
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Запорізький державний медичний університет

Освітня програма 47505 Педіатрія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 228 Педіатрія

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 Запорізький державний медичний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 47505

Назва ОП Педіатрія

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Cпеціальність 228 Педіатрія

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 Чекаліна Наталія Ігорівна, Назарчук Наталія Миколаївна, Чернишова
Ольга Євгенівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 29.06.2021 р. – 01.07.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://nmv.zsmu.edu.ua/p_225.html
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_174.html

Програма візиту експертної групи http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_174.html

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

Загалом освітньо-наукова програма зі спеціальності 228 «Педіатрія» за третім освітньо-кваліфікаційним рівнем та
освітня діяльність за цією програмою відповідає визначеним Критеріям з недоліками, які не є суттєвими. ОНП має
чіткі цілі, які узгоджуються з місією та стратегією ЗВО, враховують тенденції розвитку спеціальності, галузевий
контекст, досвід вітчизняних ОП та міжнародних стандартів, що відповідає критерію 1. Обсяг освітньої програми,
структура та зміст ОНП відповідають нормативним вимогам й предметній області, що дозволяє здобувачам досягти
цілей ОНП та ПРН. Створені умови для формування індивідуальної освітньої траєкторії, соціальних навичок. Зміст
ОП відповідає спеціальності «Педіатрія» та вимогам критерію 2. Правила прийому на навчання за ОП та визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО є зрозумілими, не містять дискримінаційних положень, що відповідає
вимогам критерію 3. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню цілей та програмних
результатів навчання, мають студентоцентрований підхід. Міжнародна співпраця уможливлює міжнародний обмін і
стажування. Загалом навчання і викладання за освітньою програмою відповідає вимогам критерію 4. Контрольні
заходи, критерії оцінювання обґрунтовані, зрозумілі, знаходяться у відкритому доступі, забезпечують об’єктивність
екзаменаторів, мають процедури запобігання, врегулювання конфліктів інтересів, дозволяють ефективно досягти
ПРН ОНП та вказують на відповідність критерію 5. Академічна, професійна кваліфікація викладачів, залучених до
реалізації ОНП, навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, дозволяють досягти визначених програмою
цілей та ПРН та відповідають вимогам критеріїв 6. В освітньо-науковий процес, академічне середовище
впроваджуються інноваційні технології з безоплатним доступом до інфраструктури і інформаційних ресурсів.
Створені безпечне освітнє середовище та умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми
потребами. ОНП відповідає вимогам та має взірцевий характер за критерієм 7. Внутрішня система забезпечення
якості освіти є дієвою та відповідає вимогам критерію 8. Прозорість та публічність діяльності ЗДМУ відповідає
вимогам критерію 9. Зміст ОП відповідає науковим інтересам аспірантів, забезпечує їхню підготовку до
дослідницької та викладацької діяльності. Наукова діяльність здобувачів відповідає напряму досліджень наукових
керівників. Створені можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень. Керівництво ЗВО
розуміє важливість навчання через дослідження для зростання наукового потенціалу закладу, підвищення позиції у
світових рейтингах та міжнародного визнання. Загалом підготовка аспіранта до наукової кар’єри відповідає
вимогам критерію 10. ЗВО продемонстрував прогрес у розвитку цієї ОП в оновленій ОП за 2021 рік. Керівництво
закладу, гарант ОП та академічний персонал, які забезпечують реалізацію зазначеної ОНП, мають реалістичний та
дієвий план усунення недоліків та перспективи подальшого розвитку.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильними сторонами даної ОП є потужні педіатричні наукові школи і сформовані наукові напрямки, які
підкріплені високопрофесійним науково-педагогічним складом, що дозволяє здобувачам обирати тему наукового
дослідження, кафедру, наукового керівника, дає можливості апробувати наукові дослідження серед широкого кола
науковців та захищати дисертаційні роботи безпосередньо у ЗВО. Позитивною практикою є наявність академічної
свободи, коли здобувачі на 5-6 курсі навчання можуть знайомитися зі здобутками та напрямом роботи кафедр для
подальшого обрання напряму своєї наукової роботи. Сильною стороною ОНП є матеріально-технічні ресурси ЗВО та
клінічних кафедр, Науково-медичний лабораторний центр з віварієм та значною кількістю потужних лабораторій,
які оснащені інноваційним устаткуванням фірм-виробників з США, Японії, Європи; потужний бібліотечний фонд,
безкоштовний доступ до інформаційних ресурсів, наукометричних баз Scopus та Web of Science, що дозволяють
забезпечити цілі та програмні результати навчання. Розвинена матеріально-технічна база власних наукових
лабораторій дає можливість реалізувати принцип навчання через дослідження з безпосередньою участю здобувачів
у дослідницьких проектах різних рівнів. Сильною стороною ОНП є сертифікована система управління якістю, що
відповідає стандарту ISO 9001:2015, наявність ради роботодавців, яка залучається до удосконалення ОНП, якісна та
дієва система забезпечення якості освіти. Сильними сторонами ОП є врахування позицій усіх стейкхолдерів у
формування цілей та програмних результатів навчання, врахування досвіду як вітчизняних ЗВО, так і та
рекомендацій міжнародних організацій (ORPHEUS/ AMSE/АМЕЕ/ЕАІЕ). Сильною стороною є дієва Програма
підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання, яка передбачає стимулювання науковців шляхом
преміювання, доплат, винагороди, методів нематеріального заохочення. В ЗВО створені умови для здобувачів з
особливими потребами. Створена потужна ІТ платформа з навчально-методичним забезпеченням освітньої
складової підготовки аспірантів на ОНП «Педіатрія». Здобувачам ОНП доступна інформація на платформі Microsoft
Teams, LMS edX, edX.Studio, ClassPoint для проведення інтерактивних лекцій у програмі Microsoft PowerPoint.
Наявність широкої співпраці ЗДМУ з закордонними ЗВО, міжнародними організаціями, наявність закордонного
стажування окремих викладачів і кафедр сприяють впровадженню передового світового досвіду в освітній та
науковий процес, формують високий рівень наукових досліджень. Сильними сторонами можна вважати можливість
представляти наукові дослідження на університетських та міжнародних конгресах для молодих вчених (в ЗВО
проводиться 2-3 конференції щорічно для молодих вчених). Результати анкетування здобувачів вищої освіти та
науково-педагогічних працівників, що проводиться у ЗВО щодо якості освітньо-наукової програми,
оприлюднюються на офіційному сайті ЗДМУ, ретельно аналізуються та плануються і реалізуються заходи з
урахуванням зауважень та пропозицій.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Відсутність викладання дисципліни «Біоетика». Враховуючи значущість дотримання правил біоетики під час
проведення наукового дослідження, ЕГ вважає за доцільне ввести як дисципліну вибору «Біоетику». Рекомендовано
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ввести в навчальний план аспірантури як дисципліну вибору іноземну мову професійного спрямування. Відсутня
академічна мобільність здобувачів. Рекомендовано підвищити академічну мобільність здобувачів як складову
побудови індивідуальної освітньої траєкторії, популяризувати у ЗДМУ практику визнання результатів навчання,
отриманих у інших ЗВО, а також перезарахування курсів тематичного удосконалення, що сприяло б професійному
розвитку здобувача та набуття нових компетентностей. Мало залучено здобувачів до закордонного стажування,
участі у грантових програмах, виконанні бюджетних НДР. Рекомендовано розширити можливості міжнародної
співпраці для проведення спільних дослідницьких проектів та для забезпечення стажування здобувачів під час
навчання на ОП. Залучати здобувачів до наукових робіт, які фінансуються за бюджетні кошти. Відсутні результати
анкетування роботодавців, виокремлене анкетування здобувачів за ОНП Педіатрія, опитування щодо окремих
дисциплін. Рекомендовано проводити щорічні анкетування роботодавців, академічного персоналу та випускників
ОП. Для кращого розуміння потреб здобувачів саме цієї ОП результати анкетування необхідно аналізувати в рамках
здобувачів спеціальності «Педіатрія». Запровадити анкетування щодо задоволеності здобувачів викладанням
кожної дисципліни. Рекомендовано активно залучати експертів галузі до організації та реалізації освітнього процесу
з метою внесення змін до ОП при кожному її перегляді. Недостатня активність у здобутті наукових грантів для
молодих науковців обмежує широту їх наукового пошуку. Зростання наукового визнання закладу можливе через
збільшення кількості публікацій здобувачів та їх наукових керівників у міжнародних академічних журналах з
подвійною індексацією у базах Scopus та Web of Science (бажано у квартилях Q1 та Q2). Подальша розбудова
політики інтернаціоналізації закладу може усунути зазначені недоліки. Рекомендовано на сторінці для
громадського обговорення ОП на сайті ЗДМУ структурувати обговорення за роками та чітко визначити терміни
даного процесу, надаючи можливість залишати відгуки, пропозиції та зауваження у відкритому доступі на сайті.

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.

Метою ОП є забезпечення підготовки фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також уміннями, навичками
та іншими компетентностями, достатніми для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності. Цілі ОП є чіткими і передбачають здобуття знань,
навичок та вмінь для виконання оригінального наукового дослідження, отримання нових даних та їх впровадження
у практичну педіатрію та інші сфери життя. Цілі відповідають місії ЗВО, яка передбачає забезпечення якісної
освітньої, наукової і клінічної діяльності, що відповідає рівню кращих вітчизняних і зарубіжних медичних шкіл, на
підставі розробки і впровадження інноваційних технологій, реалізації ефективної моделі соціального партнерства
між ЗДМУ, системою охорони здоров’я і регіоном, спрямованого на поліпшення здоров’я населення
(http://zsmu.edu.ua/p_1400.html). Цілі ОП також відповідають основній меті університету, яка викладена у
Концепції розвитку ЗДМУ та Стратегії розвитку ЗДМУ, прийнятих Вченою радою закладу в 2021 році
(http://zsmu.edu.ua/sp_120.html), та передбачають продовження та вдосконалення системи підготовки фахівців та
науковців інноваційного типу, що сформують потенціал для оновлення та розвитку галузі охорони здоров'я.

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

За результатами ознайомлення із відомостями про самооцінювання, вивчення інформаційних ресурсів ЗДМУ та в
ході зустрічей із здобувачами вищої освіти за даною ОНП, науково-педагогічними працівниками, роботодавцями,
представниками студентського самоврядування, Ради молодих вчених визначено, що цілі та програмні результати
навчання, її структура і змістовне наповнення сформульовані з урахуванням позицій та потреб здобувачів вищої
освіти, академічної спільноти, потенційних роботодавців. ОП була створена на тлі поновлення набору студентів на
спеціальність Педіатрія на додипломному рівні, а також бажання студентів навчатись за даною ОП. Під час зустрічі з
учасниками освітнього процесу і представниками закладів охорони здоров’я, Департаменту охорони здоров’я
Запорізької ОДА було вказано, що їх інтереси були враховані при формуванні освітніх компонентів. При перегляді
ОНП був запроваджений новий блок вибіркових дисциплін, який включив «Основи академічної доброчесності» та
«Основи професійної та наукової етики», зазнала корекції назва дисципліни «Технологія планування, виконання та
захисту дисертаційного дослідження», запропонована вибіркова дисципліна Іноземна мова професійного
спрямування. Були внесені зміни семестрів викладання дисциплін, наприклад: «Основи біостатистики» перенесено
з 2 та 3 семестру на 3 семестр, «Технологія планування, виконання та захисту дисертаційного дослідження» - з
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1,2,3,4 семестрів на 1 семестр. Ці зміни під час зустрічі позитивно оцінювалися здобувачами. Під час зустрічей з
керівництвом ЗВО та зовнішніми потенційними роботодавцями було з’ясовано, що цілі та програмні результати
навчання (ПРН) обговорювалися під час засідань Ради роботодавців (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_158.html). Позиції
та потреби академічної спільноти також були враховані при формуванні цілей та ПРН: до робочої групи увійшли усі
завідувачі педіатричних кафедр. На сайті ЗДМУ є протоколи засідань проектних груп із здобувачами, потенційними
роботодавцями, академічною спільнотою щодо формування та перегляду навчальних планів, введення нових
вибіркових дисциплін, періоду їх викладання, змін складу проектної групи (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_135.html).
На сайті надані результати анкетування аспірантів (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/sp_173.html) без виокремлення
педіатричної спеціальності(серед 96 опитаних 8 було зі спеціальності «Педіатрія»). Також є анкета для НПП щодо
забезпечення освітньої складової ОНП для здобувачів вищої освіти на третьому рівні (аспірантура) та анкета
здобувачів ступеня PhD щодо забезпечення якості ОНП. Але результати анкетування на сайті відсутні. Прогресивні
зміни відбулися під час перегляду ОП у 2020 та 2021 році, причому були враховані пропозиції всі стейкхолдерів. ЕГ
відмічає врахування пропозицій здобувачів щодо розширення вибіркових дисциплін, зокрема, «Іноземної мови
професійного спрямування», «Основи академічної доброчесності» та «Основи професійної та наукової етики», а
також зміни семестрів викладання дисциплін.

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.

ОП враховує тенденції розвитку спеціальності та ринку праці. Вибіркові OК сформовані відповідно до наукових
напрямків здобувачів та присвячені актуальним проблемам сучасної педіатрії та дитячої хірургії. Під час зустрічі з
випускниками ЕГ отримала дані, що випускниця 2020 року Крайня Г.В. була працевлаштована на педіатричну
кафедри ЗВО. Також працевлаштовані на кафедрах випускники попередніх років випуску. При зустрічі з
роботодавцями, адміністративним персоналом було з’ясовано, що випускниця цього року Гребенюк Л.В. буде
працевлаштована в заклад практичної медицини, зокрема обласну дитячу клінічну лікарню, про що розповів
головний лікар цього закладу Борзенко Ю.В. Дана ОП є популярною серед здобувачів, оскільки кожного року є 2-3
бажаючих вступити на неї. Відповідно до відомостей самоаналізу, при складанні ОП цілі і завдання формувалися з
урахуванням регіональних потреб. Під час зустрічі з роботодавцями було наголошено, що в м. Запоріжжя є ще ЗВО,
зокрема Запорізька медична академія післядипломної освіти, а також державні, зокрема Обласна дитяча клінічна
лікарня, Обласний перинатальний центр, Обласний медичний центр репродукції людини, 5-а дитяча міська
багатопрофільна лікарня та приватні заклади, які потребують фахівців даного напряму. Регіональний контекст
розвитку охорони здоров’я також відображений у напрямі підготовки здобувачів. Науковий напрямок, який
стосується дослідженням з дитячої алергології, відображає важливий галузевий контекст надання медичної
допомоги дітям з алергічними захворюваннями, а професор Недельська С.М., яка є науковим керівником здобувача
Вакули Д.О. є членом міжнародної асоціації Європейського респіраторного товариства («Gold» member of European
Respiratory Society); членом Європейської Академії алергології та клінічної імунології (European Academy of Allergy
and Clinical Immunology), членом міжнародної групи ЮНЕСКО із складання протоколів лікування, головним
позаштатним дитячим алергологом Запорізької області, віце-президентом асоціації алергологів України. У
відомостях про самооцінювання, а також під час зустрічей у фокус-групах зазначалось, що при розробці ОП
враховано досвід низки вітчизняних установ, зокрема, ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний
університет», ДЗ «Дніпропетровська Державна медична академія» (на той час), Вінницького національного
медичного університету, ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет». Також було враховано досвід та
іноземних установ (Стандарту підготовки докторів філософії в області біомедицини та охорони здоров’я в Європі
ORPHEUS/AMSE/АМЕЕ/ЕАІЕ). ЗВО було проаналізовано і взято до уваги компетенції, особливості організації
освітнього процесу, особливості формування навчального плану та перелік ОК.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Стандарт вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю «Педіатрія» відсутній. Програмні результати
навчання загалом відповідають вимогам 8 кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12 ). Здобувач повинен оволодіти
концептуальними та методологічними знанням в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності та
набути спеціалізованих умінь/навичок і методик, необхідних для розв’язання значущих проблем у сфері
професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної
практики; вмінь започаткування, планування, реалізація та коригування наукового дослідження з дотриманням
належної академічної доброчесності; набути навичок критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та комплексних
ідей. Набуття цих компетентностей відбувається під час опанування ОК загальної підготовки (філософія науки;
біостатистика; професійна та наукова етика; академічна доброчесність; інноваційна педагогіка; фахова іноземна
мова; педагогічна комунікація) та ОК професійної підготовки (сучасна педіатрія; сучасна дитяча хірургія. ЕГ вважає
за доцільне ввести іноземну мову професійного спрямування, зокрема в педіатрії, з урахуванням потреб здобувачів,
про що говорилось під час зустрічей, але не було відображено в оновленій ОП 2021 року.
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильними сторонами ОП за даним критерієм є врахування позицій усіх стейкхолдерів (здобувачів, роботодавців,
академічної спільноти) у формування цілей та програмних результатів навчання, регіональний та галузевий
контекст та врахування досвіду як вітчизняних ЗВО, так і та рекомендацій міжнародних організацій (ORPHEUS/
AMSE/АМЕЕ/ЕАІЕ).

