освіти, наукової спеціальності, наявністю вченого звання та
фахових наукових публікацій тощо. Викладання окремих освітніх компонентів ОНП здійснюється на підставі
Договору про співробітництво з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні
(https://drive.google.com/drive/folders/1U-X__i1bXjXdEimFvnZalxsgdLyBRabD) від 04 листопада 2016 р. між ДУ
«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» та Одеським Національним медичним університетом МОЗ України
(ОНМедУ). Професійна кваліфікація викладачів є достатньою для забезпечення досягнення визначених ОНП цілей
та всіх ПРН. Частина викладачів пенсійного та передпенсійного віку, що експертна група рекомендує врахувати в
кадровій політиці закладу на наступні роки.

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

Набір викладачів ОНП в ДУ «ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» здійснюється на конкурсній основі та
регламентується Статутом Інституту, Положенням Про організацію освітнього процесу (http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf), Положенням про атестацію наукових працівників
(http://institut-filatova.com.ua/img/1623067773_science.pdf), з урахуванням Порядку підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п#n10).
Основними критеріями при відборі кандидатів на викладання у рамках ОНП є відповідність кваліфікації (освіта за
науковим напрямом, наявність наукових публікацій у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, а також у
виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science, керівництво НДР, участь у
міжнародних проектах, наукових форумах тощо), наукового напрямку досліджень кандидата, професійний досвід.
При інтерв’юванні фокус-групи встановлено, що в ДУ «ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» дотримуються
практики прозорості конкурсних процедур добору викладачів на ОНП, яка є чіткою, зрозумілою та
недискримінаційною. Експертна група вважає недоліком відсутність чіткої системи рейтингування викладачів та,
відповідно, відсутність врахування результатів такого рейтингування у системі конкурсного відбору викладачів. Зі
слів гаранта ОНП, представників адміністрації установи, система рейтингування знаходиться у стадії розробки та
буде імплементована в закладі упродовж року.

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

Експертна група встановила, що ДУ «ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» є основним роботодавцем
випускників ОНП. Таким чином, ОНП готує здобувачів рівня доктор філософії переважно для власних потреб.
Відповідно, залучення основного роботодавця відбувається у рамках внутрішніх, у тому числі неформалізованих
процедур. Інтерв'ювання представників зовнішніх роботодавців (ОНМедУ, КНП «Обласна офтальмологічна
лікарня» Миколаївської обласної ради») показало, що й інші роботодавці активно долучаються до освітнього
процесу здебільшого залученням до формування компетенцій випускників, надання необхідної матеріальної бази
для проведення навчання, консультування та навчання аспірантів у рамках окремих ОК. Зі слів головного лікаря
КНП «Обласна офтальмологічна лікарня» Миколаївської обласної ради» К.А. Рилькової співпраця роботодавців та
університету є ефективною, плідною та взаємовигідною. Представлені у відомостях про СО та на веб-сторінці ДУ
«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» листи від закордонних роботодавців (Мушвіг Керімов, Азербайджан;
Крістіан Льотц, ФРН; Марк Рейнолдс, США; Алібет Яссін, Туніс) є формою зворотнього зв'язку з роботодавцями та
підтверджує залучення роботодавців до реалізації ОНП.

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

ДУ «ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» є найавторитетнішим спеціалізованим закладом в Україні та Східній
Європі з офтальмології. Установа є основним роботодавцем випускників ОНП. Усі викладачі ОНП є визнаними
професіоналами-практиками у своїй галузі. Практична (клінічна) діяльність НПП є важливою складовою
функціональних обов'язків усіх співробітників установи. Тому, на думку членів ЕГ, залучення до аудиторних занять
зовнішніх експертів є недостатньо обґрунтованим. Водночас, зовнішні фахівці у галузі, у тому числі міжнародні,
залучаються до ОНП у рамках неформальної освіти (участь здобувачів освіти у Філатовських читаннях, залучення

Сторінка 16



експертів до роботи youtube-каналів Королівські читання
(https://www.youtube.com/channel/UCBtXqqkbhpmUjLEizuBpgOQ), Філатовська школа
(https://www.youtube.com/playlist?list=PL7AmIutZ2oQjaqd9koROYn00LCkiou_-9) тощо. Експертна група констатує
співпрацю Інституту з роботодавцями, ділові відносини та наявність досягнутих між ДУ «ІОХІТТ ім. В.П. Філатова
НАМН України» і зовнішніми роботодавцями домовленостей щодо співучасті останніх в організації та реалізації
освітнього процесу.

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

Інформацію про підвищення кваліфікації та стажування викладачів ОНП, викладену у відомостях про СО,
підтверджено під час співбесід з фокус-групами. Кожні 5 років викладачі проходять атестацію в атестаційній комісії
НАМН України за професійним спрямуванням. Заходи ДУ «ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» щодо
професійного розвитку викладачів унормовуються Статутом Інституту, Положенням Про організацію освітнього
процесу (http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf), Положенням про атестацію наукових
працівників (http://institut-filatova.com.ua/img/1623067773_science.pdf), та положень Порядку підвищення
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-
п#n10). В Інституті систематично проводяться цикли (курси) підвищення кваліфікації, в яких викладачі приймають
участь, як у якості здобувачів освіти, так і викладачів. Порядок та умови зарахування, права та обов'язки слухачів,
інші питання проведення курсів підвищення кваліфікації на базі ДУ «ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України»
регламентуються відповідним Положенням про зарахування та відрахування слухачів на цикли підвищення
кваліфікації… (https://www.dropbox.com/s/9ppvcls92hamlye/Polozhennya_121217.pdf?dl=0). Значне місце у системі
професійного розвитку викладачів посідає неформальна та інформальна освіта, для чого створені необхідні умови
(Філатовські читання, бібліотечні та онлайн-ресурси, участь у наукових форумах тощо). Результати неформальної та
інформальної освіти визнаються Інститутом, як підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
Експертна група рекомендує розробити перспективний план підвищення кваліфікації викладачів.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Інтерв’ювання фокус-груп дозволило встановити, що ДУ «ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» здійснює
стимулювання розвитку викладацької майстерності викладачів. Статутом ДУ «ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН
України» передбачені заходи мотивувального та стимулюючого характеру (матеріальне та моральне заохочення у
вигляді грошових премій, подяк та грамот, а також подання адміністрації на відзначення регіональними та
відомчими відзнаками. Позитивною практикою ДУ «ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» є врахування рівня
викладацької майстерності, оцінюваного в т. ч. за результатами анонімного опитування здобувачів освіти, під час
укладання/продовження трудових договорів та розподілу навчального навантаження, що мотивує і стимулює
працівників до розвитку викладацької майстерності. Отже, у ДУ «ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» наявна
система морального і матеріального заохочення викладачів до вдосконалення викладацької майстерності. Під час
відео-зустрічей з науковими керівниками та академічним персоналом (член-кор. НАМН України Н.В. Пасєчнікова ,
д.мед.н. Г.І. Дрожжина ) отримано інформацію про анкетування здобувачів освіти з оцінюванням у тому числі й
педагогічної майстерності викладачів. Однак експертній групі були надано лише дві заповнені анкети, щодо
оцінювання конкретного викладача (д.мед.н. О.В. Зборовська, д.мед.н. А.Р. Король), що не дає змоги узагальнити
ефективність застосування даного інструменту.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильними сторонами у контексті Критерію 6 є те, що професійна кваліфікація викладачів є самодостатньою для
забезпечення ОНП. У закладі ретельно дотримуються практики прозорості конкурсних процедур добору викладачів
на ОНП, сама процедура є чіткою та зрозумілою, без ознак дискримінації. Сильними сторонами ОНП є тісна
співпраця Інституту з роботодавцями, високий професійний (практичний) рівень НПП, а також сформованість і
дієвість системи сприяння професійному розвитку викладачів через власні програми й заходи, існування дієвої
системи морального і матеріального заохочення викладачів до вдосконалення. До позитивних практик експертна
група відносить також врахування інформальної та неформальної освіти у системі підвищення кваліфікації
викладачів ОНП.

