
Керівництво установи, гарант, викладачі та здобувачі дуже вдячні Експертній групі за ретельний та глибокий  аналіз звіту самооцінювання, 

конструктивні зауваження та  корисні пропозиції, доброзичливе ставлення на зустрічах. 

 

 

Відповіді ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії і. В.П. Філатова НАМН України» на зауваження, що викладені у звіті Експертної 

групи «Про результати акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми 47699 Цикл фахової підготовки "Спеціалізований курс з 

офтальмології" зі спеціальності 222 «Медицина», рівень вищої освіти «Доктор філософії» 

 

Критерій  Звіт Експертної групи  Коментар установи 

Підсумок 

слабких 

сторін 

програми та 

рекомендації 

з її 

удосконаленн

я 

1. 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).  

2. До складу проектної групи доцільно включити 

здобувачів освіти.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Окрім того, задля удосконалення програми, варто на 

перспективу врегулювати визнання результатів навчання, 

які отримані у неформальній освіті. 

6. Рекомендовано створити електронний каталог 

бібліотеки, репозитарій, удосконалити читальний зал в 

бібліотеці. 

1. Установа в короткий термін приведе у відповідність назву 

ОНП згідно з існуючими вимогами за зразком листа МОН 

України №1/9 - 239 від 28.04.2017. 

2-5. Рекомендації щодо складу проектної групи та 

удосконаленню освітньої частини програми, активності в 

напряму грантової діяльності, участі в інтернаціональних 

освітніх проектах тощо, будуть враховані в рамках перегляду 

ОНП.   

6. Рекомендація буде врахована  та втілена в подальшій роботі 

відповідно до законодавства. 



Загальний 

аналіз щодо 

Критерію 1 

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.  

2. Так само потребує деталізації на інституційному рівні 

регуляція процесу створення, моніторингу та корекції 

ОНП.  

3. Назва ОНП в редакції 2017 року не співпадає із 

заявленою «Цикл фахової підготовки «Спеціалізований 

курс з офтальмології».  

4. 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).  

5. 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).  

6. До складу проектної групи зі створення та моніторингу 

ОНП не залучені здобувачі освіти 

1. Рекомендація щодо формулювання стратегії та місії 

установи буде врахована в рамкам оновлення документа. 

2. Рекомендація буде врахована та деталізована в 

розробленому в установі Положенні «Про порядок 

створення, оновлення, моніторинг ОНП». Наразі в 

Положенні «Про організацію освітнього процесу в ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова 

НАМН України» є розділ 8.1. «Здійснення моніторингу та 

періодичного перегляду освітніх програм». 

3-4. Установа в короткий термін приведе у відповідність назву 

ОНП згідно з існуючими вимогами за зразком листа МОН 

України №1/9 - 239 від 28.04.2017. 

5.6. Рекомендації будуть враховані в рамках перегляду та 

обговоренні  ОНП та НП. 

Загальний 

аналіз щодо 

Критерію 2: 

1. 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).  

2. У власному документі ОНП відсутній перелік освітніх 

компонентів, структурно-логічна схема, матриця 

забезпечення результатів навчання освітніми 

компонентами, не вказано обсяг вибіркового блоку 

(щоправда, в оприлюдненому документі бракує сторінки 

1. Рекомендації будуть враховані та висвітленні  в «Положенні 

про моніторинг якості освіти  ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії і. В.П. Філатова НАМН України», наразі 

проект  представлено для громадського обговорювання на 

сайті http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/. 

2.Установа у короткий термін приведе у відповідність ОНП, 

після сумісного обговорення з робочою групою  ОНМедУ, 

стейкхолдерами, здобувачами тощо. 

3,5. На вересень 2021 р. заплановано опитування науково-

педагогічних працівників таздобувачів, щодо необхідності 

https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/01/Зразок-освітньої-програми-рекомендації-МОН-України.pdf
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/01/Зразок-освітньої-програми-рекомендації-МОН-України.pdf


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  

3. 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).  

4. 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. 

5. 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.  

6. Закладу варто розглянути можливість збільшення 

частки поза аудиторної роботи для здобувачів заочної 

форми навчання.  

7. Доступний на сайті навчальний план датований 2017 

роком, рекомендовано оприлюднювати актуальні версії 

документа. 

розширення вибіркового блоку дисциплін які будуть корисні 

при виконанні наукових досліджень. 

4. Пропозиція завідувача кафедри філософії та біоетики 

ОНМедУ проф. Ханжи В.Б. також була запропонована і 

стейкхолдерами та буде представлено в проекті ОНП.  

6. Дана пропозиція буде розглядатися на засіданні проектної 

групи. 