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

Істотні недоліки відсутні. Проте, не дивлячись на наявність та роботу Ради роботодавців, регулярні залучення
роботодавців до перегляду ОП під час засідань Ради, гугл-форми анкети роботодавців, відсутні результати
опитування роботодавців. Для об’єктивної оцінки потреб здобувачів саме цієї ОНП, з подальшим її оновленням,
результати анкетування необхідно аналізувати в рамках здобувачів спеціальності «Педіатрія», провести
анкетування науково-педагогічних працівників щодо забезпечення освітньої складової ОНП для здобувачів вищої
освіти на третьому рівні (аспірантура) та анкетування здобувачів ступеня доктора філософії щодо забезпечення
якості ОНП за розробленими та представленими на сайті анкетах. Результати анкетування роботодавців на сайті
відсутні.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП «Педіатрія» загалом має чіткі цілі, які узгоджуються з місією та стратегією ЗВО. До формування цілей та
програмних результатів навчання залучені усі зацікавлені сторони: академічна спільнота, роботодавці, здобувачі.
Цілі та програмні результати навчання враховують тенденції розвитку спеціальності, галузевий контекст,
врахований досвід вітчизняних ОП та міжнародних стандартів, що дало підстави вважати, що ОП відповідає
критерію 1. Вказані недоліки не є суттєвими, планується їх усунення, заплановано анкетування здобувачів ступеня
доктора філософії щодо забезпечення якості ОНП та науково-педагогічних працівників щодо забезпечення
освітньої складової ОНП.

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 “Педіатрія” складає 39 кредитів Європейської кредитно-трансферної накопичувальної
системи, що узгоджується зі ст. 5 Закону України “Про вищу освіту”. Зокрема 21 кредит – обсяг освітніх компонентів,
спрямованих на формування компетентностей, визначених стандартом ВО за даною спеціальністю та рівнем вищої
освіти, 18 кредитів ЄКТС– дисципліни за вибором здобувачів, що складає 46% від загальної кількості кредитів і
відповідає п. 15 ч. 1-ї ст. 62 Закону України “Про вищу освіту”. Термін навчання за ОНП “Педіатрія” 4 роки.
Індивідуальний навчальний план аспіранта - 3 роки. Компетентності, передбачені п.27 Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, набуваються під час опанування відповідних
освітніх компонент: набуття універсальних навичок дослідника забезпечує ОК2 «Основи біостатистики та методи
статистичного моделювання» обсягом 3 кредити та 1 вибіркова дисципліна з блоку 1 обсягом 12 кредитів (разом 15
кред.); оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями забезпечується ОК1 «Філософія науки»
(3 кред.) та 1 вибірковою дисципліною з блоку 3 (3 кред.), разом – 6 кредитів; оволодіння навичками організації та
проведення навчальних занять, управління науковими проектами досягається освоєнням ОК3 «Технологія
планування, виконання та захисту дисертаційного дослідження» (3 кред.) та 1 вибіркова дисципліна з блоку 2 (3
кред.), разом – 6 кредитів; Здобуття мовних компетентностей надає вивчення ОК4 «Іноземна мова Upper
Intermediate-Advanced» (8 кред.). Навчально-педагогічна практика складає 4 кредити.
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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.

Навчання за освітніми компонентами згідно ОНП “Педіатрія” проводиться на 1, 2 та 3 році навчання. Для
оптимізації освітньої складової ОНП, враховуючи побажання аспірантів, останній рік навчання відводиться для
написання дисертаційної роботи та оформлення документів до захисту. Структура ОНП представлена у навчальному
плані, який відповідає переліку та обсягу навчальних дисциплін (http://surl.li/zqzt). Навантаження розподілено
згідно з навчальним планом та структурою ОНП. Наприклад: навантаження першого року навчання складає 15
кредитів, що обгрунтовано забезпеченням дисциплін «Технологія планування, виконання та захисту дисертаційного
дослідження» (3 кред.)., «Філософія науки» (3 кред.) та курс за вибором з оволодіння навичками організації та
проведення навчальних занять, управління науковими проектами (вибірковий блок 2.1 або 2.2) (3 кред.), «Іноземна
мова Upper Intermediate-Advanced» (4 кред.) та дисципліни спеціалізації за вибором (4 кред.). Дані складові
відображають потреби здобувачів на етапі планування, затвердження теми наукового дослідження, забезпечення
ефективного її виконання. Другий рік навчання за даною ОНП має більше навантаження і складає 18 кредитів.
Згідно з навчальним планом долучені дисципліни «Основи біостатистики та методи статистичного аналізу» та курс
за вибором (он-лайн) з оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на формування
професійної етики у науковій та педагогічній діяльності (ВК 3.1 або 3.2). Вибіркові дисципліни складають 3 блоки. За
матрицею відповідності, кожен з ПРН (1-17) охоплений змістом програми та забезпечується вивченням як ОК, так і
ВК, що демонструє обгрунтованість, логічну взаємопов’язаність освітніх компонент ОНП та зумовлює можливість
досягнення цілей та програмних результатів навчання.

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

Зміст ОНП відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності, а саме галузі знань 22 “Охорона
здоров’я” спеціальності 228 “Педіатрія”, що забезпечується викладанням ОК (39 кред.). ЕГ вважає, що об’єкти
вивчення знаходяться в межах предметної області, відповідають змісту та галузі для спеціальності 228 “Педіатрія”.
Ретельне ознайомлення з освітніми компонентами ОП, структурно-логічною схемою надало підґрунтя для
твердження, що вони відповідають предметній області спеціальності та спрямовані на розвиток і формування
визначених ОНП загальних та фахових компетентностей. досягнення програмних результатів навчання
методологією наукової та педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження та захисту
дисертаційної роботи (https://inlnk.ru/Wl7Vz) . Вибіркові блоки, котрі забезпечують відповідність змісту ОНП
предметній галузі –1.1 «Сучасна педіатрія» та ВБ 1.2 «Сучасна дитяча хірургія». Детальне ознайомлення з ОНП,
робочим навчальним планом та силабусами дозволило ЕГ дійти висновку, що зазначені освітні компоненти
забезпечують відповідність змісту ОНП предметній галузі та дозволяють освоїти необхідні фахові компетентності.
(https://cutt.ly/Qmmto24). У той же час, освітні компоненти «Філософія науки», «Технологія планування, виконання
та захисту дисертаційного дослідження», «Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі», «Основи
академічної й педагогічної комунікації», «Основи наукової та професійної етики», «Основи біостатистики та методи
статистичного моделювання» забезпечують виконання освітньої складової та навчають аспіранта викладати
вищезазначену спеціальність. Мовна компетентність ОК «Іноземна мова Upper Intermediate-Advanced» дозволяє
розширити можливості отримання глибинних знань з галузі. Спеціальність 228 “Педіатрія” не є
міждисциплінарною.

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

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів PhD регламентується «Порядком
формування індивідуальних освітніх траєкторій у здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні
ЗДМУ» (https://inlnk.ru/qVyKV)та забезпечуються наступними процедурами: самостійне обрання вибіркових
компонентів ОНП обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС від загального обсягу ОНП; складання індивідуального
навчального плану підготовки здобувача; можливість вибору наукового керівника та теми дисертаційного
дослідження; гнучка організація через різні форми навчання. У ЗДМУ передбачена процедура перезарахування
окремих кредитів за навчальними дисциплінами та результатів неформальної освіти (https://inlnk.ru/bvdJe).
Перелік вибіркових дисциплін оприлюднено на сайті ЗДМУ (https://inlnk.ru/rj7dJ). Процедура обрання вибіркових
дисциплін висвітлена за посиланням (https://inlnk.ru/rY7Ko). Дані про дисципліни вибіркового блоку заноситься в
індивідуальний план аспіранта, зразки яких вивчала ЕГ. Вибір ВК узгоджується з науковим керівником, зміст ВК
забезпечує ефективне та поглиблене навчання за напрямком наукового дослідження. ЕГ визначено, що протягом
навчального року гарантом ОНП та науково-педагогічними працівниками проводяться актові лекції, унікальні
онлайн курси (https://courses20.zsmu.edu.ua), оновлюються інформаційні матеріали, що розміщені на сайтах кафедр
ЗДМУ для формування загальних та професійних компетентностей. За результатами зустрічі з гарантом,
адміністрацією, навчально-педагогічним персоналом та здобувачами ОНП визначено наявність і активне
застосування усіх зазначених процедур формування індивідуальної освітньої траєкторії. Також визначено, що
аспірант може додатково вибрати для вивчення дисципліну, яка стосується іншої освітньої або освітньо-наукової
програми ЗДМУ, про що гарант та адміністрація неодноразово зазначають на початку та на усіх етапах реалізації
ОНП. За вимогою Ради роботодавців та здобувачів ОНП, на спільному засідання гарантів ОНП (Протокол № 16 від
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08.06.2021 р., (https://inlnk.ru/rge0g) затверджено запровадження вибіркового блоку «Іноземна мова за
професійним спрямуванням» на 2-му році навчання за ОНП, що розширить можливості формування індивідуальної
освітньої траєкторії здобувачів PhD за даною ОНП.

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти у ЗДМУ проводиться згідно з «Положенням про порядок проведення
навчально-педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня PhD» (https://inlnk.ru/bpDYm). Навчально-
педагогічна практика передбачена на 2-му році навчання за ОНП та охоплює 2 семестри, обсяг – 4 кредити ЄКТС.
Навчально-педагогічна практика віднесена до вибіркового блоку та, разом з ОК 1-4 та ВБ, забезпечують
компетентності здобувачів вищої освіти, необхідні для подальшої професійної та наукової діяльності за
спеціальністю. За результатами аналізу навчального плану, ЕГ встановлено, що навчально-педагогічна практика
складає 120 годин, що відповідає 4 кредитам ЄКТС (10,3 % від обсягу аудиторних годин). Практична підготовка
проводиться на клінічних базах медичних факультетів http://zsmu.edu.ua/p_265.html, лікувально-діагностичних
центрах http://zsmu.edu.ua/p_268.html та наукових лабораторіях ЗДМУ http://surl.li/zqzw. Здобувачі освіти PhD, за
результатами зустрічей з ЕГ та опитуванням, задоволені якістю забезпечення практичної підготовки, яку слід
вважати відповідною сучасним вимогам, особливостям спеціальності 228 «Педіатрія» та ОНП.

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

Набуття здобувачами PhD cоціальних навичок відбувається в процесі вивчення навчальних дисциплін й забезпечує
здатність працювати самостійно і в команді, системно мислити, розв’язувати складні задачі, керувати часом, тощо.
Наприклад, ВБ 1.1 та ВБ 1.2 формують soft skills у галузевому аспекті, при виконанні професійної діяльності,
здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та загальнокультурного рівню, навички до
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми,
здатність генерувати нові ідеї, працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, академічної
доброчесності, соціальних навичок комунікації, організації процесів, роботи в команді досягається ОК 1, ОК 3 та ВБ 2
та ВБ 3. Оволодіння мовних компетентностей, зокрема вміння використовувати академічну іноземну мову у
професійній діяльності та дослідженнях відбувається під час вивчення ОК 4. Відповідні компетенції відбиті у
робочому навчальному плані (https://inlnk.ru/bk7Zo). При вивченні даних освітніх компонент досягаються
програмні результати навчання, зокрема ПРН01, ПРН03, ПРН04, ПРН05, ПРН06, ПРН08, ПРН09, ПРН10, ПРН11 та
ПРН13. Навички планування та управління часом забезпечується виконанням індивідуального плану. Освітні
компоненти, що забезпечують набуття здобувачами соціальних навичок наведені за посиланнями
(http://surl.li/zqzy). При опитуванні здобувачів PhD порушуються питання набуття soft skills (https://inlnk.ru/rL3gL).
За результатами зустрічі зі здобувачами визначено, що під час навчання за ОНП використані форми та методи
навчання дозволяють ефективно досягти соціальних навичок. Таким чином ЕГ вважає, що ОНП забезпечує
здобувачів soft skills, які відповідають заявленим цілям.

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

На сьогодні професійний стандарт для підготовки докторів філософії не розроблено. ОНП не передбачає
присвоєння професійної кваліфікації.

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.

Загальне навантаження за ОНП становить 39 кредитів (1170 годин). ОНП складається з обов’язкових (нормативних)
дисципліни (510 годин – 17 кред., у тому числі – 274 аудиторні години); вибіркові дисципліни – 3 вибіркових блоки
(540 годин – 18 кред., у тому числі – 160 аудиторних годин) та навчально-педагогічної практики (120 годин – 4
кредити у тому числі – 60 аудиторних годин). Частка вибіркових дисциплін складає 46 % . Обсяг аудиторних годин
складає 494 години, з них 382 години відводяться на практичні заняття. Обсяг самостійної роботи за ОНП складає
676 годин (http://surl.li/zrad.). Згідно з навчальним планом заочної форми навчання, кількість аудиторних годин за
нормативними дисциплінами складає 162 години, за вибірковими блоками – 132 години, з навчально-педагогічної
практики – 96 аудиторних годин (http://surl.li/zrag). Розподіл дисциплін та навантаження по роках забезпечує
послідовність підготовки здобувачів до планування наукової теми, збору наукового матеріалу та його опрацювання,
статистичної обробки та написання й захисту дисертації. Так, на 4-му році навчання розвантаження щодо
аудиторних годин сприяє ефективній підготовці до завершального етапу – оприлюднення результатів
дисертаційного дослідження. (http://surl.li/yweu). За аналізом навчального плану, даними опитування здобувачів
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(http://surl.li/ulmo) та за результатами зустрічей ЕГ зі здобувачами PhD за даною ОНП, встановлено відповідність
обсягу фактичного навантаження здобувачів до обсягу ОНП у кредитах ЄКТС, відповідність ОНП цілям та задачам і
спроможність забезпечити досягнення програмних результатів 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.

Дуальна форма навчання за даною ОНП у ЗДМУ не передбачена.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

У ЗДМУ забезпечена реальна можливість для здобувачів освіти PhD самостійно обирати освітні компоненти, які
пропонуються для вибору з трьох блоків. Також університет забезпечує аспірантів механізмами впливу на склад
дисциплін у межах ОНП шляхом долучення освітніх компонент з інших ОНП та рівнів освіти для успішного
досягнення програмних результатів навчання. Позитивною є практика активного інформування про зміст та
наповнення ОНП 228 «Педіатрія» на початку та на усіх етапах її реалізації. Освітня складова триває 3 роки, що
дозволяє розвантажити аспірантів на завершальному етапі реалізації ОНП. Зазначене демонструє відповідальне
ставлення університету до формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів PhD. У ЗДМУ підтримується
постійний зворотній зв’язок між адміністрацією та здобувачами PhD, проводяться актові лекції, унікальні онлайн
курси для формування загальних та професійних компетентностей. ОНП та її навчальний план передбачають
набуття соціальних навичок. Дана ОНП має практичне спрямування. Вищезазначене демонструє сильні стороні
даної освітньо-наукової програми.

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

Суттєвих слабких сторін не виявлено. ЕГ рекомендує, за результатами аналізу ОНП та інформації, отриманої під час
зустрічей зі стейкхолдерами, за можливістю підвищити академічну мобільність здобувачів, як складову побудови
індивідуальної освітньої траєкторії, та навчально-педагогічного персоналу для індивідуального освітньо-наукового
удосконалення та стимулювання інновацій у освітньому середовищі для успішної реалізації ОНП.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Обсяг освітньої програми відповідає вимогам чинного законодавства. Структура та зміст ОНП відповідають
нормативним вимогам й предметній області, що дозволяє здобувачам досягти цілей ОНП та програмних
результатів навчання. Здобувачам створені необхідні умови для формування індивідуальної освітньої траєкторії,
набуття соціальних навичок (soft skills). Освітні компоненти складаються з нормативних дисциплін та вибіркових
блоків, доречно розподілені протягом навчання за ОНП, дозволяють послідовно досягти ПРН, практична складова
логічно доповнює зміст ОНП. Обсяг фактичного навантаження здобувачів відповідає обсягу ОНП у кредитах ЄКТС.
Усі стейкхолдери активно залучаються до перегляду змісту ОНП та складу навчальних дисциплін.

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 даною ОНП розроблені на основі Умов прийому на навчання для здобуття вищої
освіти в 2021 році, описані в Додатку № 6 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ЗДМУ в
2021році (https://cutt.ly/bmpenLk) та оприлюднені на офіційному сайті ЗВО (http://zsmu.edu.ua/p_77.html). Загалом
правила є чіткими, зрозумілими та не містять дискримінаційних положень, наявна інформація для вступу
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вітчизняних та іноземних громадян. Відповідно до Правил прийому, до початку прийому заяв та документів для
вступу до аспірантури, ЗДМУ розміщує у засобах масової інформації та на офіційному сайті відділу аспірантури і
докторантури (http://aspdoc.zsmu.edu.ua /) оголошення із зазначенням спеціальностей, термінів та умов прийому,
переліку необхідних документів для вступу. Прийом документів для вступу до аспірантури здійснює приймальна
комісія разом із відділом аспірантури і докторантури ЗВО. Етапи та терміни вступної кампанії представлені у
Додатку 6. Перелік документів, необхідних для вступу включає стандартні документи, список опублікованих
наукових праць і винаходів (за наявності), а також презентацію дослідницьких пропозицій з обраної спеціальності.
Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в
конкурсному відборі для вступу на навчання до ЗДМУ. Про допуск до складання вступних випробувань до
аспірантури вступникові повідомляється у тижневий термін. Оприлюднення списку осіб допущених до складання
вступних випробувань здійснюється через офіційний сайт відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/). Вступні випробування до аспірантури ЗДМУ проводяться предметними комісіями, до
складу яких входить, як правило, три-п’ять осіб, які призначаються наказом ректора ЗДМУ. Програми вступних
іспитів зі спеціальностей та з іноземної мови для вступу до аспірантури розробляються і затверджуються Вченою
радою ЗДМУ та оприлюднюються на офіційному сайті відділу аспірантури і докторантури
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/). Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури ЗДМУ, конкурсний бал
обчислюється шляхом додавання балів вступного іспиту зі спеціальності, вступного іспиту з іноземної мови і балів
презентації дослідницьких пропозицій, помножених на вагові коефіцієнти. Сума вагових коефіцієнтів дорівнює 1.
Під час фокус-групи зі стейкхолдерами було також з’ясовано, що інформація про дату, місце та час проведення
вступних випробувань критерії оцінювання та їх стратифікація оприлюднюється на сайті відділу аспірантури і
докторантури ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.uа/) або на дошці оголошень приймальної комісії і є доступними для
вступників. При рівності конкурсного балу наступні категорії осіб мають переважне право при зарахуванні до
аспірантури особи, які є авторами патентів та/або мають наукові праці за відповідною науковою спеціальністю
(статті у фахових журналах або в журналах, які індексуються базами Scopus та Web of Sciense).