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

Експертна група рекомендує сформувати резерв НПП, оскільки частина викладачів є пенсійного та передпенсійного
віку. Недоліком, в аспекті Критерію 6 є відсутність чіткої системи рейтингування викладачів. Експертна група
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рекомендує розробити окремий нормативний документ (перспективний план підвищення кваліфікації),
покликаний систематизувати питання професійного викладацького розвитку викладачів.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Аналіз наведених фактів і доказів (висока кваліфікація викладачів, дотримання практик прозорості та відкритості
добору викладачів, співпраця з роботодавцями, дієвість системи сприяння розвитку НПП) підтверджують загальну
відповідність освітньо-наукової програми за критерієм 6. Незважаючи на наявність певних зауважень в контексті
реалізації Критерію 6 (відсутність системи рейтингування, необхідність формування резерву викладачів, розробка
перспективного плану підвищення кваліфікації), ЕГ вважає, що ОНП успішно реалізує підготовку здобувачів
третього (освітньо-наукового) рівня, оскільки недоліки є несуттєвими та вже або опрацьовуються закладом, або
можуть бути легко усунені у найближчий час. Зважаючи на готовність групи забезпечення покращувати ОНП та,
беручи до уваги низку позитивних практик і сильні сторони ОНП, а також різну вагомість окремих підкритеріїв,
експертна група дійшла висновку, що ОНП та освітня діяльність за цією програмою відповідає рівню В за Критерієм
6.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Наукова матеріально-технічна база 9 відділів (http://institut-filatova.com.ua/ua/nauchnaya_rabota/otdely/) і
лабораторій (електронної мікроскопії; патоморфологічних та електронно-мікроскопічних досліджень; розладів
бінокулярного зору; імунологічних досліджень; біохімії; фармакології і тканинної терапії) характеризується
оснащенням сучасним обладнанням, яке було продемонстровано ЕГ на оглядовому відео
(https://www.youtube.com/watch?v=6RI6PZ5w-gs). Слід зазначити, що на відеоматеріалах поряд з приладами
знаходиться захисне обладнання (окуляри, щитки) та дезінфікуючі засоби. На базі ІОХІТТ діють чотири національні
центри, а саме: український офтальмотравматологічний центр, центр дитячої офтальмопатології, центр
офтальмоонкології, очний опіковий центр (http://institut-filatova.com.ua/ua/institut_segodnya/). Доступ здобувачів
до всіх потужностей інституту вільний та безоплатний, про що зазначено на зустрічі проф. Науменко В.О. Його
слова були підтверджені на зустрічі №3 аспірантами Коганом М.Б., Рязановою Л.Ю. та Бондаренко Н.І. Гарантом
проф. Пасєчніковою Н.В. та проф. Науменко В.О. був описаний алгоритм доступу здобувачів до обладнання. По-
перше, робота в лабораторії має бути обґрунтована науковими інтересами здобувача та темою його дослідження. По-
друге, перед початком роботи в здобувач має пройти інструктаж з правил роботи з технікою та правил безпеки, який
проводить інженер по охороні праці, та розписатися в журналі охорони праці. По-третє, з обладнанням здобувач
проходить обов’язкове стажування під наглядом куратора, яким може бути або співробітник лабораторії, або
науковий керівник аспіранта. Це свідчить про систематичний підхід в підготовці кадрів, які в подальшому вмітимуть
працювати на високотехнологічному обладнанні та самостійно проводити експериментальні дослідження. На базі
ІОХІТТ є віварій, обладнаний власною операційною для тварин, мікроскопом, технікою для хірургії катаракти. На
ОНП реалізовано навчально-методичне забезпечення програми на основі договору про співробітництво з
підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні з ОНМедУ (див. у файлі Договір із ЗВО
ОНМедУ). На сайті ІОХІТТ робочі програми з дисциплін (http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/ ).
Навчальні кімнати оснащенні мультимедійним обладнанням, є обладнання для проведення симуляційного
навчання, а саме муляж ока для відпрацювання навичок. На вкладці «Наукова бібліотека» (http://institut-
filatova.com.ua/ua/institut_segodnya/biblioteka/ ) розміщена інформація про час роботи. Читальний зал має одне
місце, обладнане комп’ютером та доступом до інтернету. Репозитарію в інституті немає, створення електронного
каталогу бібліотеки ще не закінчено. Проаналізувавши дані, отримані під час інтерв’ювання у фокус-групах та
огляду матеріально-технічного забезпечення, ЕГ дійшла висновку що МТБ та навчально- методичне забезпечення є
достатнім для реалізації ОНП.

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.

ІОХІТТ забезпечує вільний та безкоштовний доступ до науково-метричних баз Scopus, Web of Science, має вільну
зону Wi-Fi, ліцензоване програмне забезпечення Windows, Microsoft Office, Primer of Biostatistics (д.м.н., проф.
Науменко В.О.) та усієї інфраструктури на території інституту, що підтвердили аспіранти (відео-зустріч №3,
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Бондаренко Н.І., Рязанова Л.Ю., Буаллагуі Інес). Навчання здобувачів під час карантину проводилося дистанційно
(дисципліни, що викладалися на базі ОНМедУ) та офлайн в малих групах (дисципліни, які читали ІОХІТТ). Слід
зазначити, що кількість аспірантів різних форм (денна, заочна) навчання коливається від 1 до 2 чоловік, тому
порушень правил безпеки та карантинних обмежень не було. Віварій, зі слів д.м.н., проф. Науменко В.О. на 80%
покриває потреби здобувачів в тваринах для проведення дослідження. На відео-зустрічі було зазначено, що віварій
не тільки утримує і доглядає за тваринами, але й займається їх розведенням (щурі, кролі); навчає здобувачів
алгоритмам роботи з тваринами під час дослідження. На відео-зустрічі №3 одна із аспірантів зазначила, що тварин
для дослідження купувала самостійно, тому що необхідних (шиншил) на той час на базі віварію не було. Д.м.н.,
проф. Науменко В.О. підтвердив, що, якщо здобувач не хоче чекати, поки необхідну кількість тварин зможуть
розвести на базі віварію або має ліміт часу для проведення дослідження, то тоді сам закуповує необхідну кількість
тварин. Здобувачі мають змогу безкоштовно публікуватися в науковому виданні інституту (українська та англійська
версії), що входять до наукових видань України категорії А («Офтальмологічний журнал»). Під час інтерв’ювання
здобувачі (Рязанова Л.Ю., Коган М.Б.) підтвердили, що мають змогу публікуватися в цьому виданні безоплатно, а
аспірант Бондаренко Н.І. надала інформацію, що час від моменту подання рукопису на рецензування до моменту
публікації для аспірантів інституту займає 2-3 місяці.