7. Навчальний план є невід’ємною частиною ОНП і буде 

оновлений  після обговорення робочими та проектними 

групами обох закладів та оприлюднений на сайті для 

громадського обговорення.   

Загальний 

аналіз щодо 

Критерію 3: 

 

1. Організація вступного процесу в ДУ «ІОХіТТ ім. 

В.П.Філатова НАМН України» не враховує специфіку 

проведення вступних випробувань для осіб з особливими 

потребами.  

2. Навчально-методичне забезпечення вступних 

випробувань потребує оновлення, першочергово - 

осучаснення рекомендованого переліку літератури для 

1.2. Рекомендації будуть враховані найближчим часом, наразі 

оновлено навчально-методичне забезпечення вступних 

випробувань до аспірантури. 

3. При перегляді «Правил прийому до аспірантури» 

рекомендації ЕГ будуть враховані. 

4-5. Рекомендації ЕГ будуть прийняти до уваги. 



підготовки, оскільки він містить багато застарілих 

публікацій.  

3. Експертна група рекомендує відмовитись від усного 

компонента вступних випробувань для підвищення 

об’єктивності та прозорості оцінювання.  

4. 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.  

5. Рекомендовано сприяти практиці академічної 

мобільності здобувачів вищої освіти в контексті цієї 

ОНП шляхом заключення відповідних угод з установами-

партнерами. 

 

Загальний 

аналіз щодо 

Критерію 4: 

 

1. В інституційних документах, що регулюють освітній 

процес, відсутні норми стосовно строків поновлення 

навчальних планів та робочих програм.  

2. Наразі відсутні приклади участі співробітників та 

здобувачів в грантових проектах, міжнародній академічній 

мобільності.  

3. ЕГ радить у прийнятний для установи спосіб детально 

унормувати вказані аспекти діяльності та втілювати їх у 

практику.  

4. ЕГ радить розглянути питання про створення силабусів 

навчальних дисциплін. 

1. Наразі в Положенні «Про організацію освітнього 

процесу в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії 

ім. В.П.Філатова НАМН України» є розділ 8.1. Здійснення 

моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм. 

2.3. Гарантом, проектною групою, міжнародним відділом 

та відділом інновацій проводиться робота та моніторинг 

щодо можливості участі у грантових проектах та 

міжнародній академічній мобільності.  

4. Рекомендація щодо питання створення силабусів 

навчальних дисциплін буде розглянута найближчим часом. 

Загальний 

аналіз щодо 

Критерію 5: 

1. 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.  

1. Для збору інформації від здобувачів та науково-

педагогічного складу щодо питань академічної доброчесності, 

конфлікту інтересів тощо розроблені форми анкетування та 

зворотній зв’язок щодо анонімного повідомлення про 

недоброчесність http://institut-

filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/ 

2. На сайті інституту активовано підрозділ «Нормативно-

http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/
http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/


2. 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.  

3. Рекомендовано ввести окрему дисципліну, яка б 

ознайомила здобувачів з основними принципами 

академічної доброчесності. 

правові-документи», де розміщено посилання на актуальні 

законодавчі документи, що регулюють процес проведення 

атестації осіб на ІІІ рівні (захист дисертації) http://institut-

filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/  

3. Згідно пропозиції стейкхолдерів (таблиця на сайті 

http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/)  

заплановано до ОНП  на 2021/2022 рр. внести дисципліну 

«Академічна доброчесність» 

 

Загальний 

аналіз щодо 

Критерію 6: 

1. Експертна група рекомендує сформувати резерв НПП, 

оскільки частина викладачів є пенсійного та 

передпенсійного віку.  

2. Недоліком, в аспекті Критерію 6 є відсутність чіткої 

системи рейтингування викладачів.  

3. Експертна група рекомендує розробити окремий 

нормативний документ (перспективний план підвищення 

кваліфікації), покликаний систематизувати питання 

професійного викладацького розвитку викладачів. 

1. Згідно рекомендації ЕГ на даний час проектною групою 

ОНП формується резерв НПП. 

2. Система рейтингування знаходиться у стадії розробки та 

буде імплементована в закладі упродовж року (згідно 

Протоколу №3 від 10.06.2021 засідання моніторингової групи 

ВЗЯОД  http://institut-

filatova.com.ua/ua/institut_segodnya/organizacionno_metodiches

kij_otdel/mon_toringova_grupa_z_vnutr_shnogo_zabezpechenny

a_yakost_osv_tno_d_yalnost.html 

3. Вважаючи необхідність постійного підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників в напрямку 

викладацького професійного розвитку, ДУ «Інститут очних 

хвороб і тканинної терапії і. В.П. Філатова НАМН України» 

розроблено «Тематичний план навчальних курсів для 

розроблення програм підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників, які приймають участь в підготовці 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

НАМН України» на 2021-2022 рр. із залученням провідних 

спеціалістів з заданої тематики ЗВО України. http://institut-

filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/ 
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Загальний 

аналіз щодо 

Критерію 7: 

 

1. Рекомендовано створити електронний каталог 

бібліотеки.  