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

Правила прийому на навчання за ОНП враховують особливості самої ОНП. Обов’язковими є: вступний іспит зі
спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра), зокрема із «Сучасної педіатрії» або «Сучасної дитячої
хірургії» (ваговий коефіцієнт – 0,5) та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі,
який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Програма вступного фахового
випробування є затвердженою, розміщена на сайті ЗВО та відповідає рівню початкових професійних
компетентностей, необхідних для вступу для здобуття ступеня доктора філософії (http://aspdoc.zsmu.edu.ua). Також
передбачено наявність додаткових документів: документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (особи, які здобули відповідну освіту за
кордоном – копію нострифікованого диплома); додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності); оригінал та копію
документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої
освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття
ступеня доктора філософії; паспортний документ іноземного громадянина або документ, що посвідчує особу без
громадянства; поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Враховані й інші вимоги до ОП доктора філософії, а саме – іспит з іноземної мови (ваговий коефіцієнт 0,25) та
базові навички наукової роботи (дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності; список опублікованих
наукових праць і винаходів українською або англійською мовою (за наявності)). З метою визначення рівня
підготовки та мотивації до вступу на третій освітньо-науковий рівень за відповідною спеціальністю предбачена
співбесіда з членами предметної комісії, шляхом заслуховування та обговорення презентації дослідницьких
пропозицій здобувача з обраної спеціальності, у ході якої проводять оцінку досвіду вступника в організації
проведення та аналізу результатів наукових досліджень.

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.

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії, які переводяться до ЗДМУ з інших ЗВО або приймають участь у
програмах академічної мобільності мають право на перезарахування результатів навчання або окремих освітніх
компонентів. Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти доступна для всіх
учасників освітнього процесу та регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу ЗДМУ» (зі змінами
та доповненнями) (https://cutt.ly/omadjHs); безпосередньо порядок перезарахування результатів регламентується
«Порядком формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-
науковому рівні ЗДМУ» (https://cutt.ly/Ympogxs) та «Положенням про академічну мобільність учасників освітнього
процесу, що є інтернами або здобувають освітній ступінь доктора філософії в Запорізькому державному медичному
університеті» (https://cutt.ly/8mpocWh). Здобувачам вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні можуть
перезараховуватися кредити по вибіркових дисциплінах, що прослухані у ЗВО-партнерах, у рамках програм
академічної мобільності, що узгоджено із «Положенням про академічну мобільність учасників освітнього процесу,
що є інтернами або здобувають освітній ступінь доктора філософії в Запорізькому державному медичному
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університеті» (https://cutt.ly/mmpob9d). Після вивчення всіх документів щодо відповідності змісту дисциплін ОНП,
набутих здобувачем в інших закладах вищої освіти (наукових установах), зокрема компетентностей з однієї чи
декількох навчальних дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено освітньо-
науковою програмою підготовки доктора філософії, завідувачем відділу аспірантури і докторантури здійснюється
перезарахування на підставі академічної довідки, наданої аспіранту (здобувачу) в установленому порядку. Випадків
визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти у Запорізькому державному медичному
університеті не було, хоча здобувачі знають про такі можливості. Під час фокус-групи з академічним персоналом
було встановлено, що були заплановані стажування аспірантів, проте у зв’язку з карантинними обмеженнями вони
відтерміновані на наступний рік. Правила визнання результатів навчання чіткі, зрозумілі та відповідають Конвенції
про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), відповідні Положення
розміщені на сайті ЗВО, а отже є доступними для всіх учасників освітнього процесу.

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.

Відповідно до відомостей самооцінювання, у ЗДМУ питання визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті регулюється «Положенням про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ЗДМУ
для здобувачів всіх рівнів вищої освіти» (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html), (https://cutt.ly/GmpabXM);
«Положенням про організацію освітнього процесу ЗДМУ» (зі змінами та доповненнями) (https://cutt.ly/omadjHs);
«Положенням про академічну мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають освітній
ступінь доктора філософії в ЗДМУ» (https://cutt.ly/ompaIOg); «Порядком формування індивідуальних траєкторій
PhD» (https://cutt.ly/empaDST). Дані документи знаходяться у вільному доступі на офіційному сайті ЗВО та містять
чіткий алгоритм та зрозумілі правила визнання результатів навчання неформальної освіти. Визнання результатів
навчання здійснюється на основі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Здобувач вищої
освіти на третьому освітньо-науковому рівні може обирати навчальні дисципліни, які пропонуються для інших
рівнів вищої освіти, інших ОНП (окрім випадків, коли вивчення дисципліни передбачає опанування дисциплін –
передумов). Під час онлайн-зустрічі зі здобувачами вищої освіти також було з’ясовано, що можливість визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті є. Приклад: здобувач ОНП Вакула Д. повідомила про те, що
у квітні 2019 р. мала досвід навчання у Німеччині «Skin Allergy Meeting». Зарахування результатів навчання було
неможливо, оскільки відповідні освітні компоненти вже були зараховані; Цимбал Г. стажування у Hunan Children's
Hospital, Китай, 2018р.; здобувач Бондаренко В. має досвід виступу (7th Lublin International Medical Congress) у
2020р.; Погрібна А. учасник програми «Дім Європи» у 2020-2021 році. Варто зазначити, що вступник, який
підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English
Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним
сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не
нижче рівня B2), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. (Додаток № 6 до Правил прийому на
навчання для здобуття вищої освіти у ЗДМУ в 2021році (https://cutt.ly/bmpenLk). Аспірант, який підтвердив рівень
свого знання іноземної мови вищезазначеними сертифікатами, має право: на зарахування відповідних кредитів,
передбачених освітньо-науковою програмою аспірантури, як таких, що виконані у повному обсязі, що підтверджено
«Положенням про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ЗДМУ для здобувачів всіх рівнів вищої
освіти» (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html), (https://cutt.ly/GmpabXM) (Додаток Г) та «Положенням про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів у ЗДМУ» (https://cutt.ly/fma1fha).

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Сильними сторонами ОП за критерієм 3 є те, що Правила прийому до аспірантури враховують особливості ОП, є у
вільному доступі та оприлюднені на сайті ЗДМУ. Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших
закладах освіти, у неформальній освіті та під час академічної мобільності також є чіткими, зрозумілими та
доступними.

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

Слабкими сторонами за даним критерієм є відсутність конкретних прикладів зарахування результатів навчання,
отриманих у інших ЗВО та/або здобутків неформальної освіти, академічної мобільності. Експертна група
рекомендує популяризувати у ЗДМУ практику визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, а також
перезарахування курсів тематичного удосконалення, що сприяло б професійному розвитку здобувача та набуття
нових компетентностей. Виявлені недоліки не є суттєвими.
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Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Загалом встановлено відповідність даної ОП критерію 3 – Рівень В. Таке рішення було прийнято, враховуючи повну
відповідність підкритеріїв 3.1 та 3.2, зокрема: Правила прийому до аспірантури враховують особливості ОП та
оприлюднені у вільному доступні на сайті ЗДМУ. Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших
закладах освіти, у неформальній освіті та під час академічної мобільності також є чіткими, зрозумілими та
доступними; та слабкі сторони підкритеріїв 3.3, 3.4, а саме: відсутність прикладів визнання результатів навчання,
отриманих у інших ЗВО, проте вказані недоліки не є суттєвими. При спілкуванні з фокус групами експертна група
відзначила: усі стейкхолдери усвідомлюють наявні слабкі сторони та мають план модернізації та удосконалення.
Рекомендації, надані експертною групою, орієнтовані на удосконалення ОП.

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.

Форми та методи навчання описані в «Положення про організацію освітнього процесу ЗДМУ (зі змінами та
доповненнями)» (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_156.html), «Положення про порядок підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ЗДМУ» (http://surl.li/ukpb ). Інформування здобувачів про цілі,
зміст та порядок і критерії оцінювання відбуваються на кожному першому занятті чи лекції дисциплін. У відомостях
про самооцінювання, зокрема в матриці відповідності програмних результатів навчання, визначені основні форми і
методи навчання, які використовуються при вивченні ОК. Окрім традиційних методів навчання (лекції, практичні,
семінарські заняття, самостійна робота) велике значення надається інтерактивним методам (тренінги, дискусія,
мозковий штурм, творчі завдання, презентації), що було підтверджено під час зустрічі зі здобувачами, Загалом
форми та методи навчання сприяють досягненню цілей та ПРН, визначених в ОП. Викладання за даною ОП
відповідає вимогам студентоцентрованого підходу: можливістю здобувача обрати форму, методи, способи та засоби
навчання, вибіркові дисципліни, свободу проведення наукових досліджень, свободу вибору наукового керівника,
тематики дослідження, свободи вираження власної думки щодо якості освітнього процесу та шляхів його
покращення через анонімні опитування на сайті ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/sp_173.html. В університеті
розроблено Положення про організацію опитувань щодо якості освітніх послуг у ЗДМУ
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html). Результати анкетування здобувачів PhD показали позитивні сторони та деякі
недоліки в організації навчання в аспірантурі, висловили побажання щодо змін в структурі ОП. Загалом 84,4%
здобувачів задоволені навчанням в аспірантурі, 81,3% - відповідністю освітнього процесу науковим потребам
(http://surl.li/uiwe). Здобувачі вказали на доцільність викладання окремих дисциплін на першому році («Технологія
планування, виконання та захисту дисертаційного дослідження», «Основи педагогіки та інноваційні технології у
вищій школі» та «Основи академічної й педагогічної комунікації»), «Основи біостатистики» - на другому році в
одному семестрі, введення дисципліни «Іноземної мови професійного спрямування». Здобувачами було зазначено,
що опитування щодо задоволеності їх навчанням проводяться і на окремих кафедрах по закінченню дисципліни
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html ). Принципи академічної свободи у ЗДМУ реалізуються шляхом права
здобувача на вільний вибір наукового керівника, напрямку наукового дослідження, підрозділу. Вже на 5 та 6 курсах
здобувачі, які мотивовані щодо наукової роботи, зараховуються до груп, де мають більше часу навчання на
профільних кафедрах. Засади академічної свободи реалізуються і до НПП, які вільні у виборі навчальних
технологій, мотивовані до застосування інноваційних педагогічних технологій, орієнтовані на високу ефективність
своєї діяльності (http://zsmu.edu.ua/sp_685.html ).

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 щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку і критеріїв оцінювання надається
здобувачеві ВО при вступі на навчання, при укладанні договору на навчання та на першому занятті чи лекції з
кожного ОК. Мета, зміст та програмні результати навчання відображені у силабусах навчальних дисциплін, які
розміщені на сайті ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_136.html ) та робочих програмах навчальних дисциплін
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_145.html ) . Під час зустрічі з академічним персоналом ЕГ з’ясувала, що після вступу на
ОП доступ до інформаційних ресурсів (репозитарій http://dspace.zsmu.edu.ua/?locale=uk , АСУ навчальним процесом
http://asu.zsmu.zp.ua/ , бібліотеки http://lib.zsmu.edu.ua/ ) забезпечується через власні дані (логін і пароль)
учасникам освітнього процесу. ЕГ під час експертизи переконалася, що доступ до ресурсів репозитарію та бібліотеки
є вільним, без обмежень. Користування системою АСУ передбачає наявність власного логіну і паролю, наявність
яких підтверджена здобувачами під час зустрічі. Окрім того, здобувачі ВО та академічний персонал під час зустрічей
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підтвердили, що на першому занятті чи на лекції викладач ознайомлює їх з цілями, змістом, ПРН, критеріями
оцінювання.

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

ОНП «Педіатрія» здобувача PhD включає освітню і наукову складові. Освітні компоненти ОП, зокрема основи
біостатистики та методи статичного моделювання, технологія планування, виконання та захисту дисертаційного
дослідження проектів, академічна доброчесність, наукова етика передбачають набуття компетентностей з блоку
універсальних навичок науковця. Впровадження різних методів навчання за даною ОП, таких як дискусії,
інтерактивні методи, опрацювання наукової літератури також сприяють досягненню принципу поєднання навчання
і досліджень. Під час зустрічі зі здобувачами використання вказаних методів навчання було підтверджено. Під час
зустрічі з учасниками освітнього процесу з’ясовано, що з перших місяців навчання здобувачі виконують наукову
складову ОП, проводячи власне наукове дослідження. Викладання дисципліни «Технологія планування, виконання
та захисту дисертаційного дослідження», яке проводе професор Туманський В.О. в І семестрі, сприяє підвищенню
якості та ефективності виконання наукової складової. Аспіранти беруть участь у роботі Наукового товариства
молодих вчених та студентів ЗДМУ (http://zsmu.edu.ua/sp_215.html ), до членів якого входить колишній аспірант за
спеціальністю «Педіатрія» доктор медичних наук, доцент кафедри факультетської педіатрії Пахольчук О. П.,
Координаційній раді з наукової роботи студентів (http://zsmu.edu.ua/p_1507.html), Школі молодого викладача
(http://nmv.zsmu.edu.ua/p_223.html ). В ЗДМУ стало гарною практикою керівництво здобувачами вищої освіти
третього рівня науковою роботою студентів 5-6 курсів, про що під час зустрічей експертній групі повідомили всі
учасники освітнього процесу. Поєднання освітньої та наукової складових відображено в індивідуальному плані
наукової роботи здобувача (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_121.html).Здобувачі залучаються до виконання ініціативних
НДР кафедр. Результати НДР здобувачі мають можливість представляти у публікаціях в 3 фахових журналах, які
видаються в ЗДМУ - «Запорожский медицинский журнал» «ПАТОЛОГІЯ» (обидва цитуються базою даних Web of
Science), «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики» та на науково-практичних
конференціях, конгресах, симпозіумах. Щороку Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих вчених,
Студентська рада проводить 2- 3 заходи, на якій здобувачі вищої освіти можуть представляти результати своїх
досліджень (http://zsmu.edu.ua/sp_1177.html). Інформація про майбутні та проведені конференції широко
представлена на сайті ЗДМУ та висвітлена в новинах університету (http://zsmu.edu.ua/search_uk.html).Теми
наукових досліджень здобувачів відповідають тематиці НДР кафедр та наукових керівників, що підтверджено у
додатково наданих документах, відповідно до запиту експертної групи та представлена на сайті університету
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_172.html).