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.

Проаналізувавши надану інформацію, ЕГ встановила, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я
здобувачів та в повній мірі дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси. Фактами, що підтверджують це є
оглядове відео матеріально-технічної бази (https://www.youtube.com/watch?v=6RI6PZ5w-gs ), де показані
індивідуальні засоби захисту (окуляри, щитки, дезінфекційні розчини), витяжки та установи для охолодження
матеріалу дослідження. На відео-зустрічі д.м.н., проф. Науменко В.О. надав інформацію про обов’язковий
інструктаж здобувачів перед роботою в лабораторіях та ведення журналів охорони праці. Його слова були
підтверджені здобувачами Коганом М.Б. та Христич Л.А. Здобувачі мають змогу отримувати психологічну допомогу
в інституті. По сумісництву в ІОХІТТ працює психолог (д.псих.н. Родіна Н.В.).

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

В ІОХІТТ на належному рівні організовано забезпечення освітньої, інформаційної соціальної та консультативної
підтримки здобувачів на даній ОНП. Доказами цього є активна робота Ради молодих вчених по проведенню
планових засідань кожні два місяці, на яких розглядаються актуальні теми в офтальмології (http://institut-
filatova.com.ua/ua/nauchnaya_rabota/plan_zasedanij_soveta_molodyh_uchenyh/ ), та виступають сполучною ланкою
між адміністрацією та здобувачами в питаннях поселення в гуртожиток, інформаційної підтримки про заплановані
наукові та навчальні заходи на базі інституту (відео-зустріч №4, м.н.с. Супрун О.О.).Прикладами соціальної
підтримки є безоплатне поселення аспірантів (денної та заочної форми навчання) в гуртожитку ІОХІТТ на термін їх
навчання, проведення експерименту чи здачі заліків (відео-зустріч №3, аспіранти Бондаренко Н.І., Христич Л.А.).
Д.м.н., проф. Науменко В.О. надав інформацію, що коли в аспірантки Р.Л.Ю. виникли проблеми з влаштуванням
дитини до школи поряд з місцем роботи, то він допоміг в вирішенні цього питання. В інституті функціонує
Філатовська школа, де розглядаються актуальні проблеми офтальмології, кейси складних клінічних випадків та
надається інформація про новинки галузі (http://institut-filatova.com.ua/novosti/novosti_nauki/740-
filatov_school_treatment_of_ocular_pathologies_an_innovative_vector_in_pediatric_ophthalmology.html ). На базі
ІОХІТТ функціонує їдальня з демократичними цінами, є гуртожиток та будується ще один корпус, що має бути
введений в експлуатацію в 2021-2022 роках (д.м.н., проф. Науменко В.О., д.м.н., проф. Пасєчніковою Н.В.). В цілому
здобувачі висловили задоволеність підтримкою зі сторони ІОХІТТ.

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

В звіті СО зазначено, що на даній ОНП здобувачі з особливими освітніми потребами не навчались. В закладі
створені умови для навчання осіб з особливими потребами. Корпуси ІОХІТТ (як лабораторії та відділи) оснащені
пандусами та ліфтами. Гуртожиток інституту (старий корпус) оснащений рейковим пандусом. На відео-зустрічі
д.м.н., проф. Пасєчніковою Н.В. надала інформацію, що новий корпус гуртожитка (запланована дата введення в
експлуатацію в 2021-2022 роках), оснащений пандусами, ліфтами та адаптованими санітарними кімнатами для осіб
з особливими потребами.

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
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для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

На відео-зустрічах № 2 та №3 НПП (д.м.н., проф. Пасєчніковою Н.В.) та аспірантами (Рязанова Л.Ю., Коган М.Б.)
була надана інформація, що конфліктних ситуаціях в ІОХІТТ не було за останні чотири роки. Було зазначено, що в
разі виникнення конфліктних ситуацій здобувачі мають змогу звернутися безпосередньо або до наукового
керівника, або секретаря Вченої ради (к.б.н., ст.н.с. Фесюнова Г.С.), або до директора інституту (д.м.н., професор,
член-кореспондент НАМН України Пасєчнікова Н.В.). Слід зазначити, що посилань на контактну інформацію щодо
людини, яка займається врегулюванням чи координацією вирішення конфліктних ситуацій немає. В ІОХІТТ є
документи, в яких міститься інформація щодо вирішення конфліктних ситуацій, а саме: «Положення про
організацію освітнього процесу», «Положення про організацію освітнього процесу» (http://institut-
filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/ ). В онлайн-формі анонімного анкетування відсутні питання, які б
виявляли наявність чи відсутність конфліктних ситуацій в інституті. В онлайн-формі анонімного опитування
твердження «Викладач з повагою і тактом ставився до здобувачів», яке оцінюється в бальній системі від 1 до 5
(https://docs.google.com/forms/d/1r2Zq1DyYT01tl05bPHoSstoN-AtDOd9evsBZ2uf5sTA/viewform?edit_requested=true ).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильною стороною даної ОНП є потужна матеріально-технічна база, що дає змогу проводити дослідження усіх
аспектів офтальмології. До сильних сторін слід віднести навчання здобувачів роботі на високотехнологічному
обладнанні за час навчання в аспірантурі. Сильною стороною ІОХІТТ є можливість для здобувачів публікуватися в
журналі інституту, що індексується в Scopus («Офтальмологічний журнал»). До сильних сторін слід віднести
функціонування Філатовської школи на базі інституту, яка дає змогу здобувачам бути в курсі всіх актуальних питань
і новітніх розробок в офтальмології.

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

Рекомендовано створити електронний каталог бібліотеки. Рекомендовано створити репозитарій. Рекомендовано
удосконалити читальний зал в бібліотеці; на думку ЕГ наявність одного робочого місця, обладнаного комп’ютером,
недостатньо. Рекомендовано продовжувати розширювати потужності віварію. Рекомендовано доповнити сайт
контактною інформацію людини (наприклад, робочим телефоном чи електронною скринькою), яка займається
питаннями вирішення конфліктних ситуацій в інституті.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Наведені факти і докази (потужна матеріально-технічна база, навчання здобувачів роботі на сучасному обладнанні в
лабораторіях, Філатовська школа; журнал, що індексується в Scopus) підтверджують загальну відповідність рівню В
освітньо-наукової програми за критерієм 7, виявлені незначні недоліки не є суттєвими (відсутність електронного
каталогу в бібліотеці, відсутність репозитарію; відсутність на сайті контактної інформації людини, що займається
врегулюванням конфліктних ситуацій).