2. Рекомендовано створити репозитарій.  

3. Рекомендовано удосконалити читальний зал в 

бібліотеці; на думку ЕГ наявність одного робочого місця, 

обладнаного комп’ютером, недостатньо.  

4. Рекомендовано доповнити сайт контактною 

інформацію людини (наприклад, робочим телефоном чи 

електронною скринькою), яка займається питаннями 

вирішення конфліктних ситуацій в інституті. 

 

1. У зв’язку з процесом розробки Всеукраїнського 

офтальмологічного порталу на базі сайту Інституту Філатова, 

вже кілька місяців проводиться робота зі створення 

електронного каталогу бібліотеки з доступом до літератури, як 

безпосередньо у самій бібліотеці, так й через Всеукраїнський 

офтальмологічний портал. Вважаючи  потужний об’єм 

матеріалу, роботу планується завершити у 2022 році. 

2. На теперішній час Інституційний репозитарій частково 

представлено на сайті інституту в розділі наукова робота, де 

науковці можуть ознайомитись з роботами співробітників 

інституту: інформаційними листами, монографіями, патентами 

та винаходами, статтями та тезами, дисертаціями та 

авторефератами. В подальшому більш детальніше репозитарій 

буде представлено на Всеукраїнському офтальмологічному 

порталі. 

3. На сьогодні, дійсно, у читальному залі бібліотеки є тільки 

одно робоче місце обладнане комп’ютером, але ми не бачимо 

необхідності збільшувати кількість місць. В інституті ще є 

комп’ютерні кімнати практично в кожному відділені з вільним 

доступом до інтернету та науково-метричних баз Web of 

Science, Scopus. 

4. Згідно рекомендацій ЕГ на сайті інституту внесені 

доповнення щодо контактної інформації особи, яка 

займається питаннями реагування на порушення етики 

академічних взаємовідносин http://institut-

filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura 

Загальний 

аналіз щодо 

Критерію 8: 

 

1. Рекомендовано унормувати алгоритм діяльності, права 

та обов’язки членів моніторингової групи із забезпечення 

якості освітньої діяльності в ІОХІТТ. 

2. Рекомендовано впровадити практику збору та 

врахування інформації щодо траєкторій 

працевлаштування випускників. 

1. Робота моніторингової групи частково висвітлена у 

Положенні про організацію освітнього процесу ДУ «Інститут 

очних хвороб і тканинної терапії і. В.П. Філатова НАМН 

України» http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/ 

Враховуючі рекомендацію ЕГ наразі розроблено та 

представлено для громадського обговорювання «Положення 

про моніторинг якості освіти  ДУ «Інститут очних хвороб і 
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тканинної терапії і. В.П. Філатова НАМН України» 

http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/ 

2. Згідно рекомендації ЕГ розроблено «Порядок взаємодії та 

зв’язку з випускниками аспірантури та докторантури ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

НАМН України» та представлено для громадського 

обговорювання http://institut-

filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/ 

Загальний 

аналіз щодо 

Критерію 9: 

 

1. 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.  

2. Відсутнє публічне розміщення проекту ОНП для 

громадського обговорення.  

3. 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.  

4. 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. 

 

1. Згідно рекомендації ЕГ на сайті  розміщено таблицю 

пропозицій стейкхолдерів до ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» щодо 

якості освітнього процесу третього (освітньо-наукового) рівня 

із спеціальності 222 «Медицина» спеціалізація 

«Офтальмологія» http://institut-

filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/ 

2,3. Рекомендації взяті до уваги, роз’яснення вже надані у 

критерію 2.  

4. Згідно рекомендаціям ЕГ структура розділу  «Аспірантура» 

сайту інституту систематизована та доповнена на скільки 

хватає потужності платформи самого сайту ( зараз ми 

працюємо над  розробкою та створенням нової платформи) 

Загальний 

аналіз щодо 

Критерію 10: 

 

1. 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 

1. Рекомендації ЕГ будуть враховані в рамках майбутнього 

перегляду ОП.  

2. Гарантом, проектною групою, міжнародним відділом та 

відділом інновацій проводиться робота та моніторинг щодо 

можливості участі у грантових проектах. 

http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/
http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/
http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/
http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/
http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/


повніше враховувати наукові пріоритети здобувачів.  

2. Закладу бракує активностей в напрямку міжнародної 

грантової діяльності, участі в інтернаціональних освітніх 

проектах, ЕГ радить активізувати зусилля в цьому 

напрямі. 

 

 