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

В ЗДМУ запроваджено систему розробки, затвердження, моніторингу та перегляду ОП відповідно до Положення
про освітні програми у ЗДМУ (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html) та Положення про робочу програму навчальної
дисципліни (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_88.html ). В відомостях про самооцінювання вказано, що для створення
сприятливого і ефективного навчального середовища у ЗДМУ відбувається постійний моніторинг та періодичний
перегляд освітніх компонентів (робочих програм дисциплін), забезпечуючи їхню відповідність визначеним цілям та
потребам здобувачів вищої освіти і суспільства. За результатами міжнародного стажування «Медична допомога
новонародженим та дітям зі спадковими хворобами обміну речовин» (Чеський центр за підтримки Європейського
Союзу для медиків, http://zsmu.edu.ua/p_1475.html ) оновлено тематику практичних занять дисципліни «Сучасна
педіатрія». Стажування у центрі симуляційного навчання Державного медичного і фармацевтичного університету
імені Ніколає Тестіміцану республіки Молдова дало право готувати інших викладачів до роботи в університетському
тренінговому центрі та впровадження сучасних технологій медичного моделювання у навчальний процес.
Стажування в Хубейському університеті медицини (КНР) доцента кафедри факультетської педіатрії, д.мед.н. Ольги
Пахольчук стало підґрунтям для оновлення тематики лекційних та практичних занять дисципліни «Сучасна
педіатрія». В відомостях про самооцінювання вказано, що в останні роки досліджується рівень антимікробних
пептидів в розшифровці патогенетичних механізмів розвитку більшості бактеріальних та вірусних захворювань в
дитячому віці, що відкриває великі перспективи для ефективної діагностики та лікування запальних захворювань. З
приводу чого підготовлено методичні вказівки, в яких детально розглянуто етапи та діагностичну цінність
проведених досліджень, класифікації засобів на їх основі, покази до застосування у різних галузях медицини. При
зустрічі з академічним персоналом було зазначено, що робочі програми, силабуси оновлюються за потребою.
Наводилися приклади введення тематики надання медичної допомоги новонародженим в вибіркову дисципліну
сучасної педіатрії, рекомендації GINA у вибіркову дисципліну з бронхіальної астми. Силабуси та робочі програми
навчальних дисциплін розміщені на сайті (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_146.html ). Робочі програми навчальних
дисциплін оновлені 2021 роком. Зміст вибіркових дисциплін за напрямками наукових досліджень оновлений,
містить нову рекомендовану літературу. Проте, робочі програми окремих ОК циклу дисциплін загальної підготовки
містять дещо застарілу літературу. Пропонується список рекомендованих джерел оновити посібниками,
монографіями, які відображають останні досягнення в педіатрії та інших галузях, наближених до тем дисертаційних
робіт здобувачів. Силабуси завантажені на сайт без підписів відповідальних осіб та без року оновлення. Загалом
здобувачі під час зустрічей висловили задоволеність змістом освіти при викладанні за ОНП «Педіатрія».
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5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

Відповідно до відомостей про самооцінювання, зустрічей з керівництвом закладу встановлено, що в університеті
створена Стратегія Запорізького державного медичного університету щодо міжнародної співпраці
(http://zsmu.edu.ua/p_933.html), в рамках якої здобувачам та викладачам вищої освіти надається можливість
реалізації програм міжнародної академічної мобільності в закладах, з якими у ЗДМУ є договори про співпрацю
(http://zsmu.edu.ua/p_1460.html ). У ЗДМУ налагоджено співробітництво з 50 медичними факультетами провідних
ЗВО зарубіжних країн та підписано договори про науково-освітню співпрацю та меморандуми про взаєморозуміння,
в тому числі Договір про науково-практичне міжнародне співробітництво (Erasmus+). Список договорів ЗДМУ з
університетами станом на 21.04.2021 р. представлено за посиланням (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/sp_119.html).
Наукові керівники здобувачів, професор Недельська С.М., яка є науковим керівником здобувача Вакули Д.О., є
членом міжнародної асоціації Європейського респіраторного товариства («Gold» member of European Respiratory
Society); членом Європейської Академії алергології та клінічної імунології (European Academy of Allergy and Clinical
Immunology), членом міжнародної групи ЮНЕСКО із складання протоколів лікування, головним позаштатним
дитячим алергологом Запорізької області, віце-президентом асоціації алергологів України. Теми дисертаційних
робіт їх здобувачів пов’язані з міжнародною діяльністю їх керівників. Іноземні спікери запрошуються для читання
лекцій, проведення майстер-класів. Під час зустрічей із випускниками було з’ясовано, що здобувач вищої освіти
третього рівня 2 року навчання Бондаренко Д.В. приймала участь з доповіддю в 7 Люблінському міжнародному
медичному конгресі в 2020 році. Здобувачка 4 року навчання Вакула Д.О. приймала участь в 2019 році в Мюнхені в
міжнародному марафоні, присвяченому шкірній алергії. Під час зустрічі представник відділу міжнародних зв’язків
Павленко А.С. вказала на участь ЗДМУ в програмі Erasmus+. Досвідом роботи з Erasmus+ є участь НПП в 54 кейсах-
тренінгах з підвищення кваліфікації викладачів-тьюторів.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Позитивною практикою можна відзначити наявність академічної свободи, коли здобувачі мають можливість
обирати напрям наукової роботи, кафедру, керівника самостійно, враховуючи те, що вже на 5-6 курсі навчання в
університеті у них є можливість щільно знайомитися з кожною кафедрою педіатричного профілю, її здобутками та
напрямом роботи. Наявність широкої співпраці ЗДМУ з закордонними ЗВО, міжнародними організаціями,
наявність закордонного стажування окремих викладачів і кафедр сприяють впровадженню передового світового
досвіду в освітній та науковий процес, формують високий рівень наукових досліджень. Сильними сторонами можна
вважати можливість представляти наукові дослідження на університетських та міжнародних конгресах для молодих
вчених (в ЗВО проводиться 2-3 конференції щорічно для молодих вчених).

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

Суттєві недоліки відсутні. Не проводяться опитування здобувачів щодо окремих дисциплін. Під час опитування
здобувачів не виокремлюються здобувачі ОНП Педіатрія, що не дозволяє оцінити якість викладання з точки зору
здобувачів, задоволеність та побажання здобувачів саме на цій програмі. Мало залучено здобувачів до закордонного
стажування, участі у грантових програмах. В силабусах відсутні підписи посадових осіб та рік їх оновлення.
Враховуючи побажання здобувачів, ЕГ вважає за доцільне ввести в навчальний план аспірантури як дисципліну
вибору іноземну мову професійного спрямування. Враховуючи значущість дотримання правил біоетики під час
проведення наукового дослідження ЕГ вважає за доцільне ввести як дисципліну вибору «Біоетику». Рекомендовано
під час опитування здобувачів третього рівня освіти виокремлювати опитування здобувачів за спеціальністю
«Педіатрія» із загальної когорти; запровадити регулярні анкетування з кожної дисципліни перед її завершенням;
запровадити опитування НПП щодо якості викладання за цією програмою, що буде сприяти покращенню саме ОНП
«Педіатрія». Рекомендовано в оновлені робочі програми ввести сучасну літературу в список рекомендованої
літератури, при цьому більш акцентувати на сучасні провідні закордонні дослідження та літературу.
Використовувати широкі міжнародні контакти ЗВО для стажування здобувачів, спільних дослідницьких проектів.
Поширити грантові програми за ОНП «Педіатрія».

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.
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В ЗДМУ форми та методи навчання і викладання, зокрема, використання інноваційних методів навчання, сприяють
досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання, навчання відповідає вимогам
студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Учасники освітнього процесу мають своєчасну
доступну і зрозумілу інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв
оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. ЗВО у повній мірі забезпечує поєднання навчання і дослідження
під час реалізації ОП. Проте наявні деякі недоліки, які не є суттєвими. Так, не проводяться опитування здобувачів
щодо окремих дисциплін, під час опитування здобувачів не виокремлюються здобувачі ОНП Педіатрія, мало
залучено здобувачів до закордонного стажування, участі у грантових програмах, в силабусах відсутні підписи
посадових осіб та рік їх оновлення. Надані пропозиції можуть покращити процес удосконалення ОНП і якість
освітнього процесу за даною програмою. Університет має Стратегію ЗДМУ щодо міжнародної співпраці, що
уможливлює міжнародний обмін і стажування всіх учасників освітнього процесу.. Загалом навчання і викладання за
освітньою програмою відповідає вимогам критерію 4. Вказані рекомендації направлені на покращення ОП.
Адміністрація університету продемонструвала бачення і бажання щодо їх реалізації.

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.

Форми контрольних заходів відповідають нормативній базі та представлені у «Положенні про організацію
освітнього процесу ЗДМУ» (http://surl.li/oqzc), «Положенні про організацію контролю академічної успішності в
ЗДМУ» (http://surl.li/oqyy), ОНП PhD 228 «Педіатрія» (http://surl.li/ywfj). Критерії оцінювання зазначені у
«Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ» (http://surl.li/ywfk), та, разом з
формами контролю якості навчання, у силабусах з нормативних та вибіркових дисциплін (http://surl.li/ywfk) та у
робочих навчальних планах. Процедура та форми оцінювання є прозорими та зрозумілими, аспірант може
отримати інформацію про результат оцінювання, отримує інформацію заздалегідь. Оцінювання поточної успішності
аспірантів здійснюється на кожному занятті. За результатами зустрічей зі стейкхолдерами ОНП, ЕГ визначила, що
інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до аспірантів на перших заняттях,
представлена на інформаційних інтернет-сторінках кафедри, тощо. Розклад заліків та атестації аспірантів
представлено на сайті ЗДМУ (http://surl.li/zran). Електронний журнал, де відображається поточна успішність,
представлено на сайті ЗДМУ http://asu.zsmu.zp.ua, що робить процедуру оцінювання зрозумілою, відкритою і
прозорою. Інформація може бути доступна батькам здобувачів освіти. В періоди дистанційного навчання в умовах
карантинних обмежень при реалізації даної ОНП у ЗДМУ активно використовували різноманітні платформи та
додатки для проведення занять, контролю набуття здобувачами ПРН. ЕГ відзначила, що позитивним є наявність у
ЗДМУ сертифікованого додатку MS Teams, користування яким, а також, хмарним середовищем Office 365 дозволяє
забезпечувати якісне навчання та доступ до електронних ресурсів ЗДМУ.

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

Стандарт вищої освіти спеціальності 228 Педіатрія відсутній. Відповідно до чинного законодавства, підсумкова
атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної
роботи. У ЗДМУ запроваджена проміжна атестація здобувачів освіти за ОНП 228 «Педіатрія», до дозволяє
забезпечувати і контролювати етапність виконання дисертаційної роботи http://surl.li/zran. Атестація відбувається
щопівроку у вигляді заліків з освітніх дисциплін, що відбито у навчальних планах ОНП. Розклад атестацій та заліків
висвітлено на сайті ЗДМУ (Daty_zalikiv_3kurs_vesna.pdf (zsmu.edu.ua). За результатами аналізу Звіту, вивчення
матеріалів, розміщених на сайті ЗДМУ, зустрічей зі здобувачами, НПП, адміністрацією, гарантом ОНП, ЕГ не
виявила ознак формального проходження атестації за даною ОНП. Відділ аспірантури та докторантури інформує
аспірантів про період проведення атестації, супроводжує усі етапи планування, виконання та захисту дисертації
http://surl.li/zraq. У ЗДМУ відбулися офіційні захисти дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії
аспірантів ОНП 228 «Педіатрія»: Крайньої Г.В. на тему: «Патогенетичне значення антимікробних пептидів у
визначенні перебігу гострих бактеріальних запальних захворювань респіраторного тракту у дітей раннього віку»
спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.006, 30.06.2020 http://surl.li/zras; Федосєєвої О.С. на тему: «Прогностична та
клініко-діагностична значимість взаємодії генетичних і середовищних факторів в реалізації бронхіальної астми у
дітей», спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.024, 21.05.2021 http://surl.li/zrau.

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.
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Процедура проведення контрольних заходів регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу ЗДМУ»
(http://surl.li/ywfp), «Положенням про екзамени та заліки у ЗДМУ» (http://surl.li/ywha), «Положенням про
проведення форм контролю при організації освітнього процесу за змішаною формою навчання з повною
візуалізацією у синхронному онлайн режимі на основі MS TEAMS у ЗДМУ» (http://surl.li/ujci), які знаходяться у
вільному доступі на сайті відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ, представлені у ОНП та силабусах з дисциплін.
Розклад занять, атестацій та сесій розміщені на сайті (http://surl.li/zran). За результатами зустрічей з внутрішніми
стейкхолдерами, ЕГ дійшла висновку, що процедура проведення контрольних заходів є зрозумілою для усіх
учасників освітнього процесу. Об’єктивність і неупередженість екзаменаторів досягається вільним доступом
аспірантів та НПП до інформації про критерії та форми оцінювання, реалізацією рівних прав і можливостей усіх
учасників освітнього процесу та дотриманням засад академічної доброчесності. Запобігання конфліктів ґрунтується
на «Положенні про порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі ЗДМУ» (http://surl.li/ujiq ).
Антикорупційною програмою (210119_antikor_progr_2021.pdf (zsmu.edu.ua) й Планом антикорупційних заходів
(210119_antikor_plan_2021.pdf (zsmu.edu.ua). Співбесіда зі здобувачами та НПП показала, що у ЗДМУ впорядкована
процедура оскарження результатів контролю «Положенні про апеляцію результатів підсумкового контролю знань
здобувачів вищої освіти у ЗДМУ» (http://surl.li/ujfv). Процедура оскарження передбачає подання аспірантом
апеляційної заяви у день оприлюднення результатів атестації до відділу аспірантури та докторантури, наказом
ректора ЗДМУ створюється апеляційна комісія, що розглядає справу в триденний термін та бере участь у
перескладанні. ЕГ визначила, що ЗДМУ приділяє значну увагу питанням запобігання та виявлення корупції,
уповноважена особа з питань запобігання корупції ЗДМУ та співробітник юридичного відділу регулярно
удосконалюють свої знання шляхом проходження відповідних курсів (http://surl.li/zrch), викладачі регулярно
проходять тренінги щодо запобігання булінгу та дискримінації під час освітнього процесу (http://surl.li/zrce). За
результатами регулярного опитування аспірантів, випадків конфлікту інтересів, випадків протиправних,
корупційних дій, булінгу та дискримінації не було (http://surl.li/ulmo)

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.

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в ЗДМУ є чіткими та зрозумілими, що
відбито у положенні «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ» (http://surl.li/ywhk) та
Статуті ЗДМУ ((http://surl.li/ywhk), Положенні «Про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-
педагогічних працівників у ЗДМУ» (http://surl.li/zrcp), «Етичному кодексі ЗДМУ» (http://surl.li/ujic). Для
підтримки морально-етичних засад та принципів академічної доброчесності, ЗДМУ створено відповідну комісію
(наказ від 08.01.2019 № 01/1, наказ від 24.12.2020 № 503, komis_akad_dobroch.pdf (zsmu.edu.ua) Запобігання
плагіату здійснюється шляхом навчання аспірантів та популяризації серед НПП принципів і правил з коректного
використання інформації з інших джерел та уникнення плагіату, а також правил оформлення цитувань, що відбито
у положенні «Про запобігання прихованому плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ» (http://surl.li/zrcw).
З аспірантами проводять заняття, де їх ознайомлюють з «Положенням про академічну доброчесність здобувачів
освіти та науково-педагогічних працівників у ЗДМУ» (http://surl.li/ujkv). Наукові роботи, підготовлені аспірантами,
проходять перевірку на академічну доброчесність з використанням інтернет-системи StrikePlagiarism.com. За умов
виявлення плагіату або автоплагіату, робота повертається автору на доопрацювання. Аспіранти та НПП інформовані
про алгоритм проходження перевірки та можуть попередньо самостійно визначити відсоток унікальності тексту на
сайті бібліотеки (http://surl.li/ukcc). У ЗДМУ за ОНП для першокурсників розроблено авторський навчальний курс
«Академічна доброчесність» (http://surl.li/ujls). Проводяться вебінари, круглі столи, лекції з питань академічної
доброчесності. Зокрема, вебінар від Strikeplagiarism (http://surl.li/ujme), круглому столі «Академічна доброчесність в
освітньому середовищі: виклики та практики» від Американської Ради з міжнародної освіти (http://surl.li/ujlz),
тощо. За висновками ЕГ, аспіранти та НПП обізнані з питань наслідків порушення академічної доброчесності.
академічної відповідальності, згідно ч.6 Сторінка 15 ст.42 Закону України «Про освіту» та Положення про
академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у ЗДМУ метою популяризації
академічної доброчесності для першокурсників розроблено авторський навчальний курс «Академічна
доброчесність» (http://surl.li/ujls) для викладачів та аспірантів 13.11.2020 було запропоновано вебінар від
Strikeplagiarism (http://surl.li/ujme), У відомостях про самооцінювання зазначено, що за даною ОНП випадків
порушення академічної доброчесності не було, що підтверджено підтверджено ЕГ під час зустрічей зі
стейкхолдерами.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими та зрозумілими, дозволяють
встановити досягнення здобувачем вищої освіти програмних результатів навчання, оприлюднюються заздалегідь.
Здобувачі обізнані з правилами оскарження результатів контрольних заходів відповідно до положень, які
знаходяться у вільному доступі на сайті університету. Сильною стороною в контексті даного критерію є наявність
дисципліни “Основи академічної доброчесності”. ЗДМУ постійно популяризує академічну доброчесність, підвищує
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рівень освіченості усіх стейкхолдерів щодо її основних засад. Позитивною стороною є постійний контроль ЗДМУ
щодо запобігання академічному плагіату.

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

Суттєвих недоліків за критерієм 5 не виявлено

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Контрольні заходи, критерії оцінювання здобувачів вищої освіти обгрунтовані та зрозумілі, знаходяться у
відкритому доступі для усіх стейкхолдерів, дозволяють ефективно досягти ПРН ОНП. Проведено 2 успішні захисти
дисертацій за ОНП, що підтверджує її ефективність. Відділ аспірантури проводить постійну роботу з інформування
аспірантів. Широко популяризується академічна доброчесність, контролюється і упереджується можливість плагіату
та фальсифікації наукових даних. Суттєвих недоліків ОНП за критерієм 5 не виявлено.

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.