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ІОХІТТ дотримується визначених закладом процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду ОНП та регулюються положенням «Про організацію освітнього процесу в ДУ «ІОХІТТ ім. В.П. Філатова
НАМН України» (http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf ). Документу, який би регулював
роботу, права та обов’язки членів моніторингової групи із забезпечення якості освітньої діяльності, в ІОХІТТ немає.
Згідно відомостей СО та інтерв’ю з учасниками освітнього процесу до перегляду даної ОНП залучаються здобувачі,
науково-педагогічні працівники та роботодавці. Базовим механізмом збирання інформації є анонімне анкетування
за допомогою гугл-форми (https://docs.google.com/forms/d/1r2Zq1DyYT01tl05bPHoSstoN-
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AtDOd9evsBZ2uf5sTA/viewform?edit_requested=true ), яке зі слів аспіранта Когана М.Б. (відео-зустріч №3)
проводиться двічі на рік. Згідно інформації отриманої під час відео-зустрічі №5 (зав. організаційно-методичного
відділу Мирненко В.В.) анкетування почали проводити осінню 2020 року. В 2021 році анкетування проводилося
двічі, а саме в січні-лютому та в травні місяці. Слід зазначити, що шаблон анкети розроблений для збору інформації
від здобувачів та зосереджений на оцінці пройдених дисциплін навчального компоненту. В анкеті відсутні питання з
відкритими відповідями та можливістю надавати зворотній зв’язок, пропозиції та зауваження. Аналіз проведеного
анкетування за 2020-2021 навчальний рік на сайті відсутній. Перегляд даної ОНП проводиться за необхідності, як
правило один раз на рік з урахуванням пропозицій від стейкхолдерів, доказом чого є протоколи засідання
моніторингової групи із забезпечення якості освітньої діяльності в ІОХІТТ №1, №2, №3 (див. у файлах Протоколи
засідань №1, №2, №3) та таблиця пропозицій від стейкхолдерів (див. у файлі Таблиця пропозицій від
стейкхолдерів), надана на запит ЕГ.

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.

За даними відомостей СО здобувачі вищої освіти залучаються до процесу моніторингу ОНП шляхом проходження
анонімного анкетування. Під час інтерв’ювання на відео-зустрічі №4 (представники Ради молодих вчених) м.н.с.
Супрун О.О. зазначив, що частина пропозиції здобувачів щодо даної ОНП виноситься на засіданнях Ради та її
представниками в подальшому передається до адміністрації. Документальних підтверджень збору цієї інформації
через Раду молодих вчених немає, з чого ЕГ зробила висновок, що взаємодія між різними структурами інституту
відбувається на основі особистих комунікацій. Проаналізувавши надані ІОХІТТ протоколи моніторингової групи із
забезпечення якості освітньої діяльності та таблицю пропозицій стейкхолдерів, ЕГ знайшла підтвердження, що
пропозиції здобувачів враховуються. Доказами цього є протокол №3 від 10 червня 2021 року, в якому ухвалено
збільшення часу на самостійне та практичне навчання для здобувачів (див. у файлі Протокол засідань №3). На
відео-зустрічі №3 здобувач Коган М.Б. зазначив, що навчання по медичній статистиці варто вдосконалити,
враховуючи її вагомий вплив щодо достовірності отриманих даних при публікації рукописів в наукових журналах
категорії А. Аспіранти заочної форми навчання виловлювали побажання збільшити спілкування з науковими
працівниками під час навчання та написання дисертації.

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

Під час відео-зустрічі №6 роботодавцями було встановлено, що збір інформації щодо даної ОНП проводться
моніторинговою групою із забезпечення якості освітньої діяльності в ІОХІТТ (д.м.н., проф. Дрожжина Г.І.). Аналіз
таблиці пропозицій стейкхолдерів (див. у файлі Таблиця пропозицій від стейкхолдерів) встановлює, що, для
прикладу, роботодавцями Зелінським Ю.В. та Ульяновою Н.А. були надані пропозиції щодо удосконалення системи
забезпечення якості наукових досліджень, поглибленого використання цифрових комунікацій в навчальному
процесі, збільшення годин практичного навантаження, додавання дисципліни «Доброчесність» та ін. Слід
зауважити, що д.ф.н., проф. Ханжи В.Б. (дисципліна «Філософія та методологія науково-медичного пізнання») на
відео-зустрічі №2 висловлював схожу пропозицію щодо створення дисципліни, яка б знайомила здобувачів з
принципами академічної доброчесності. В протоколах засідання моніторингової групи із забезпечення якості
освітньої діяльності в ІОХІТТ №2 та №3 (див. у файлах Протоколи засідання №2 і №3) відображено, що частина
пропозицій від роботодавців (збільшення часу на практичне навчання здобувачів, зміни у системі неформальної
освіти) була врахована. На сайті інституту розміщені відгуки від роботодавців, щодо підготовки аспірантів на даній
ОНП, а саме про випускника Марію Чорнобай (http://institut-filatova.com.ua/img/asp/1623052623_chornobay.pdf ) та
Авіса Каялі (http://institut-filatova.com.ua/img/asp/1623052571_kayali.pdf ). Проаналізувавши отримані дані, ЕГ
зробила висновок, що роботодавці беруть участі в перегляді ОНП, проте цей процес лише почав реалізовуватися в
2020 року. До цього фактів, що підтверджували залучення роботодавців до перегляду даної ОНП не знайдено.

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

На даній ОНП є один випускник, а саме Коган М.Б., захист якого відбувся 10 червня 2021. Працевлаштований він
буде в ІОХІТТ. На відео-зустрічах №2, №5 та №6 була надана інформація, що кар’єрний шлях випускників
відслідковувався на рівні особистих контактів наукових керівників (д.м.н., проф. Пасєчніковою Н.В., д.м.н. Король
А.Р.), наукових та науково-педагогічних працівників (д.м.н., проф. Дрожжина Г.І.). На сайті ІОХІТТ розміщені
відгуки від випускників інституту Мушфіг Керімов, Авіса Каялі, Марії Чорнобай, Надії Курильців, Алібета Яссіна
(http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/ ), які працевлаштовані або проходять резидентуру в
зарубіжних медичних установах (Німеччина, Туніс, Азейбарджан, США) та в вітчизняних (Львівський національний
медичний університет ім. Д. Галицького).
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5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

ЕГ встановила, що система забезпечення якості у ІОХІТТ діє відповідно до положенням «Про організацію освітнього
процесу в ДУ «ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» (http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf ). Представниками структурних підрозділів, залучених до
реалізації даної ОНП та внутрішнього забезпечення якості (відео-зустріч №5) була надана інформація що первинна
документація як при затверджені теми аспіранта, так і рукописів проходить обов’язкове рецензування та, при
необхідності, направляється на доопрацювання. Рецензування проходить в декілька етапів, що включають в себе
ланцюг від наукового керівника, перевірку на відсутність плагіату за допомогою ліцензованої програми (Рlagiarism
detector) та при необхідності, консультативну допомогу при перекладі текстів на англійську мову. З отриманої
інформації ЕГ зробила висновок, що перевірці виконання наукового компоненту даної ОНП в інституті увага
приділяється в повній мірі. Роботою зі здобувачами та перевіркою документації займається вчений секретар ІОХІТТ
к.б.н. Фесюнова Г.С. В разі виникнення конфліктних чи суперечливих ситуацій при реалізації даної ОНП вона діє
відповідно до внутрішніх нормативних документів інституту. В процес внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти залучена також моніторингова група із забезпечення якості освітньої діяльності в ІОХІТТ, в склад якої
входять представники організаційно-методичного відділу Мирненко В.В. та Іванчукова Г.В. До їх функції входить
збір інформації від стейкхолдерів, аналіз анонімного анкетування. Забезпечення моніторингу якості та реалізації
навчального компоненту моніторинговою групою якості забезпечено шляхом перевірки індивідуальних планів
здобувачів, в яких мають бути відмітки про складання заліків та екзаменів. Реалізація навчального компоненту по
даній ОНП згідно договору про співробітництво з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-
науковому) з ОНМедУ фактично передано до медичного університету, то контролем за його виконанням займається
ОНМедУ. Члени моніторингової групи із забезпечення якості освітньої діяльності при необхідності можуть
зв’язатися з представниками ОНМедУ (телефон, електронна пошта), та отримати необхідну інформацію. На думку
ЕГ слід удосконалити систему забезпечення та моніторингу якості виконання навчального компоненту даної 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.

Попередніх акредитацій даної ОНП не було.

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

На думку ЕГ формуванню культури якості в ІОХІТТ сприяє наявність внутрішніх документів, які врегульовують
механізми формування культури якості в інституті, а саме: «Положенням про організацію освітнього процесу в ДУ
«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» (http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf ),
«Положення про дистанційне навчання» (http://institut-filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623319370_distanciyne.pdf
), «Положення про наукову, науково-технiчну діяльність» (http://institut-filatova.com.ua/img/1622790046_science.pdf
). Ознайомлення з нормативними документами інституту, відео-зустрічі зі здобувачами, науковими керівниками,
НПП, представниками адміністрації та структурних відділів, вказують на те, що система забезпечення якості
активізувалась в 2020-2021 навчальному році. Доказами цього є інформація про те, що анонімне анкетування щодо
якості викладання дисциплін почало проводитися в 2020 році; протоколи засідань моніторингової групи із
забезпечення якості освітньої діяльності датуються 2020 і 2021 роками. Анонімне анкетування відбувається лише
щодо дисциплін та якості їх викладання (https://docs.google.com/forms/d/1r2Zq1DyYT01tl05bPHoSstoN-
AtDOd9evsBZ2uf5sTA/edit ), натомість інші аспекти в ньому не враховані, а саме: пропозиції, побажання, питання які
б враховували взаємодію з науковими керівниками, обізнаності зі своїми правами та обов’язками, залученню до
міжнародної діяльності, стажувать тощо. ЕГ рекомендовано звернути увагу на вдосконалення реалізації системи
забезпечення якості освіти в інституті, яка б враховувала моніторинг як навчального, так і наукового компоненту
даної ОНП та систематично проводити аналіз зібраної інформації.Проведене інтерв’ювання з фокус-групами
продемонстрували, що в колективі панує атмосфера доброзичливості, взаємовідповідальності, конструктивного
діалогу та побудови взаємодії при вирішенні багатьох питання за рахунок особистих комунікацій та неформального
спілкування.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

ІОХІТТ приділяє значну увагу контролю виконання наукового компоненту по даній ОНП (перевірка первинної
документації, рецензування рукописів в декілька етапів, консультативна допомога). В 2020-2021 навчальному році
членами моніторингової групи із забезпечення якості освітньої діяльності в ІОХІТТ була проведена активна робота
щодо збору зворотного зв’язку від стейкхолдерів.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Рекомендовано унормувати алгоритм діяльності, права та обов’язки членів моніторингової групи із забезпечення
якості освітньої діяльності в ІОХІТТ. Рекомендовано продовжувати роботу над реалізацією та вдосконаленням
системи забезпечення якості вищої освіти в інституті (як наукового, так і навчального компонентів). Рекомендовано
систематизувати збір інформації від здобувачів, Ради молодих вчених, роботодавців, наукових керівників та
адміністративного персонал та проводити аналіз зібраної інформації з метою удосконалення даної ОНП.
Рекомендовано доповнити анкету «Дисципліна очима здобувача вищої освіти» відкритими питаннями, де б
здобувачі могли надати свої пропозиції, зауваження чи зворотній зв’язок по дисциплінам, які вони пройшли.
Рекомендовано впровадити практику збору та врахування інформації щодо траєкторій працевлаштування
випускників.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Наведені факти і докази (посилений контроль виконання наукового компоненту по даній ОНП, збір пропозицій від
стейкхолдерів по удосконаленню ОНП) підтверджують загальну відповідність рівню В ОНП за критерієм 8, виявлені
незначні недоліки не є суттєвими (вдосконалення системи забезпечення якості вищої освіти в інституті, доповнення
анкети «Дисципліна очима здобувача вищої освіти» відкритими питаннями, удосконалення практики збору
інформації щодо траєкторій працевлаштування випускників) та можуть бути виправлені на основі рекомендацій ЕГ.

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.

Усі правила й механізми, що регулюють права та обов‘язки учасників освітнього процесу, розміщено у відкритому
доступі на веб-сайті ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» у підрозділі «Навчання/Аспірантура»
(http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/), вони є чіткими, зрозумілими, доступними для всіх
зацікавлених сторін та їх послідовно дотримуються під час реалізації ОНП. Права та обов'язки всіх учасників
освітнього процесу регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу в ДУ«ІОХІТТ ім. В.П.
Філатова НАМН України» http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf), Положенням про
порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії… (http://institut-
filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318166_polozhenie.pdf), Положенням «Про порядок реалізації права на
академічну мобільність» (http://institut-filatova.com.ua/img/1622790030_mobile.pdf), Положенням про академічну
доброчесність та етику академічних взаємовідносин (http://institut-
filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318721_dobroches.pdf). Проте, у ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України»
відсутня реальна практика використання окремих правил і процедур за ОНП, що акредитується, наприклад,
академічної мобільності та процедури визнання результатів навчання, що отримані здобувачами у системі
неформальної освіти.

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.