До викладання ОК залучені 23% професорів (53,8% в дисциплінах педіатричного профілю та 23% в суміжних
дисциплінах) та 38 % кандидатів медичних наук. Кількість викладачів, які мають відповідну кваліфікацію та
проводять заняття за окремими ОК, представлена наступним чином: ОК1 – 2 особи, ОК2 - 1, ОК3 - 1, ОК4 - 3, ВК1.1 -
8, ВК1.2 - 2, ВК2.1 - 1, ВК2.2 – 1, ВК 3.1 – 1, ВК3.2 – 1. Викладачі мають необхідний науково-педагогічний досвід,
проводять наукову діяльність та мають публікаційну активність у відповідному до ОК напрямку.У викладачів,
задіяних в даній ОП (професорів, доцентів, асистентів), академічна, професійна та публікаційна активність
релевантна тим дисциплінам, які вони викладають. Приклад: проф. Сергєєва Л.Н. викладає на даній ОНП
дисципліну «Основи біостатистики та методи статистичного моделювання», має атестат професора 02ПР004104,
виданий 16.02.2006р. та публікації за даним напрямком (Serhieieva, L., Us, G., Chudaieva, I., & Makarenko, O. (2019).
Assessment of trends in the development of the ukrainian economy based on the structural shifts analysis. Paper presented
at the CEUR Workshop Proceedings, 2422 54-65. (Scopus)); проф. Недельська С.М. має диплом професора
02ПP004102, виданий 16.02.2006р. є викладачем дисципліни «Сучасна педіатрія»; публікації Nedelska S.M.
Characteristics of domestic predictors of persistent bronchial asthma in adolescents and allergic rhinitis in children with a
distal occlusion/Shumna T.E., Nedelska S.M., Fedosieieva O.S., Zinchenko T.P.//Запорожский медицинский журнал. –
2018. – Т. 20, № 4 (109). – С. 479 – 486). Дисципліни навчального плану забезпечують досягнення програмних
результатів навчання. Відповідність викладачів дисциплінам ОНП «Педіатрія» відображена на веб-сторінках
кафедр, та обгрунтована (базова освіта, підвищення кваліфікації курсами ТУ, науковими працями в фахових
вітчизняних та міжнародних виданнях). При аналізі представлених даних в таблиці 2, дані про всіх НПП на даній
ОП були висвітлені в повному обсязі. Варто зазначити, що при зустрічах з гарантом та академічним персоналом
експертна група також переконалася, що компетентності НПП підтверджують їх професійну кваліфікацію. Відомості
про всіх викладачів, задіяних у викладацькій діяльності по ОП внесені до ЄДЕБО. Викладачі мають необхідний
науково-педагогічний досвід, проводять активну наукову діяльність, що дає можливість забезпечити досягнення
програмних цілей та результатів навчання. Всі викладачі, які забезпечують викладання кількох дисциплін за ОП,
мають чітку відповідність наукової спеціальності, наукових праць, стажування. На запит ЕГ було представлено
додатковий документ: «Перелік тем аспірантів та відповідних публікацій керівників, перелік проектів, клінічних
досліджень, НДР наукового керівника, дотичних темі дисертаційної роботи аспіранта», що також підтверджує
відповідність критерію 6.1. Під час бесід зі здобувачами (зустрічі 3,4 та 8) неодноразово вказувалось на високий
професійний рівень викладацького складу.

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

Під час конкурсного добору викладачів даної ОНП враховується необхідний рівень їх професіоналізму, а саме:
науково-педагогічні та наукові працівники повинні мати науковий ступінь та/або вчене звання та кваліфікацію
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відповідно до спеціальності 228 Педіатрія, підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою
професійною діяльністю за не менш як сімома видами чи результатами, переліченими у пункті 30 Ліцензійних умов
(Постанова КМУ від 30.12.2015 р. № 1187). Процедура проведення конкурсного добору викладачів на посади є
прозорою і керується «Положенням про Порядок проведення конкурсного відбору під час прийняття на роботу,
продовження трудових відносин і звільнення з посад науково-педагогічних працівників у ЗДМУ», «Положенням
про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Запорізького
державного медичного університету» (https://cutt.ly/EmaNOQc) та укладання з ними колективного договору.
Відповідно до цього Положення, на офіційному сайті постійно оновлюється інформація щодо наявності вакантних
посад (http://zsmu.edu.ua/p_924.html ). Посилання на сайті активне. Варто зазначити, що під час зустрічі 3 НПП
підвердили дану інформацію. Окрім того, представлені у відкритому доступі зразки документів та перелік
документів, які вимагаються для обрання на посаду асистента, доцента, професора. Оголошення про проведення
конкурсу, терміни та умови його проведення публікуються на офіційному веб-сайті ЗДМУ, на спеціалізованих веб-
ресурсах з метою забезпечення найбільш широкого доступу до цієї інформації зацікавлених осіб. Документи
розглядаються конкурсною комісією на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідної
посади. Рішення Вченої ради ЗДМУ є підставою для укладення з обраною особою колективного договору
(контракту) і видання наказу ректора про зарахування її на посаду. Процедура відбору та призначення на посаду
науково-педагогічних працівників регулюється «Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових
кадрів у ЗДМУ» (https://cutt.ly/fma1fha), яке оприлюднене у відкритому доступі на сайті ЗВО. Під час конкурсного
добору враховуються: наявність наукового ступеня та вченого звання відповідно до профілю кафедри, кількість
наукових та навчально-методичних праць (академічні якості); практичний досвід роботи, здатність постійно
підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність і наукову кваліфікацію, викладання на високому
науково-методичному рівні навчальних дисциплін, здійснення наукової діяльності, дотримання норм академічної
доброчесності (професійні якості).

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

Оскільки аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів в Україні, ЗДМУ
готує та надає до МОЗ пропозиції щодо необхідної для закладу кількості місць до аспірантури за спеціальністю
«Педіатрія» та формами навчання і виступає роботодавцем для аспірантів ЗДМУ, які успішно виконали усі форми
навчання в аспірантурі та пройшли головну форму атестації – захист дисертації на здобуття ступеня PhD. ЗДМУ
активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, використовуючи їх науковий та
виробничий потенціал для спільного виконання НДР. Алгоритм співпраці регламентується «Положенням про Раду
роботодавців у Запорізькому державному медичному університеті (https://cutt.ly/AmdwsDm). Адміністрація ЗДМУ,
представники Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА, як потенційні роботодавці, приймають участь в
процесі періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості. Підписані угоди про співпрацю між
ЗДМУ та ДОЗ Запорізької ОДА і міської ради, лікувально-профілактичними закладами міста та області. До
освітнього процесу на даній ОНП залучаються провідні фахівці галузі згідно договорів ЗДМУ з провідними
лікувальними закладами міста та області. Директори та колективи КНП та КЗОЗ, що є клінічними базами
виконання дисертаційних робіт, організують робочі місця, забезпечують набір хворих до дослідження, доступ до
персональних комп’ютерів та інтернет-мереж, лабораторно-діагностичного обладнання, що також підтвердили
роботодавці на зустрічі 5 (Запорожченко А.Г. – директор КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, Авраменко Н.В. –
директор КНП «Обласний медичний центр репродукції людини» ЗОР, Кирилюк О.Д.– директор КНП «Обласний
перинатальний центр» ЗОР, Савченко Р.І. – заступник начальника управління ДОЗ Запорізької ОДА). Представники
роботодавців включені в склад проектної групи по удосконаленню ОНП (https://cutt.ly/zmdeJdX), на засіданнях
«Ради роботодавців» також здійснювався перегляд ОП, що задокументовано у протоколах
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_158.html). На зустрічі з роботодавцями було підтверджено наявність тісної співпраці
між ними та ЗДМУ та озвучено, що їх пропозиції були враховані, що підтверджено протоколами засідань кафедр.
Наведено конкретні приклади: доц. Анікін І.О. підтвердив долучення до організації та реалізації даної ОП, шляхом
доповнення ВД «Сучасна педіатрія» тематикою інтенсивної терапії в неонатології; д.мед.н. Пашкова О.Є.
повідомила про дотичність до перегляду ОП: «Основи біостатистики та методи статистичного моделювання»;
директор КНП «Обласний перинатальний центр» ЗОР (проф. Авраменко Н.В.) засвідчила, що із 40млн. коштів,
витрачених на устаткування клінічної бази, 16 млн. було внесено ЗДМУ, що дає можливість співпраці між
представниками ЗОЗ та ЗВО, зокрема на реалізацію даної ОНП; головний лікар КНП «Запорізька обласна клінічна
дитяча лікарня» Борзенко Ю.В. повідомив, що ЗОЗ очікує завершення аспірантури здобувачем даної ОНП 4р.н.
Гребенюк Л. з метою працевлаштування.

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

Клінічні кафедри ЗВО, на яких навчаються здобувачі освіти, базуються у медичних закладах міста і з цими
закладами ЗДМУ має підписані договори про співпрацю. Базами клінічних кафедр факультету в м. Запоріжжя є
КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, КНП «Обласний медичний центр репродукції людини» ЗОР, КНП
«Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР, КНП «Обласний перинатальний центр» ЗОР, тому спілкування
з професіоналами-практиками, навчання в процесі курації пацієнтів у співпраці з ними є невід’ємною складовою
ОНП. Здобувачі беруть участь у щоденних лікарських обходах сумісно з завідувачем відділенням, професорами,
доцентами кафедр, консиліумах, клінічних розглядах, патолого-анатомічних конференціях, засіданнях ЛКК, де
вдосконалюють навички діагностики та лікування проблемних захворювань, аналізу складних клінічних ситуацій,
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набувають досвіду спілкування з колегами, формулювання власного судження. Також широко застосовується
практика проведення відкритих лекцій, майстер-класів, круглих столів провідними професіоналами-практиками та
представниками роботодавців. До освітнього процесу залучені представники роботодавців. Наприклад, кафедра
госпітальної педіатрії розташована на базі КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР, викладачі
кафедри тісно співпрацюють зі співробітниками лікувального закладу, практична частина занять, клінічна робота
здобувачів проходить у відділеннях лікарні. КНП «Міська дитяча лікарня №5» є клінічною базою ЗДМУ – кафедри
пропедевтики дитячих хвороб; КНП «Обласний перинатальний центр» ЗОР – кафедри дитячих хвороб. Окрім того,
працівники ЗОЗ за сумісництвом є викладачами ЗДМУ та навпаки (директор КНП «Міська дитяча лікарня №5»
ЗМР к.мед.н. Запорожченко А.Г. на погодинній основі та за сумісництвом долучається до реалізації ОНП).
Університетська клініка ЗДМУ також є закладом тісної співпраці з кафедрами ЗВО (http://uk.zp.ua). До наукового
керівництва та викладання залучені визнані професіонали спеціальності – представники кафедр відповідного
спрямування (проф. Недельська С.М., проф. Боярська Л.М., проф. Іванько О.Г., проф. Пашкова О.Є., доц. Котлова
Ю.В.) та експерти галузі (проф. Леженко Г.О.). В рамках міжнародних умов про співпрацю до викладання також
запрошуються іноземні лектори та експерти з різних галузей медицини. Наприклад: у ЗВО проводиться «Школа
молодого викладача», інформація оприлюднена на сайті закладу (https://cutt.ly/kmdd2KH). Науково-педагогічні
працівники ЗДМУ та інших ЗВО, а також іноземні фахівці, проводять актуальні лекції на науково-практичних та
науково-методичних конференціях та курси різної тематики в режимі дистанційного навчання, наведені дані на
яких використовуються в аудиторних заняттях з аспірантами (https://cutt.ly/AmdsTmN),
(https://courses20.zsmu.edu.ua). Про активне залучення професіоналів-практиків до даної ОП було повідомлено
здобувачами та випускниками (зустріч 3 та 8).

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

Система професійного розвитку викладача відображена у «Положенні про підготовку науково-педагогічних і
наукових кадрів у ЗДМУ» (https://cutt.ly/hmddKMb), «Положенні про безперервний професійний розвиток науково-
педагогічних працівників клінічних кафедр у ЗДМУ». У ЗДМУ функціонує система сприяння професійному
розвитку викладачів через забезпечення доступу до інформаційних, методичних, матеріально-технічних ресурсів
ЗВО; впроваджено Стратегію розвитку ЗДМУ на 2021-2025 рр (https://cutt.ly/Cmdshu0), що сприяє професійному
розвитку НПП на міжнародному рівні. Міжнародний відділ ЗДМУ оприлюднює на сайті закладу інформацію щодо
наявності та умов міжнародного стажування. Приклад: (https://cutt.ly/umdhWlC). Підвищення кваліфікації та
стажування НПП відбувається не рідше ніж 1 раз на 5 років згідно плану роботи навчально-методичного відділу та
Ради з забезпечення та підвищення кваліфікації викладачів (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_86.html ), постійно діють
курси з вивчення іноземних мов, «Школа молодого викладача» (https://cutt.ly/kmdd2KH). За інформацією,
отриманою за результатами зустрічі 3, восени 2020 року викладачі кафедри госпітальної педіатрії долучилися до
міжнародної співпраці в рамках безкоштовного курсу «Медична допомога новонародженим та дітям зі спадковими
хворобами обміну речовин». Курс був розроблений Чеським центром. Кафедри спільно з ФПО планують
підвищення кваліфікації викладачів (https://cutt.ly/KmdfYoA), (https://cutt.ly/cmdfjXZ), (https://cutt.ly/omdfxoV),
(https://cutt.ly/SmdfQ0G), (https://cutt.ly/NmdfRoC). У ЗДМУ впроваджуються інноваційні методи навчання
(http://zsmu.edu.ua/new_1713.html). ЗВО забезпечує матеріальне стимулювання та відшкодування коштів,
витрачених на оплату публікації. Сума преміювання за захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
наук - 10 тис. грн, кандидата наук – 7 тис. грн. Під час виконання дисертацій здобувачі отримують надбавки за
складність і напруженість праці (https://cutt.ly/imdfJ3O). На час підвищення кваліфікації з відривом від
виробництва (освітнього процесу) за науково-педагогічними працівниками зберігається місце роботи (посада) із
збереженням середньої заробітної плати. Приклад закордонного підвищення кваліфікації викладачів за ОПі:
д.мед.н. Пахольчук О.П.– стажування в Хубейському університеті медицини з педіатричної допомоги, Китай 2019р).
ЗВО сприяє та забезпечує умови для проходження НПП заходів професійного розвитку - підвищення лікарської та
викладацької майстерності (https://cutt.ly/5npfhnQ), (https://cutt.ly/1npfksx). Позитивною стороною є створення
«Програми розвитку» за напрямками - додаткової мотивації щодо підвищення кваліфікації для керівників
здобувачів освітньо-наукового ступеня доктор філософії (за рекомендацією ORPHEUS).
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_170.html). Моніторинг своєчасності проходження курсів підвищення кваліфікації
виконує завідувач кафедри, декани факультетів/ директори навчально-наукових інститутів, деканат факультету
підвищення кваліфікації викладачів.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ЗДМУ створено матеріальну та нематеріальну мотивацію професорсько-викладацького складу для заохочення та
стимулювання розвитку викладацької майстерності: Програма підтримки науково-дослідної, освітньої та
методичної роботи здобувачів наукових ступенів та вчених звань, науково-педагогічних працівників, і преміювання
за досягнення високих результатів. Згідно колективного договору ЗДМУ (https://cutt.ly/UmdjwvA), статуту ЗДМУ
(https://cutt.ly/umdjtxu) та відповідно до стратегії розвитку ЗДМУ (https://cutt.ly/1mdhChn) університет здійснює
нематеріальні (вручення нагород університету – грамот, подяк) та матеріальні (преміювання, доплати) заохочення
викладачів ОНП за досягнення у фаховій сфері. При публікуванні статей в журналах «Запорожский медицинский
журнал», «Патологія», які входять до наукометричних баз Web Of Science університет компенсує вартість наукових
видань (http://zsmu.edu.ua/new_2198.html), (https://cutt.ly/umdh9Co). Проводиться виплата премії за успішне
складання іспиту з іноземної мови відповідності рівнів В2, С1, С2 (https://cutt.ly/NmdjoRM). Щорічно в університеті
проводиться рейтинг науково-педагогічних працівників згідно «Рейтингової оцінки діяльності кафедр і
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викладачів», де враховуються досягнення кожного викладача. Результати рейтингового оцінювання передбачають
матеріальну мотивацію викладачів (http://zsmu.edu.ua/p_685.html), (http://zsmu.edu.ua/new_2204.html),
(http://zsmu.edu.ua/snew_2722.html). Інформація оприлюднена у вільному доступі на сайті ЗВО. Написання
наукових та навчально- методичних видань, захист дисертації також заохочується дипломами та/або грошовими
преміями. Матеріальна підтримка викладачів здійснюється шляхом преміювання за досягнення в науковій,
педагогічній та громадській роботі, сумлінну працю на благо ЗДМУ та до різних свят. Нематеріальне заохочення
відбувається шляхом нагородження грамотами, подяками з нагоди визначних та ювілейних дат. У ході бесіди з
викладачами встановлено, що їхня викладацька майстерність підвищується шляхом участі у різних наукових
заходах: науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, методичних семінарах, майстер-класах,
курсах підвищення кваліфікації з педагогіки. На сайті ЗВО наявне Положення про преміювання, що забезпечує
прозору процедуру нагородження преміями та заохочення для публікацій (https://cutt.ly/2mgmnfa).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильною стороною ОНП є те, що академічна та професійна кваліфікація викладачів, залучених до реалізації
освітньої програми, в повному об’ємі забезпечує досягнення цілей та програмних результатів навчання.
Позитивною практикою можна вважати забезпечення викладання клінічних дисциплін на клінічних базах
Університету, якими є медичні заклади міста на підставі підписаних договорів про співпрацю та спільне
використання устаткуванням (КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, КНП «Обласний медичний центр
репродукції людини» ЗОР, КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР, КНП «Обласний
перинатальний центр» ЗОР). Механізми відбору при заміщенні вакантних посад – прозорі, чіткі та зрозумілі. Варто
відзначити: поєднання викладання з практичною діяльністю за фахом викладачами курсу професійної та
практичної підготовки за спеціальністю; залучення роботодавців до реалізації ОНП «Педіатрія» (наявність
створеної Ради роботодавців) та наявної в них матеріально-технічної бази та високотехнологічного обладнання для
якісного оволодіння практичними навичками та виконання наукових досліджень здобувачами; залучення
професіоналів-практиків до навчального процесу. У ЗДМУ розвинена система професійного розвитку
викладацького складу у вигляді «Школи молодого викладача», «Програми розвитку» та стимулювання педагогічної
майстерності, шляхом рейтингу, а в подальшому - відзначення подяками, грамотами та/або преміювання.

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

Слабкими сторонами даної ОНП є недостатнє залучення експертів галузі до освітнього процесу та недостатній
рівень системи професійного розвитку НПП, проте виявлені недоліки не є суттєвими. ЕГ рекомендовано активно
залучати експертів галузі до організації та реалізації освітнього процесу з метою внесення змін до ОП при кожному її
перегляді. Крім того, рекомендовано посилити систему професійного розвитку НПП та наукових керівників по типу
«Школи гарантів», «Школи наукових керівників» для посилення комунікації між стейкхолдерами та набуття
відповідних компетентностей усіма учасниками освітнього процесу.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Встановлені факти і докази свідчать про загальну відповідність критерію 6 встановленим вимогам. Наявні сильні
сторони: викладання клінічних дисциплін на клінічних базах Університету (КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР,
КНП «Обласний медичний центр репродукції людини» ЗОР, КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня»
ЗОР, КНП «Обласний перинатальний центр» ЗОР); поєднання викладання з практичною діяльністю за фахом
викладачами курсу професійної та практичної підготовки за спеціальністю (проф. Недельська С.М., проф. Боярська
Л.М., проф. Іванько О.Г., проф. Пашкова О.Є., доц. Котлова Ю.В.); участь у реалізації ОП експертів галузі (проф.
Леженко Г.О.); залучення роботодавців та наявної в них матеріально-технічної бази та високотехнологічного
обладнання для якісного оволодіння практичними навичками та виконання наукових досліджень (здобувачі мають
доступ до Навчального медико-лабораторного центру (https://cutt.ly/MmjoneK) з потужною лабораторною базою;
функціонує лабораторія ННМЦ «Університетська клініка» (https://cutt.ly/smjoS4a); міжкафедральний тренінговий
центр (https://cutt.ly/amjoWHa); співробітники клінічних кафедр та здобувачі ЗДМУ успішно працюють в 17
власних, 11 міжрегіональних та обласних спеціалізованих медичних центрах (https://cutt.ly/fmjoVrT). Варто
відзначити позитивні практики: у ЗДМУ розвинена система професійного розвитку викладацького складу («Школа
молодого викладача», «Програма розвитку») та стимулювання педагогічної майстерності, шляхом рейтингу.
Академічна та професійна кваліфікація викладачів, залучених до реалізації ОНП дозволяє забезпечити досягнення
визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання. Слабкими сторонами даної ОНП є
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недостатнє залучення експертів галузі до освітнього процесу та недостатній рівень системи професійного розвитку
НПП, проте виявлені недоліки не є суттєвими. ЕГ рекомендовано активно залучати експертів галузі до організації та
реалізації освітнього процесу з метою внесення змін до ОП при кожному її перегляді. Крім того, рекомендовано
посилити систему професійного розвитку НПП та наукових керівників по типу «Школи гарантів», «Школи
наукових керівників» для покращення комунікації між стейкхолдерами та набуття відповідних компетентностей
усіма учасниками освітнього процесу. Наявні недоліки не є суттєвими. Адміністрація ЗВО має чіткі прагнення до їх
усунення.

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.

Під час зустрічі в онлайн режимі у вигляді стрімів було продемонстровано Науково-медичний лабораторний центр з
віварієм, лабораторії університетської клініки, міжкафедральний тренінговий центр, лабораторія ембріону центру
репродуктивної медицини, навчальні приміщення кафедр, які забезпечують освітній процес, бібліотеку,
комп’ютерні класи. В склад ЗДМУ входять Інститут клінічної патології людини та НДІ медико-екологічних проблем
(http://zsmu.edu.ua/p_190.html). Загалом в ЗДМУ 17 лабораторій (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html ). Під час
відео трансляцій члени ЕГ відзначили інноваційне обладнання. Навчальні приміщення педіатричних кафедр
оснащені апаратами УЗД з датчиками, апаратами ЕКГ, реоенцефалографом, спірографом, денситометром для
немовлят, комп’ютерами, мультимедійною технікою, забезпечені безлімітним і безкоштовним доступом до мережі
Інтернет, що створює сприятливі умови для виконання наукового дослідження. Здобувачі мають можливість
виконувати наукову складову ОП як на клінічних базах, так і в лабораторіях ЗВО. Здобувачі ОП мають можливість
працювати в лабораторії при наявності певних навичок, або бути присутніми при проведенні досліджень відповідно
до їх наукової роботи. Міжкафедральний тренінговий центр (http://zsmu.edu.ua/sp_1353.html) оснащений
манекенами дітей різного віку: від немовляти до підлітка, призначених для відпрацювання методів фізикального
обстеження в дитячому віці та відтворення невідкладних станів у педіатричній практиці, сучасними симуляторами,
тренажерами та фантомами. Неонатологічний підрозділ межує з акушерським, що створює реалістичні умови для
проведення мультидисциплінарного тренінгу. Під час зустрічі 6 директор бібліотеки
(http://zsmu.edu.ua/sp_134.html) Карпенко Т.В. відзначила, що бібліотека є центром інтегрованого інформаційного
забезпечення освітнього та науково-дослідного процесів Університету. Науковий фонд бібліотеки є достатнім для
реалізації ОП, він постійно оновлюються. Ведуться і підтримуються 9 баз даних, у тому числі Електронний каталог
(http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?
LNG=&C21COM=F&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21CNR=20&Z21ID=). Створено Інституційний Репозитарій
університету – IRZSMU ( http://dspace.zsmu.edu.ua/?locale=uk). Деякі локації бібліотеки облаштовані інноваційною
технікою, інтернет-комунікаційними мережами, є технічно об лаштовані індивідуальні робочі місця з можливістю
підключення власних гаджетів, окремі локації для групової роботи та проведення он-лайн конференцій, вебінарів
тощо. У 2020 році створено новий багатоцільовий навчально-науковий центр з бібліотекою, оснащений системами
віртуальної реальності, потужним відеопроектором, сучасною комп'ютерною технікою. У 2020 р. у ЗДМУ були
створені 26 лекційних аудиторій для онлайн навчання, оснащені новими ноутбуками з програмним забезпеченням
MS Teams, веб-камерами Logitech та спеціальними LED-лампами освітлення.

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.

ЕГ на підставі проведених он-лайн зустрічей зі здобувачами вищої освіти, адміністративним персоналом,
академічною спільнотою, представниками самоврядування, радою молодих вчених було встановлено, що всі
учасники освітнього процесу мають безоплатний доступ до відповідної інфраструктури (навчальних кімнат,
лекційних аудиторій, бібліотеки, стимуляційного центру, спортивного залу), а також до інформаційних ресурсів
(мережі Інтернет, фондів наукової бібліотеки, з відкритим доступом до провідних пошукових систем біомедичного
профілю), які необхідні для навчання та викладацької і наукової діяльності. Є авторизований доступ до електронних
ресурсів кафедр (http://doc.zsmu.edu.ua/ ). Здобувачі та викладачі при наявності певних навичок можуть проводити
наукові дослідження на клінічних базах та в науково-медичному лабораторному центрі, користуватися
мультимедійним обладнанням для підготовки, апробації та презентації результатів досліджень. У ЗВО впроваджена
Програма підтримки здобувачів наукових ступенів та вчених звань, науково-педагогічних працівників, і
преміювання за досягнення високих результатів (http://zsmu.edu.ua/sp_215.html ), за якою здобувачі мають змогу
отримувати кошти на придбання реактивів і обладнання, публікації статей, виплати премій дисертантам за
своєчасний (достроковий ) захист дисертаційної роботи, організацію та проведення курсів з вивчення англійської
мови та підготовки до складання іспиту рівень В2-С, виплату премій за досягнуті високі наукові та педагогічні
показники тощо. Під час зустрічей з керівництвом закладу, академічним персоналом та здобувачами було
підтверджено дієвість цієї програми. Зокрема, всі здобувачі зазначили, що в рамках цієї програми їм було закуплено
реагенти для дослідження, покрили кошти за публікацію статті. Випускниця ОНП 2020 року Крайня Г.В. зазначила,
що вона та її керівник отримали премії після успішного захисту дисертаційної роботи. Заклад забезпечує
можливості безоплатного проведення досліджень в лабораторіях університету.
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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.

Психологічну допомогу здобувачі ВО можуть отримати в Психологічній службі, інформація про яку міститься на
сайті (http://zsmu.edu.ua/p_1469.html). Фахівці Психологічної служби щоденно проводять індивідуальні
консультації для академічної спільноти та для здобувачів ВО. Консультативну психологічну допомогу також надає
лікар-психолог Університетської клініки ЗДМУ. Під час зустрічі з аспірантами було уточнено, що здобувачі знають
про існування такої служби у закладі, знають де вона знаходиться, але потреби звертатися до даного часу в них не
виникало. ЕГ були презентовані відеоролики, які розміщені на сайті ЗВО (http://zsmu.edu.ua/p_1236.html), в яких
підтверджено створення належних умов для задоволення потреб та інтересів здобувачів ВО. Всі лабораторії,
кафедральні приміщення, тренінгів центр забезпечені сучасними засобами пожежогасіння. На сайті доступна
експрес-інформація щодо правил безпеки життєдіяльності під час НС різного характеру, загрози терористичного
акту (http://zsmu.edu.ua/p_901.html). При необхідності здобувачі отримують медичну допомогу в медпунктах,
розташованих в гуртожитках чи в Центрі медичної реабілітації та профілактики. З метою попередження і боротьби з
булінгом, дискримінацією та сексуальними домаганнями в ЗВО створена комісія, розроблено Положення про засади
запобігання і протидії булінгу, дискримінації, сексуальним домаганням та іншим проявам неетичної поведінки у
Запорізькому державному медичному університеті (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_231.html). На території
Університетського містечка є спортивний комплекс, наукова і художня бібліотеки, студія краси, клуб художньої
самодіяльності, студентський профілакторій, кілька їдалень і кафе, інтернет-кафе. Поряд з навчальними корпусами
і студентськими гуртожитками знаходиться стадіон із секторами легкої атлетики, футбольним полем, спортивними
майданчиками для гандболу, міні-футболу, волейболу, баскетболу, спортивні зали, плавальний басейн, тенісні
корти, тир для занять спортивною стріляниною, шашково-шаховий клуб, фітнес-клуб.
(http://zsmu.edu.ua/p_79.html).

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

ОП, навчальний план, робочі програми з дисциплін розміщені у вільному доступі на сайті ЗДМУ
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html ). Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та
соціальна підтримка здобувачів ВО, що навчаються за ОП, забезпечується низкою структурних підрозділів ЗДМУ –
відділом аспірантури та докторантури (http://zsmu.edu.ua/p_197.html), науковими підрозділами університету
(http://zsmu.edu.ua/p_193.html), Центром дистанційної освіти і телемедицини (http://zsmu.edu.ua/sp_137.html),
Центром комп’ютерних технологій (http://zsmu.edu.ua/p_138.html), кафедрами педіатричного профілю
(http://zsmu.edu.ua/p_160.html; http://zsmu.edu.ua/p_172.html; http://zsmu.edu.ua/p_276.html;
http://zsmu.edu.ua/p_171.html; http://zsmu.edu.ua/p_732.html) та ін.На сайті є доступ до всіх нормативних
документів та електронних ресурсів. Здобувачі можуть безперешкодно отримувати консультації від наукового
керівника, у відділі аспірантури, Науковому товаристві молодих вчених та студентів, Координаційній раді з наукової
роботи студентів, у завідувачів відповідних кафедр та підрозділів. Інформацію про порядок проходження
навчальних дисциплін здобувачі отримують у відділі аспірантури та докторантури, тоді як розклад занять в межах
окремої дисципліни - безпосередньо на кафедрах. Під час зустрічі 7 фахівець відділу міжнародних зв’язків Павленко
А.С. розповіла, що відділ надає інформацію про міжнародні навчальні курси, стажування, стипендіальні програми
та гранти. Під час зустрічі 3 здобувачі висловлювали задоволення інформаційною, організаційною та
консультативною підтримкою. На сайті ЗВО є скринька довіри (http://zsmu.edu.ua/p_mail_uk.html), через яку
здобувач може донести інформацію керівництву університету, а також телефони урядової телефонної гарячої лінії,
гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми, гендерної дискримінації, консультування
мігрантів. Результати анкетування здобувачів ВО обговорюються на засіданнях кафедр, Вченої ради та впливають на
подальше удосконалення діяльності ЗВО (https://inlnk.ru/bnN7y).

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

У ЗДМУ створені умови для реалізації права на освіту особами з особливими потребами. В Правилах прийому до
аспірантури в 2021 році, додаток 6 до Правил прийому до ЗДМУ
(http://zsmu.edu.ua/upload/files/abiturient/2021/dodatok6.pdf) прописано, що в університеті проведено
реконструкцію усіх об’єктів інфраструктури (навчальних корпусів, гуртожитків, їдалень, лабораторій,
Університетської клініки тощо) для доступу до них маломобільних груп населення, про що свідчить «Технічний звіт
щодо доступності маломобільних груп населення до будівель Запорізького державного медичного університету»,
шифр 10066, 2019 рік. Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в
Україні» з метою створення умов для якісного обслуговування співробітниками університету осіб, що потребують
допомоги, та забезпечення комфортності перебування їх на території університету Розпорядженням ректора №06
від 12 лютого 2019 року та наказом ректора від 15 лютого 2019 року № 76/1 «Про створення волонтерської групи»
було створено волонтерську групу для супроводу (надання допомоги) особам з обмеженими фізичними
можливостями, громадянам похилого віку, іншим маломобільним групам населення під час перебування на
території ЗДМУ (http://surl.li/zske ). Під час зустрічі 8 випускниця ОНП Педіатрія Крайня Г.В. повідомила, що в
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період навчання в аспірантурі вона народила дитину, з приводу чого перші два місяці після пологів їй була надана
можливість індивідуального навчання. За даною програмою особи з особливими освітніми потребами не
навчаються. Під час огляду матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП, ЕГ
переконалася, що корпуси та гуртожитки обладнані пандусами, спеціальними санітарними вузлами для людей з
особливими потребами. Адміністрація ЗДМУ при плануванні ремонту та реконструкції навчальних приміщень
враховує потреби даної категорії здобувачів (https://www.youtube.com/watch?v=Jvd6LD0S61Q). Приклади на
практиці відсутні.

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

Політика вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних із булінгом, дискримінацією та сексуальними домаганнями
регламентується Положенням Про засади запобігання і протидії булінгу, дискримінації, сексуальним домаганням та
іншим проявам неетичної поведінки у ЗДМУ (http://nmv.zsmu.edu.ua/sp_231.html). Відповідно до положення,
Наказом ректора №108/1 від 03.03.2020 року створено постійно діючу комісію з попередження і боротьби з
боулінгом, дискримінацією та сексуальними домаганнями, (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_231.html), розроблено та
введено в дію Положення про Комісію з попередження і боротьби з боулінгом, дискримінацією та сексуальними
домаганнями, визначено порядок звернень і вирішення конфлікту. На сайті ЗДМУ представлений План заходів
щодо попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями на 2020-2021 навчальний рік
(http://nmv.zsmu.edu.ua/sp_231.html). На сайті ЗДМУ добре відображена антикорупційна діяльність
(http://zsmu.edu.ua/p_1138.html). В університеті запроваджено посаду Уповноваженої особи з питань запобігання та
виявлення корупції, розроблений Етичний кодекс (нова редакція), Антикорупційна програма на 2021 рік,
запроваджений План антикорупційних заходів на 2021 рік, проводяться правові мітапи для студентів ЗДМУ
(http://zsmu.edu.ua/snew_1924.html). Відповідно до відомостей про самооцінювання, діяльність ЗДМУ ґрунтується
на принципі недискримінації, що передбачає незалежно від певних ознак: забезпечення рівності прав і свобод осіб,
повагу до гідності кожної людини, забезпечення рівних можливостей осіб. В університеті цілодобово функціонують
телефони гарячої лінії:, будь-яка особа може звернутися до співробітників університету електронною поштою
(http://zsmu.edu.ua/p_mail_uk.html). Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції ЗДМУ
Аніщенко М.А., к. юр. н., доцент кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я, медичного та
фармацевтичного права, проводить навчання (http://zsmu.edu.ua/snew_1964.html), постійні зустрічі як зі
здобувачами освіти, так і з НПП (http://zsmu.edu.ua/sp_1138.html). В ЗДМУ розроблено і впроваджено онлайн-курс
з правової освіти. Положення (http://zsmu.edu.ua/p_1483.html) про порядок врегулювання конфліктів в освітньому
процесі ЗДМУ висвітлено на сайті відділу аспірантури і докторантури
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_vreg_konfl_ZSMU.pdf. Викладачі ЗДМУ проходять
тренінги за тематикою «Психологічного супроводу навчального процесу» http://zsmu.edu.ua/snew_2196.html. У
ЗДМУ не було конфліктів, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією, про що ЕГ
дізналася під час зустрічей з академічним персоналом та здобувачами ВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильною стороною ОНП є широко представлені різнопланові матеріально-технічні ресурси ЗВО та клінічних
кафедр, на яких проводиться навчання за даною ОНП, велика кількість потужних лабораторій, які оснащені
інноваційним устаткуванням відомих фірм-виробників з США, Японії, Європи. В складі Науково-медичного
лабораторного центру є віварій; потужний бібліотечний фонд, інформативний сайт бібліотеки, безкоштовний
доступ до інформаційних ресурсів, наукометричних баз Scopus та Web of Science, що дозволяють забезпечити цілі та
програмні результати навчання. ЕГ переконалася в наявності дієвої Програми підтримки здобувачів наукового
ступеня та вченого звання у ЗДМУ та Програми підтримки здобувачів наукового ступеня і вченого звання, та
викладачів у ЗДМУ, які передбачають стимулювання науковців шляхом преміювання, доплат, винагороди, методів
нематеріального заохочення. В ЗВО створені умови для здобувачів з особливими потребами. Створена потужна ІТ
платформа з навчально-методичним забезпеченням освітньої складової підготовки аспірантів на ОНП «Педіатрія».
Здобувачам ОНП доступна інформація на платформі Microsoft Teams, LMS e d X , edX.Studio ClassPoint для
проведення інтерактивних лекцій у програмі Microsoft PowerPoint. Професор О. А. Рижов отримав ліцензію на
створення і проведення навчальних курсів та видання відповідних сертифікатів слухачам від компанії Microsoft, що
сприяє стратегії інформатизації університету, впровадження новітніх інструментів і технологій в навчальний
процес, особливо в умовах, які склалися під час карантинних заходів та введення дистанційного навчання і це
дозволяє підвищити якість освітніх послуг та рівень підготовки здобувачів, зокрема на ОНП «Педіатрія».