ОНП акредитується вперше і не мала практики перегляду. Власне, сама ОНП розміщена на офіційному веб-сайті
(http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595495208_prog1.pdf) з метою гарантування можливості стейкхолдерів
подати свої пропозиції та зауваження через веб-форми за посиланнями (https://forms.gle/9tGaqB85f9Bt41VJ9 та
https://docs.google.com/forms/d/1r2Zq1DyYT01tl05bPHoSstoN-AtDOd9evsBZ2uf5sTA/edit). Гарант ОНП засвідчила,
що проект ОНП для її перегляду ще не оприлюднювався. Під час інтерв’ювання різних фокус-груп стейкхолдерів,
експертною групою встановлено, що вони поінформовані про можливість внесення зауважень та пропозицій, але на
даний час пропозицій та зауважень щодо даної ОНП від них не надходило ні через веб-форму
(https://forms.gle/9tGaqB85f9Bt41VJ9) ні у письмовому вигляді. Відповідно, на сайті відсутній проект ОНП для
публічного обговорення. На веб-сайті ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» присутні листи-відгуки від
стейкголдерів (http://institut-filatova.com.ua/img/asp/1623997325_kerimov.JPG, http://institut-
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filatova.com.ua/img/asp/1623052571_kayali.pdf, http://institut-filatova.com.ua/img/asp/1623052623_chornobay.pdf,
http://institut-filatova.com.ua/img/asp/1623047657_kurilstsiv.pdf, http://institut-
filatova.com.ua/img/asp/1623326778_yassin.pdf), які мають характер подяк та не містять інформації стосовно
пропозицій та зауважень щодо ОНП.

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.

ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та
достовірну інформацію про ОНП у достатньому обсязі. Зокрема на сайті доступні: сама ОНП http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595495208_prog1.pdf), робоча програма (http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595494679_prog.pdf), навчальний план (http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595500374_plan.pdf), пояснювальна записка для навчального плану (http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595494378_zapyska.pdf), робочі програми за курсами, включно з вибірковими
(http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/). Уся інформація стосовно ОНП (включаючи її цілі,
очікувані результати навчання та її компоненти) зібрана на одній веб-сторінці, висвітлена повноцінно, у
достатньому для інформування стейкголдерів та суспільства обсязі. Водночас, структура сайту ДУ«ІОХІТТ ім. В.П.
Філатова НАМН України» є недостатньо зручною, неінтуїтивною, відсутні інструменти пошуку.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильні сторони ОНП полягають у тому, що визначено чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та
обов‘язки всіх учасників освітнього процесу та є доступними для них під час реалізації ОНП; на офіційному веб-
сайті ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» у відповідному розділі оприлюднено повну, точну та достовірну
інформацію про ОНП; забезпечено достатню прозорість та публічність основних внутрішніх документів, механізмів і
процедур, що регулюють освітній процес за ОНП та ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» у цілому.
Стейкголдери поінформовані про можливості внесення зауважень та пропозицій щодо ОНП.

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

На веб-сторінці ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» відсутнє публічне розміщення пропозицій та
зауважень від роботодавців та здобувачів освіти щодо удосконалення ОНП. Відсутнє публічне розміщення проекту
ОНП для громадського обговорення. Експертною групою рекомендовано оприлюднити проект ОНП на веб-сайті
ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» для його публічного обговорення усіма зацікавленими
стейкголдерами та граф-схему (таблицю) з наданими пропозиціями та зауваженнями після її громадського
обговорення. Рекомендується удосконалення структури сайту установи для зручності користування, доповнення
вкладки «Аспірантура» посиланнями на актуальні законодавчі та нормативні акти, що регулюють процес атестації
осіб на ІІІ рівні, введення опції пошуку необхідних ресурсів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Інформацію на веб-сайті ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» подано у достатньому обсязі. Надані у звіті
про самооцінювання посилання на веб-ресурси є коректними. ОНП має певний рівень узгодженості із якісними
характеристиками за всіма підкритеріями критерію 9. Проте, проект ОНП наразі не оприлюднено так само, як і
пропозиції щодо внесення змін та зауваження. Враховуючи сильні сторони ОНП та позитивні практики, певну
узгодженість за підкритеріями, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, експертна група дійшла висновку, що
ОНП за спеціальністю 222 «Медицина» спеціалізація «Офтальмологія» та освітня діяльність ДУ«ІОХІТТ ім. В.П.
Філатова НАМН України» за цією програмою за Критерієм 9 відповідають рівню В.
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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.

На виконання вимог п. 27 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
закладах вищої освіти (наукових установах)», затвердженому Постановою КМУ від 23 березня 2016 р. № 261, зміст
ОНП забезпечує досягнення компетентностей з фаху, загальнонаукового світогляду, загальних навичок науковця,
володіння англійською мовою. Викладання предметів філософського, мовного та блоку універсальних навичок
науковця проводиться в Одеському НМедУ у відповідності до Договору про співпрацю від 04.11.2016 (файл Договір
із ЗВО ОНМедУ.pdf). Аналіз робочих програм ОК, «Філософія та методологія науково-медичного пізнання»,
«Медична інформатика та математична статистика», «Управління проектами в системі охорони здоров’я»,
«Англійська мова», а також вибіркових дисциплін (посилання наведені при аналізі підкритерію 4.2), а також
результати співбесіди з аспірантами дозволяють переконатись, що при їх вивченні здобувачі отримують належний
базис знань на вмінь з критичної оцінки наукової літератури, методології наукового дослідження і статистики,
наукового письма, наукометрії, презентації результатів досліджень, управління проектами, етики і доброчесного
ведення наукової діяльності, інтелектуальної власності. Поглиблене вивчення фахових дисциплін відповідно до
наукових інтересів здобувачів відбувається під час навчання в межах спеціалізованого блоку, де передбачено
вивчення 6 обов’язкових та трьох із запропонованих восьми курсів (загальний обсяг 27 кредитів). Варто наголосити,
що професійний блок дозволяє детально і поглиблено опанувати всіма аспектами клінічної й експериментальної
офтальмології. Здобувачам пропонується спеціалізоване вдосконалення із анатомії та патоморфології органу зору,
методів функціональної діагностики, травм та опіків, пухлин, запальних і дегенеративних захворювань ока,
порушень рефракції, бінокулярного зору, патології рогівки, кришталика, проблем вітрео-ретинальних втручань,
лазерних інтервенцій. Здобувачі освіти окремо наголошують на високому рівні цього виду підготовки в закладі.

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

Співставлення даних, що міститься в наданих установою таблицях з тематикою наукових досліджень аспірантів та
публікаційною активністю їх керівників (див у файлах Таблиця контингенту.pdf, Таблиця кадрів.pdf, Михейцева.pdf,
Задорожний.pdf, Дорохова.pdf, Гайдамака.pdf) виявляє, що тематика дисертаційних робіт здобувачів за ОНП
перебуває в сфері наукових інтересів керівників. Так, перелік публікацій ст.н.с. Задорожного О.С., котрий розробляє
проблему інфрачервоної діафаноскопії понад 7 років, релевантний темі роботи аспіранта М.К. «Діагностична
значимість способу діафаноскопії з використанням транспальпебрального інфрачервоного випромінювання у
хворих з травмою ока» (на час дистанційного виїзду відбувся офіційний захист дисертації). Так само к.м.н. Дорохова
О.Е., працюючи в напрямі вивчення запальних уражень судинної оболонки ока, є керівником дослідження
здобувача М.Г. «Значення температурних змін ока у визначенні активності запального процесу при неінфекційних
передніх та середніх увеїтах в експерименті. Таке ж узгодження стосується досліджень аспірантів П.В. (тема: «Вплив
рівня фактора росту ендотелію судин в склоподібному тілі на ефективність хірургічного лікування хворих з
проліферативною діабетичною ретинопатією», керівник д.м.н. М.М. Уманець, завідувач відділу патології сітківки і
скловидного тіла), Л.Р. (тема: «Особливості перебігу кератитів та виразок рогівки при ревматоїдному артриті»,
керівник проф. Дрожжина Г.І., завідувачка відділу патології рогівки), Ш.В. (тема: «Експериментальне та клінічне
обґрунтування використання лазерної циклофотокоагуляції при неоваскулярній глаукомі», керівник д.м.н. Король
А.Р., завідувач відділу вивчення біологічної дії та застосування лазерів в офтальмології) тощо.

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).

Як провідна фахова спеціалізована установа, ДУ «ІОХіТТ ім. В.П. Філатова НАМН України» забезпечує широкі
можливості для здобувачів освіти за ОПН для проведення наукових досліджень відповідно до їх тематик за рахунок
потужного матеріального забезпечення та різнопланової наукової діяльності. В 9 відділах та 5 спеціалізованих
лабораторіях сконцентроване як штатне, так і високотехнологічне новітнє обладнання (див. відеозвіт за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=6RI6PZ5w-gs). Здобувачі можуть використовувати спеціальні офтальмологічні,
біохімічні, імунологічні, патоморфологічні, в т.ч. на ультраструктурному рівні, мікробіологічні методики, при цьому
доступ до лабораторій, віварію, операційних вільний, не потребує додаткових узгоджень та обґрунтовується лише
тематикою наукових досліджень, а у випадках клінічної роботи – фаховими інтересами аспірантів (з виступів проф.
В.О. Науменко, проф. Г.І. Дрожжиної, д.м.н. А.Р. Короля). Практики апробації результатів наукової роботи
характеризується різноманітністю форм та рівнів. В стінах установи елементи наукової роботи доповідаються на
засіданнях відділів та Ради молодих вчених (див тематику засідань в 2021 році http://institut-
filatova.com.ua/ua/nauchnaya_rabota/plan_zasedanij_soveta_molodyh_uchenyh/), під час наукового форуму
«Філатовські читання» (https://www.youtube.com/watch?v=5QF2WjC24F8, https://www.youtube.com/watch?v=Gcorw-
RYtrw&feature=youtu.be), конференції “Лютневі зустрічі з офтальмології” (http://institut-
filatova.com.ua/ua/nauchnaya_rabota/monographs/monografii_2021.html) на з’їзді офтальмологів України. Здобувачі
заохочуються до участі з презентаціями на професійних (засідання обласних товариств офтальмологів, семінари) та
наукових (конференції, симпозіуми) зібраннях, що проводяться в Україні та за її межами (анонс подій представлено
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на сайті Інституту в розділі Новини науки). Установа забезпечує безоплатний пріоритетний друк робіт здобувачів в
власному виданні, що входить до бази даних Scopus і видається в україномовному та англомовному варіантах
(Офтальмологічний журнал, Journal of Ophthalmology (Ukraine)). Приклади публікацій за участю здобувачів у 2020
році: Зв’язок температури поверхні ока з клінічною картиною у кроликів з модельованим неінфекційним переднім
та середнім увеїтом/ Дорохова О.Е., Зборовська А.В., Мен Гуаньцзюнь; Особенности реакции биопотенциалов мозга
на функциональные пробы у детей с рефракционной амблиопией/ Бойчук И.М., Бадри Ваел; Морфологічний стан
здорового контрлатерального ока кролика з модельованим переднім і середнім неінфекційним увеїтом/ Дорохова
О.Е., Мальцев Е.В., Зборовська О.В., Мен Гуаньцзюнь;Особенности визуализации структур переднего отдела глаза
способом инфракрасной диафаноскопии у пациентов с контузиями глазного яблока/ Коган М. Б..

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.

Університет має багатий досвід міжнародної співпраці та створює належні умови для долучення здобувачів освіти до
міжнародної наукової й академічної спільноти (твердження на основі інформації з проведених зустрічей). В рамках
міжнародної співпраці здобувачі освіти за ОНП брали участь в засіданнях Німецького офтальмологічному
товаристві (доповіді у 2018, 2019, 2020 (онлайн) роках), конференції Євроретина (Париж, 2019, стендова доповідь),
конференціях у Хельсинки, Флоренції (2019 р., стендова доповідь), Європейському глаукомному конгресі
(Флоренції, 2018). Випускниця аспірантури 2017 р. К. Середа пройшла трьох тижневе стажування з трансплантації
рогівки в Університетській клініці Кельна. Заохочується публікаційна активність учасників ОП у закордонних
виданнях (приклади за посиланнями https://doi.org/10.1089/jop.2019.0080, https://doi.org/10.1089/ther.2020.0019,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5533470/, перелік публікацій співробітників - див. http://institut-
filatova.com.ua/ua/nauchnaya_rabota/publikacii/).

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

Керівники дисертантів є активними науковцями, що провадять інтенсивну дослідницьку діяльність. Серед 12
науково-дослідних проєктів, що наразі реалізуються в Інституті (див. http://institut-
filatova.com.ua/ua/nauchnaya_rabota/), наукові керівники здобувачів очолюють фундаментальні дослідження в
галузі теоретичної та клінічної медицини, як то: «Клініко-експериментальне дослідження у визначенні
патогенетичної ролі порушень метаболізму переднього і заднього відділів ока при діабеті II типу з міопією»
(д.біол.н. Михейцева І.М.), «Особливості патогенезу дистрофічних (кератоконус), запальних (бактеріальні та
грибкові кератити) та аутоімунних захворювань рогівки (ревматоідний артрит, синдроми Стівенса-Джонсона,
Лайела) та розробка нових методів їх лікування» (проф. Дрожжина Г.І.), «Дослідити і визначити особливості
порушень сенсомоторних механізмів бінокулярного зору у дітей, яким була проведена лазерна коагуляція з приводу
прогресуючої ретинопатії новонароджених» (д.мед.н. Бойчук І.М.); а також прикладні наукові розробки:
«Удосконалити діагностику і тактику комбінованого хірургічного лікування хворих глаукомою, поєднаною з
катарактою (клінічні дослідження)» (д.мед.н., проф. Дмитрієв С.К.), «Морфометричні особливості структури і
функції циліарного тіла та сітківки у хворих на регматогенне відшарування сітківки, що ускладнене
циліохоріоідальним відшаруванням» (проф. Уманець М.М.). Результати дисертаційних досліджень
використовуються при створенні інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я, котрі
рекомендовані для впровадження в практику профільних закладів, для прикладу: Спосіб візуалізації
внутрішньочних сторонніх тіл (ВСТ) в інфрачервоному діапазоні спектра
https://www.dropbox.com/scl/fi/skq2mcs4k0xiszita3mxv/.docx?dl=0&rlkey=vanymkyzoj2mlobsn3e80fcx4; Спосіб
моделювання неінфекційного переднього увеїту (НПУ) на тлі офтальмогіпертензії (ОГ)
https://www.dropbox.com/scl/fi/44jxje6mtoq2064fu4bea/.docx?dl=0&rlkey=ukzyxb6zrm9tx5n5surp93x9j; Спосіб
інтраопераційного моніторингу внутрішньоочної температури
https://www.dropbox.com/scl/fi/psnkuzsgsn9y0szx3fdul/.docx?dl=0&rlkey=5wvzu15v4ruvrshii17nhdmsa; (повний
перелік нововведень за 2019-2020 роки за посиланням http://institut-
filatova.com.ua/ua/nauchnaya_rabota/informacionnye_listy/).