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

Зауважень немає
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Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Враховуючи наявні факти і докази, а також дані обговорення у фокус-групах із здобувачами, адміністрацією,
викладацьким і допоміжним складом, експертна група дійшла висновку, що матеріально-технічні ресурси, а саме
наявність 17 лабораторій, оснащених інноваційним обладнання, наявність віварію в складі Науково-медичного
лабораторного центру, лабораторії ембріону центру репродуктивної медицини, потужного бібліотечного фонду з
щорічним оновленням літератури, сучасно обладнаної бібліотеки з 9 базами даних та навчально-методичного
забезпечення ОП дозволяють забезпечити досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання.
Всі педіатричні кафедри мають інструментальне забезпечення, а саме, оснащені апаратами УЗД з датчиками,
апаратами для ЕКГ, реоенцефалографом, спірографом, денситометром для немовлят, комп’ютерами,
мультимедійною технікою, забезпечені безлімітним і безкоштовним доступом до мережі Інтернет.
Міжкафедральний тренінговий центр оснащений манекенами дітей різного віку для відпрацювання методів
фізикального обстеження та відтворення невідкладних станів, сучасними симуляторами, тренажерами та
фантомами. Неонатологічний підрозділ межує з акушерським, що дозволяє проведення мультидисциплінарного
тренінгу. Здобувачі ОП мають можливість самостійно працювати в лабораторіях при наявності певних навичок.
ЗДМУ можна вважати взірцевим щодо впровадження в освітньо-науковий процес, академічне середовище сучасних
інформаційних технологій. У 2020 р. у короткий строк були створені 26 лекційних аудиторій для онлайн навчання,
які оснащені новими ноутбуками з програмним забезпеченням MS Teams, веб-камерами Logitech та спеціальними
LED-лампами освітлення. Заклад забезпечує безоплатний доступ всіх учасників освітнього процесу як до
інфраструктури, так і до інформаційних ресурсів, необхідних для освітньої, викладацької та наукової діяльності в
межах ОНП «Педіатрія». Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти та
дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси. У ЗВО впроваджена дієва «Програма підтримки здобувачів
наукових ступенів та вчених звань, НПП, преміювання за досягнення високих результатів», за якою здобувачі
отримують кошти на придбання реактивів і обладнання, публікації статей, премії за своєчасний (достроковий)
захист дисертаційної роботи, вивчення англійської мови та підготовки до складання іспиту рівень В2-С, премії за
досягнуті високі наукові та педагогічні показники тощо. Університет використовує різні ресурси для подальшого
покращення освітнього середовища. Створені умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми
потребами. Надається достатня освітня, організаційна, інформаційна, консультативна підтримка здобувачам.
Розроблені положення щодо процедур вирішення конфліктних ситуацій. Таким чином, представлена ОНП за
спеціальністю 228 «Педіатрія» повністю відповідає рівню А за критерієм 7 та має взірцевий характер.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ЗДМУ дотримується процедур оновлення та періодичного перегляду ОНП, спираючись на нормативну базу. Згідно з
«Положенням про освітні програми у Запорізькому державному медичному університеті» (http://surl.li/zrdb), ОНП
преглядають не менше 1 раза на рік. Проектною групою проведено перегляд ОНП за останні за 5 роки 7 разів
(http://surl.li/zrdd). Зміни у ОНП вносяться відповідно до пропозицій внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів.
Найсуттєвіші зміни ОНП відбулися у 2017 та 2021 роках. Наприклад: у 2017 році за побажаннями НПП та аспірантів,
що визначено шляхом опитування, змінено бюджет часу та терміни атестації (замість 12, на 6 тижнів з розбивкою на
3 роки), змінено назви та годинне навантаження вибіркових дисциплін (http://surl.li/zrde). У 2021 році затверджено
внесення до ОНП вибіркового блоку дисциплін «Іноземна мова за професійним спрямування» за пропозицією
голови ради роботодавців Котляревської Е.В. та здобувача Ісаченко І.М., що пов’язано з інтернаціоналізацією освіти
та тенденціями розвитку галузі.

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОНП, що відбувається під час зустрічей зі
здобувачами, представниками студентського саоврядування ЗДМУ. Здобувачі входять до складу проєктних груп,
вчених рад факультетів та університету. Проводяться зустріч зі здобувачами PhD, опитування, анкетування для
підвищення якості освітньої програми та оцінки задоволення стейкхолдерів досягненням ПРН за програмою, зміст
анкет оновлюється з урахування побажань здобувачів (http://surl.li/ulmo). За результатами зустрічей зі здобувачами
освіти за даною ОНП, ЕГ з’ясувала, що представник здобувачів аспірантка Вакула Д.О. була у складі проєктних груп
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і брала участь в усіх засіданнях. Також, за співбесідами було встановлено, що у 2021 році до складу проектної групи
долучено представника здобувачів, аспірантку Захарченко Н.А. Наукове товариство молодих вчених та студентів
ЗДМУ ((http://surl.li/zrdf) бере активну участь у обговоренні нагальних питань реалізації і якості ОНП. Так, члени
товариства (Вакула Д.О., Запорожченко Д.) входять до студентської ради ЗДМУ (http://surl.li/zrdg); аспірант
Захарченко Н.А – до Вченої ради медичних і міжнародних факультетів ЗДМУ (http://surl.li/zrdk). У такий спосіб
здобувачі активно долучаються до системи внутрішнього забезпечення якості освіти (http://surl.li/zrdw).

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

В університеті створена рада роботодавців за третім (освітньо-науковим) рівнем (http://surl.li/ukxw). До складу Ради
роботодавців за ОНП 228 «Педіатрія» входять Леженко Г.О. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри госпітальної
педіатрії Запорізького державного медичного університету (гарант освітньо-наукової програми «Педіатрія»);
Полковніков Ю.Ф. – к.мед.н, доцент, декан ІІ медичного факультету Запорізького державного медичного
університету; Запорожченко А.Г. – к.мед.н, директор КНП «Міська дитяча лікарня № 5» ЗМР, Заслужений лікар
України (http://surl.li/zreb). Зовнішні стейкхолдери залучаються до перегляду ОНП «Педіатрія за третім (науково-
освітнім) рівнем, беруть участь у навчальному процесі, у тому числі, в умовах змішаного навчання, беруть участь у
розробці механізмів врахування інтересів здобувачів на всіх етапах реалізації ОНП та при їхньому працевлаштуванні
(http://surl.li/zred). Основним місцем працевлаштування здобувачів ОНП 228 «Педіатрія» є ЗДМУ, а також,
лікувально-профілактичні закладі м. Запоріжжя та Запорізької області, тому зовнішні і внутрішні стейкхолдери –
представники фахових асоціацій та товариств, експерти Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА, керівники
наукових лабораторій, як і інші співробітники ЗДМУ – регулярно беруть участь в удосконаленні ОНП у складі Ради
роботодавців та під час відповідних заходів ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_158.html). Так, за результатами
співбесіди зі стейкхолдерами, Запорожченко А.Г., член ради роботодавців, головний лікар 5-ї дитячої міської
багатопрофільної лікарні, зазначив про постійну активну участь зовнішніх стейкхолдерів у переглядах та
наповненні ОНП, що відбивається у протоколах засідання ради та оприлюднюється на сайті ЗДМУ
(prot2_rada_robotodavci.pdf (zsmu.edu.ua). Авраменко Н.А., директор КНП «Обласний медичний центр репродукції
людини» ЗОР, зазначила про активне долучення зовнішніх стейкхолдерів до реалізації практичної складової даної
ОНП.

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

ОНП 228 «Педіатрія» запроваджена нещодавно, проте на сьогодні вже є вдалий досвід закінчення навчання та
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня «доктор філософії», а саме – здобувачів Крайньої Г.В. та
Федосєєвої О.С. (http://zsmu.edu.ua/p_1375.html, http://zsmu.edu.ua/p_1560.html), які по закінченні навчання за
ОНП продовжили працювати у ЗДМУ на посадах асистента кафедри госпітальної педіатрії та асистента кафедри
факультетської педіатрії відповідно. Захист дисертації аспіранта Федосєєвої О.С. відбувся 26.05.2021, дисертаційна
робота проходить етапи офіційного обговорення та затвердження. Тож, ЗДМУ володіє інформацією про
працевлаштування та кар’єрний шлях випускників ОНП 228 «Педіатрія» та продовження взаємодії випускників та
наукових керівників.

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

З метою підвищення якості підготовки фахівців, конкурентоздатних на світовому ринку праці, у ЗДМУ впроваджена
система управління якістю (http://zsmu.edu.ua/p_692.html) За даними зовнішнього аудиту, проведений органом з
сертифікації систем якості «Росукрсерт», визначено відповідність системи вимогам міжнародного стандарту ISO
9001:2008, результатом чого було отримання ЗДМУ сертифікату відповідності системи управління якістю вимогам
ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008). ЗДМУ підтвердив відповідність системи управління якістю міжнародним
стандартам, ставши другим ЗВО медичної галузі в Україні, що успішно пройшов сертифікацію. У червні 2017 року
університет вчергове пройшов оцінку системи управління якістю і отримав сертифікат нового зразка ДСТУ ISO
9001:2015. Сертифікат підтверджує, що система управління якістю ЗДМУ відповідає вимогам міжнародного
стандарту, гарантує високий рівень науково-педагогічних працівників, ефективні методики надання освітніх послуг
в галузі охорони здоров’я та сучасні умови навчання для студентів (http://zsmu.edu.ua/new_1596.html). Сектор
моніторингу якості освіти регулярно проводить анонімне анкетування усіх стейкхолдерів щодо оцінки якості освіти
та вибору шляхів оптимізації освітнього процесу із залученням можливостей інформаційних ресурсів, сервісу
Google, тощо http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html), отримуючи та аналізуючи інформацію про нагальні питання
освітнього процесу щодо викладання, оцінювання, форм контролю, неупередженості викладачів, мови, якості
подання матеріалу з різних дисциплін, у тому числі, щодо ОНП 228 «Педіатрія». ЕГ з’ясувала, що ЗДМУ
конструктивно і швидко реагує на всі проблемні питання, які виникають у стейкхолдерів. Так, дистанційні умови
навчання за ОНП визначили необхідність поповнення електронних ресурсів кафедр актуальними навчальними
матеріалами, що наразі активно виконується ЗДМУ.
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6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

Акредитація ОНП 228 «Педіатрія» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти проводиться вперше. За
результатами попередніх перевірок (2016 року – моніторинговою групою щодо організації навчально-методичної
роботи ЗДМУ та у 2019 році – Державною службою якості освіти України щодо мови навчання), оцінка діяльності
ЗВО була позитивною. Усі пропозиції були враховані і втілені. Також, ЕГ встановила, що позитивною є практика
врахування пропозиції акредитацій інших ОНП. Зокрема, за результатами акредитацій ОНП «Стоматологія»
другого (магістерського) рівня та «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня, до складу
Проєктної групи ОНП 228 «Педіатрія» було введено складу здобувача вищої освіти аспіранта Захарченко Н.А. і
представника від роботодавців Запорожченко А.Г., к.мед.н., директора КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 5»
ЗМР, Заслуженого лікаря України (https://cutt.ly/4mDCinB). Також, враховані побажання щодо зарахування
отриманих знань, здобутих в неформальній освіті (https://cutt.ly/VmDCsgv).

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

У ЗДМУ сформована культура якості, яка має високий рівень та здійснюється на всіх рівнях. Основні засади
викладені у «Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ» (http://surl.li/zrgg).
Контроль за культурою якості здійснює ректор ЗДМУ, відповідальність за якість освіти покладається на усіх
стейкхолдерів. Сектор управління якістю освіти ЗДМУ відповідає за високий рівень НПП, ефективні методи освіти,
сучасні умови навчання для здобувачів (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_155.html). Сектор моніторингу якості освіти
забезпечує постійний аналіз забезпечення якісної реалізації ОНП. За проведення моніторингу відповідає голова
сектору моніторингу із залученням завідувача відділу аспірантури і докторантури, гаранта ОНП. За результатами
аналізу ОНП 228 «Педіатрія» та зустрічей з фокус-групами, ЕГ встановила, що всі стейкхолдери беруть активну
участь у системі управління якістю, а ЗВО проводить регулярні заходи щодо вдосконалення освітнього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильними сторонами ОНП, за висновком ЕГ, є сертифікована система управління якістю, що відповідає стандарту
ISO 9001:2015, наявність ради роботодавців за третім (освітньо-науковим) рівнем, яка залучається до удосконалення
ОНП, якісна та дієва система забезпечення якості освіти, представництво здобувачів освіти за ОНП у радах ЗДМУ та
проєктних групах, що беруть участь у переглядах та вдосконаленням ОНП, використання інформаційних
електронних ресурсів та платформ з метою розширення освітнього контенту, моніторингу якості реалізації ОНП для
ефективного її вдосконалення, практика й прозора процедура оновлення ОНП з урахуванням пропозицій усіх
стейкхолдерів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Суттєвих зауважень немає. Є рекомендація продовжити наповнення інформаційним контентом освітні ресурси
кафедр, враховуючи можливі перспективи дистанційного та змішаного форматів навчання.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

У ЗДМУ сформована висока культура якості освіти, що реалізується у ефективному забезпеченні та регулярному
вдосконаленні ОНП із залученням усіх стейкхолдерів та з урахуванням побажань, що забезпечується залученням
студентського самоврядування, здобувачів та роботодавців до рад університету та проєктних груп, системою
регулярного анкетування та оприлюднення його результатів, функціонуванням Системи управління якістю,
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сертифікованої за стандартом ISO 9001:2015, діяльністю ради роботодавців за третім (освітньо-науковим) рівнем,
яка бере участь у вдосконаленні ОНП.

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.