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

Нормативні аспекти доброчесного здійснення освітньої та наукової діяльності, в тому числі – всіх етапів підготовки
здобувачів на ОНП, так само, як і етичні засади взаємовідносин між учасниками процесу на інституційному рівні
визначені у «Положенні про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин» http://institut-
filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318721_dobroches.pdf. На основі Положення створено інформаційний лист,
котрий обговорювався в підрозділах (з виступу вченого секретаря ДУ«ІОХ І ТТ ІМ. В.П. Філатова НАМН України»,
відповідальної за роботу зі здобувачами Г.С. Фесюнової на зустрічі у фокус-групі). В документах чітко визначені
заходи моніторингу дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу, прописані процедури,
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що забезпечують її провадження, а також – відповідальності за порушення. Доброчесному здійсненню наукової
діяльності сприяє також оприлюднення у вільному доступі її результатів на сайті установи. Ведеться робота над
створенням офтальмологічного порталу, де у науковців Інституту та аспірантів будуть власні кабінети. На зустрічах
із співробітниками структур, що забезпечують організацію навчання на ОНП, здобувачами, адміністрацією закладу
експерти отримали інформацію стосовно імплементації декларованих положень, в тому числі - застосування
ліцензованих програм виявлення текстових збігів. Представники закладу та здобувачі заперечили факти порушення
академічної доброчесності в рамках акредитованої ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Завдяки конструктивній співпраці з ОНМедУ в повній мірі виконуються вимоги стосовно набуття здобувачами
компетентностей з загальнонаукового світогляду, загальних навичок науковця, володіння англійською мовою.
Ґрунтовна фахова підготовка забезпечується власне Інститутом і характеризується детальним і поглиблено
опанувати всіма аспектами клінічної й експериментальної офтальмології. Теми дисертаційних досліджень
аспірантів перебувають в колі наукових інтересів їх керівників, котрі самі є активними дослідниками. Реалізація
наукової складової програми відбувається в діяльному, добре інтегрованому у вітчизняний і світовий фаховий та
науковий простір середовищі, за потужного матеріального й технологічного забезпечення. Організаційне та
ресурсне підґрунтя для дослідницької діяльності здобувачів, апробації її результатів перебуває на високому рівні. В
цьому відношенні ЕГ звертає увагу на наявність таких позитивних практик, як: презентації фрагментів робіт у
відділах, на засіданнях товариства молодих науковців, під час щорічного наукового форуму «Філатовські читання»,
пріоритетний друк робіт здобувачів у спеціалізованому виданні, що входить до бази даних Scopus, оформлення
інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я. Завдяки традиціям міжнародної співпраці та
високому авторитету установи, забезпечується інтернаціоналізація наукової діяльності здобувачів, підтримуються її
високі стандарти зокрема, і за ознакою доброчесності.

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

На думку ЕГ, освітня частина програми може бути удосконалена за рахунок виділення у вибірковому блоці коротких
курсів (для прикладу: наукометрія, рецензування наукових публікацій, організація міжнародних стажувань,
практики грантової діяльності, організація наукового експерименту тощо), які могли б повніше враховувати наукові
пріоритети здобувачів. Закладу бракує активностей в напрямку міжнародної грантової діяльності, участі в
інтернаціональних освітніх проектах, ЕГ радить активізувати зусилля в цьому напрямі.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ЕГ отримала факти та докази відповідності навчання на ОНП через дослідження вимогам критерію. Наявні
недоліки некритичні, що відповідає рівню В.

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

дані відсутні

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Опитувальник 2021.pdf UQ+Z4MepbhYeiTw/TVuE1qhkHGjEo83zNND31FG
5Q1I=

Додаток Таблиця пропозицій
стейкхолдерів (1).pdf

GTjIHW6Enk+aWizK2Ks2iFgx7B4Sr7HomzAzGEo0
BQc=

Додаток Договір із ЗВО ОНМедУ.pdf dK9p0ArXruxFYYPPJ7swy5HfgCP6SQ8q5AQ4puJt3
rY=

Додаток Індивідуальний план Коган
М.Б..pdf

9xoFO4sIfgi5OI3h+IdIlz2N3F+7wBGWzLJaJkrZJM
Y=

Додаток Опитувальник 2020.pdf EYxradK35/DkTiuzmTBZXmyYXtgdrFqq0EaFS28s+
5I=

Додаток Індивідуальний план
Бондаренко Н.В..pdf

5U8j9M/Kr+Z6Xtul6QQ421im9/OPi+NOCfDcRXDV
A3g=

Додаток Протокол засідання №1.PDF 712FuqwI/6zNW89VuS3Z3f6zj5GOha+e/bwlPauDf4
8=

Додаток Протокол засідання №2.PDF 3UQTolP9ciFjeM/XhdXiUfaqc3vlxaCwpBxMtJqjSQE
=

Додаток Протокол засідання №3.PDF TIPIGFG6kbMEAtowgqR0aYoqKgXfMID6Bj1SjQwol
5A=

Додаток Таблиця контингенту.pdf FQhsQx0UPpuif9rUECpvRZUsYtgCohsHtY5O+pNV
ZhM=

Додаток Задорожний.pdf n+K8aARdFqySy3jF27Wc7jkfZgfD+YuhS5dUbDtBO
4k=
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Додаток Дорохова.pdf gNT7o14KmcJrj67QbNb2PbTiutdTtNZkn/RYNOKUI
5E=

Додаток Михейцева.pdf wcV17Y6PXWFcZaUw7xwdtndk3TmoZt03wg/AoQu
UrAA=

Додаток Таблиця кадрів.pdf ABycu3lnQzE9tpSLAcJfShwhAEUnvYOllc6nTyCWH
7o=

***

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

Кривецький Володимир Федорович

Члени експертної групи

Сидорчук Руслан Ігорович

Калашченко Світлана Ігорівна
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