У ЗДМУ визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу. Всі нормативні документи доступні на офіційному сайті ЗВО (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_93.html).
Основними установчими документами, що регулюють взаємодію всіх учасників освітнього процесу є: Статут ЗДМУ
(http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf), «Положення про організацію освітнього процесу ЗДМУ» (зі
змінами та доповненнями) (https://cutt.ly/omadjHs), Колективний договір ЗДМУ
(http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/koldog_2020.pdf), (https://cutt.ly/MmdlXEj), «Положення про підготовку науково-
педагогічних і наукових кадрів у Запорізькому державному медичному університеті» (https://cutt.ly/jmdlN2z). В цих
положеннях викладені основні аспекти організації освітнього процесу, де дано чітке і зрозуміле роз’яснення
стосовно правил та обов’язків всіх учасників освітнього процесу в ЗДМУ. Вся інформація щодо організації освітнього
процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗДМУ (http://zsmu.edu.ua). Права та обов’язки
здобувачів та наукових керівників під час реалізації ОНП викладені у «Положенні про порядок підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Запорізькому державному медичному
університеті» (https://cutt.ly/SmdlJRx). Для врегулювання відносин між аспірантом та ЗДМУ укладається договір,
розроблений на основі даного Положення. Прийняті у ЗВО процедури визначають права й обов’язки науково-
педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти та є доступними для всіх учасників освітнього процесу. Під час
дистанційної експертизи підтверджено, що учасники освітнього процесу ознайомлені з наведеними документами,
про що свідчить аналіз анкетування та онлайн спілкування зі стейкхолдерами та здобувачами. Анкети стейкхолдерів
та результати анкетування рівня задоволеності здобувачів ВО викладено за посиланням (https://cutt.ly/umdcCpW)
на офіційному сайті ЗВО. У відповідності до пункту 13 «Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у ЗДМУ» визначено, що аспіранти мають право на отримання
методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника, а також
мають обов’язок виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати про хід його
виконання на засіданні кафедри, відділу, лабораторії чи іншого підрозділу закладу вищої освіти (наукової
установи), уповноваженого для цього його Вченою радою. Проміжна атестація здобувачів даної ОНП відбувається
щорічно у два етапи: на засіданні кафедри, зустріч аспірантів з представниками відділу аспірантури та проректором
по науковій роботі, де здобувачі мають можливість прозвітувати про хід своїх індивідуальних дослідницьких робіт і
проконсультуватися щодо виконання своєї наукової роботи. Експертна група вважає, що права та обов'язки всіх
учасників освітнього процесу є чіткими, зрозумілими та доступними для них.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

На сайті ЗДМУ своєчасно оприлюднюються проєкти освітніх програм в обсязі, достатньому для інформування
відповідних зацікавлених сторін (стейкхолдерів) та суспільства. У вільному доступі знаходиться опція «Обговорюємо
найбільш актуальне», з можливістю залишити відгук за конкретною ОНП (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_176.html).
Вищезазначену інформацію неодноразово підтверджували гарант та учасники фокус-груп під час зустрічей 2, 3, 6, 8.
На даний момент, враховуючи побажання здобувачів, ЗВО пропонує до обговорення інформацію про створення
наступного блоку курсів за вибором, в який будуть входити: підготовка навчально-наукових відеопрезентацій з
використанням цифрових технологій Microsoft 365; основи створення он-лайн курсу на платформі edX; особливості
викладання навчальних дисциплін студентам з використанням цифрових технологій Microsoft 365. Наявний
вільний доступ до обговорення: відділ аспірантури і докторантури ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_pro_vid ),
(https://cutt.ly/vmdk8Z8). Посилання активні.

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.

Освітня програма «Педіатрія» галузі знань 22 – Охорона здоров'я третього освітньо-наукового рівня ЗДМУ
оприлюднена на веб-сайті, де містяться її опис, зміст, робочі програми освітніх компонентів, які включені до неї
(https://cutt.ly/Kmdltoi). Обсяг інформації достатній для інформування потенційних вступників. Роботодавці
проінформовані щодо цілей та змісту підготовки здобувачів за цією освітньою програмою. Інформація на сайті
вичерпна та достовірна, включаючи інформацію щодо користування державним та комунальним майном. Під час
зустрічей не виявлено протиріч за публічно наданою інформацією.
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Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

На офіційному сайті ЗДМУ розміщена вся необхідна оновлена інформація, в якій визначені чіткі та зрозумілі
правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу. Інформація відкрита, що
забезпечує прозорість і публічність підготовки здобувачів за ОНП «Педіатрія» третього освітньо-наукового рівня. У
відкритому доступі можна знайти всю необхідну актуальну інформацію про події в Університеті, правила подачі
документів для вступу до ЗВО. У вільному доступі знаходиться опція «Обговорюємо найбільш актуальне», з
можливістю залишити відгук за конкретною ОНП (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_176.html). Сайт ЗВО є зручним,
зрозумілим та інформативним для користувача. У ЗДМУ налагоджено зворотній зв'язок для швидкого реагування
на пропозиції, зауваження та рекомендації зацікавлених сторін освітнього процесу. Як позитивну практику в
контексті даного критерію експерти відмічають організовані зустрічі аспірантів з представниками відділу
аспірантури та проректором з наукової роботі (проміжна та річна атестації), що дає їм можливість не лише
прозвітуватися про виконання свого індивідуального плану та власної дослідницької роботи, але й консультуватися
щодо виконання своєї наукової роботи та вирішувати нагальні проблеми, що пов’язані з науковим процесом,
безпосередньо з керівництвом. Варто відзначити, що на сайті ЗВО своєчасно оприлюднюються проєкти освітніх
програм в обсязі, достатньому для інформування відповідних зацікавлених сторін (стейкхолдерів) та суспільства.

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

Слабких сторін за даним критерієм експертною групою не виявлено, проте рекомендовано зробити активним
обговорення ОП «Педіатрія» третього освітньо-наукового рівня на сайті ЗДМУ, надаючи можливість залишати
відгуки, пропозиції та зауваження у відкритому доступі на сайті.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Наведені аргументи дають можливість зробити висновок про загальну відповідність критерію встановленим
вимогам. Рішення експертної групи прийнято на основі повної відповідності підкритерію 9.1: у ЗДМУ визначені
чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу. Всі
нормативні документи доступні на офіційному сайті ЗВО (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_93.html); 9.2: на офіційному
сайті ЗДМУ розміщена вся необхідна оновлена інформація, в якій визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури,
що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу. Інформація відкрита, що забезпечує прозорість
і публічність підготовки здобувачів за ОНП «Педіатрія» третього освітньо-наукового рівня. У відкритому доступі
можна знайти всю необхідну актуальну інформацію про події в Університеті, правила подачі документів для вступу
до ЗВО. У вільному доступі знаходиться опція «Обговорюємо найбільш актуальне», з можливістю залишити відгук
за конкретною ОНП (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_176.html). Сайт ЗВО є зручним, зрозумілим та інформативним для
користувача; та 9.3: Освітня програма «Педіатрія» галузі знань 22 – Охорона здоров'я третього освітньо-наукового
рівня ЗДМУ оприлюднена на веб-сайті, де містяться її опис, зміст, робочі програми освітніх компонентів, які
включені до неї (https://cutt.ly/Kmdltoi). Обсяг інформації достатній для інформування потенційних вступників.
При спілкуванні з фокус групами експертна група відзначила: усі стейкхолдери комунікують між собою в рамках
ОНП, мають план модернізації та удосконалення. Рекомендації, надані експертною групою, орієнтовані на
удосконалення ОП. Слабких сторін за даним критерієм експертною групою не виявлено, проте рекомендовано
зробити активним обговорення ОП «Педіатрія» третього освітньо-наукового рівня на сайті ЗДМУ, надаючи
можливість залишати відгуки, пропозиції та зауваження у відкритому доступі на сайті.

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.

Структура та зміст ОНП «Педіатрія» сформовано відповідно до наукових інтересів здобувачів ВО. Тематика
вибіркових ОК повністю охоплює теми наукових досліджень здобувачів, зокрема, з дитячої алергології, хронічних
соматичних захворювань у дітей та новонароджених; з проблематики дитячої хірургії; з захворювань органів
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дихання у дітей, захворювань серцево-судинної системи; сучасних поглядів на ендокринологічних захворювань у
дітей; з діагностики, лікування та профілактики інфекційних захворювань у дітей. Програма містить достатній
перелік вибіркових дисциплін (18 кредитів), які аспірант обирає згідно власних наукових інтересів та яким
присвячує більшість часу навчання (12 кредитів ЄКТС). Зміст ОП сприяє набуттю універсальних навичок
дослідника, зокрема за рахунок ОК «Технологія планування, виконання та захисту дисертаційного дослідження»,
«Основи біостатистики та методи статистичного моделювання» (6 кредитів). Підготовка до викладацької діяльності
у ЗВО за спеціальністю забезпечує вивчення таких ОК як «Філософія науки», «Основи педагогіки та інноваційні
технології у вищій школі», «Основи академічної й педагогічної комунікації» (6 кредитів). ОК професійної
підготовки «Навчально-педагогічна практика» (4 кредити) також сприяють підготовці до викладання. Опитування
аспірантів показало, що ОК блоку набуття універсальних навичок дослідника та здобуття мовних компетенностей
потребують найбільш суттєвих змін, зокрема зміни в семестрах викладання, що було враховано при перегляді ОНП.
Під час опитування 96 здобувачів ВО без врахування спеціальностей, було отримано побажання здобувача щодо
введення ОК «Етика клінічних досліджень», замало інформації щодо технології написання наукових робіт та їхню
презентацію, оформлення доповідей, стилістику та тенденції в дизайні презентацій в сучасному науковому просторі.
В ОНП 2021 року враховані пропозиції здобувачів змінені семестри викладання деяких дисциплін, наприклад,
«Біостатистики». Тематика Школи молодого викладача передбачає ряд лекцій і майстер-класів з професійної
практичної підготовки. Здобувачі з 2-го року навчання залучаються до навчально-педагогічної практики, а саме,
викладання дисципліни «Педіатрія» для студентів 3-6 курсів з метою набуття практичних навичок викладання, що
відображено в Щоденниках педагогічної практики, які були додатково представлені на запит експертної групи.
Компоненти ОНП, їх зміст та послідовність дозволяють забезпечити повноцінну підготовку здобувачів. Проте,
здобувачі висловили побажання щодо доцільності вивчення певних ОК на 2-му році навчання, зокрема
«Біостатистики», а також введення ОК «Іноземна мова професійного спрямування». Ґрунтовна підготовка мовних
компетентностей, яка включає вивчення англійської мови, у науково-медичному спілкуванні корисні задля
комунікації в міжнародному науковому середовищі.

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

Теми наукових досліджень у ЗДМУ плануються у рамках НДР кафедр, що було підтверджено під час зустрічей з
гарантом ОП та проректором з наукової роботи. Тематика наукових досліджень здобувачів відповідає напрямам
наукових наукових керівників, доповнює стратегічні завдання педіатричних наукових шкіл. Надана на запит ЕГ
інформація підтверджує відповідність напрямів наукової діяльності здобувачів та їх керівників та можливість
формування разових спеціалізованих рад у ЗВО. Відповідність тем наукових досліджень майбутніх аспірантів
напрямам досліджень потенційних наукових керівників контролюється на кількох етапах: при зборі клопотань від
кафедр з рекомендаціями до вступу претендентів; екзаменаційною комісією при проведенні співбесіди зі
вступником та презентацією власних досліджень у вигляді реферату з рецензією завідувача кафедри. Після вступу
до аспірантури здобувач сумісно з науковим керівником готує планування теми дисертації, яка виконується в рамках
НДР кафедри. Напрямками наукових досліджень є удосконалення діагностики, лікування запальних та алергічних
захворювань дитячого віку, цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у
дітей. Тема дослідження доповідається здобувачем на засіданні кафедри, обговорюється на науково-плановій
комісії, після чого здобувач проходить планування та затвердження теми на засіданні Вченої ради університету
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_118.html; http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/plantema/dok_planuvannja.pdf;
http://zsmu.edu.ua/p_944.html). Вказані процедури забезпечують дотичність тем запланованих наукових досліджень
здобувачів напрямам досліджень наукових керівників. Так, професор Недельська С.М є членом міжнародної
асоціації Європейського респіраторного товариства; членом Європейської Академії алергології та клінічної
імунології; віце-президентом асоціації алергологів України, має велику кількість статей з дитячої алергології, є
науковим керівником здобувача Вакули Д.О. (тема дисертації «Оптимізація шляхів діагностики, лікування та
профілактики розвитку ускладнених форм атопічного дерматиту у дітей раннього віку»). Професор Леженко Г.О. –
науковий керівник здобувача Погрібної А.О. (тема дисертації «Профілактика розвитку анемії у дітей раннього віку,
хворих на гострі запальні бактеріальні захворювання органів дихання» є автором статті The mathematical
pathogenetic factors analysis of acute inflammatory diseases development of bronchopulmonary system among infants / G.
O. Lezhenko, О. Ye. Pashkova, V. N. Shvets, H. V. Kraynya. Запорож. мед. жур. 2017. № 5. С. 596-600. (Web of Science).
Наукові керівники (професори Пашкова О.Є., Іванько О.Г., Боярська Л.М., Котлова Ю.В.) також мають
підтвердження дотичності напрямку власних наукових досліджень науковій тематиці, обраній здобувачами третього
рівня ВО зі спеціальності «Педіатрія» (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_175.html).

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

У ЗДМУ створені усі необхідні умови для реалізації ОНП 228 «Педіатрія». За результатами зустрічей зі
здобувачами, НПП, адміністрацією ЗДМУ, ЕГ встановила, що ЗВО забезпечує аспірантів можливістю проведення
наукових досліджень та апробації їхніх результатів, а саме – використання потужної лабораторної бази
(http://surl.li/zrgj) та надання необхідних реактивів в межах наукової теми; сприяння публікації результатів
досліджень у матеріалах конгресів, з’їздів, конференцій, видання патентів, інформаційних листків, участь у
міжнародних заходах; публікацію наукових статей у журналах, що цитуються у БД Scopus, Web of Science. Для
проведення проміжної апробації результатів наукових досліджень аспірантами у ЗДМУ наявні 3 фахових журнали
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(http://zsmu.edu.ua/p_740.html, http://pat.zsmu.edu.ua), 2 з яких (Запорожский медицинский журнал» и
«Патологія») цитуються у БД Web of Science, при цьому публікація у них та інших журналах різних університетів та
видавництв, у тому числі, закордонних, є безкоштовною. Двічі на рік у ЗДМУ проводиться конференція студентів та
молодих вчених (http://surl.li/zrgk), де здобувачі ОНП можуть представити результати власних наукових
досліджень. Доступ до наукових інформаційних ресурсів, як паперових, так і електронних, надає бібліотека ЗДМУ
(http://surl.li/zrgl), що володіє 9-ма читацькими базами даних, електронним каталогом з 552 тисячами
бібліографічними записами, та Інституційний Репозитарій Університету http://dspace.zsmu.edu.ua/?locale=uk
(http://surl.li/zrgm). ЕГ ознайомилася з атестаційними листами здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за
ОНП 228 «Педіатрія» (http://surl.li/zrgp), де у хронологічному порядку зазначено форми і терміни апробації
матеріалів дисертаційного дослідження. Перед публікацією результатів наукових досліджень, аспіранти мають
отримати висновок про перевірку роботи на відсутність плагіату (http://surl.li/ukca) та висновок метрологічної
служби ЗДМУ (http://surl.li/zrgr). До забезпечення можливості ефективного навчання за ОНП залучаються всі
відповідні підрозділи ЗДМУ. Перед оприлюдненням результатів дисертаційного дослідження, здобувачі мають
надати роботу до комісії з перевірки первинної документації (http://surl.li/zrgs).

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.

При реалізації ОНП 228 «Педіатрія» у ЗДМУ приділяється велика увага інтернаціоналізації освіти, інтеграції його в
міжнародне співтовариство, отримання додаткових можливостей прискореного розвитку і конкурентних переваг. За
результатами зустрічей з представниками адміністрації, керівником відділу міжнародних зв’язків, НПП,
здобувачами та випускниками, було з’ясовано долучення окремих аспірантів до міжнародної академічної спільноти
шляхом дистанційної участі у міжнародних наукових конференціях студентів та молодих вчених (Захарченко Н.А.,
Вакула Д..О., Погрібна А.). ЗДМУ заключив близько 50-ти міжнародних договорів (http://surl.li/zrgu), відповідно до
яких пропонуються гранти (http://surl.li/zrgz), стажування (http://surl.li/zrhc/) та конференції. Запорізький
державний медичний університет є членом міжнародних асоціацій: ORPHEUS (Organization for PhD Education in
Biomedicine and Health Sciences in the European System), Європейської організації міжнародної освіти (ЕАІЕ),
Європейської асоціації університетів (EUA), Асоціації медичних вузів в Європі (AMSE) , та інші (http://surl.li/zrhe). У
ЗДМУ створено Міжнародний освітній центр (https://inlnk.ru/Wonzd) (Наказ ректора ЗДМУ №336 від 30.10.2013 р),
активно впроваджує участь здобувачів у міжнародних проектах та грантових програмах, програмах обміну
(https://inlnk.ru/q6dN5).

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

Наукові керівники аспірантів є провідними фахівцями в галузі сучасної педіатрії, беруть участь у різних видах
наукових дослідницьких проектів (http://zsmu.edu.ua/p_828.html); є керівниками або відповідальними
виконавцями колективних НДР, що виконуються за планом ЗДМУ, мають досвід роботи в міжнародних наукових
проєктах (проф. Недельська С.М. є членом міжнародної асоціації («Gold» member of European Respiratory Society),
членом European Academy of Allergy and Clinical Immunology; проф. Шумна Т.Є. – член Європейської академії
алергології та клінічної імунології (EAACI), учасник проєктів «Tame», «Tempus»,«Erasmus+»). Аспіранти за ОНП
«Педіатрія» є співвиконавцями НДР профільних кафедр ЗДМУ. Результати науково-дослідницької діяльності
обговорюються на фахових наукових форумах (план конференцій у ЗДМУ (http://zsmu.edu.ua/p_1177.html,
http://zsmu.edu.ua/p_828.html), впроваджуються в освітньо-науковий процес медичних ЗВО, в діяльність закладів
охорони здоров’я України, профільних наукових установ; видатні науково-практичні досягнення вчених
удостоюються визнання на регіональному, державному, міжнародному рівнях тощо
(http://zsmu.edu.ua/p_828.html). Участь у дослідницьких проєктах передбачає публікацію і практичне
впровадження результатів їх виконання (проф. Леженко Г.О., проф. Боярська Л.М., проф. проф. Усачова О.В, доц.
Котлова Ю.В.) Приклад: доц. Котлова Ю.В. є учасником науково-дослідних проєктів в Україні та за її межами
(«Медична допомога новонародженим та дітям зі спадковими хворобами обміну речовин» в рамках програми «Дім
Європи» 2020-2021); проф. Усачова О.В. учасник проекту «Evaluation of performance and feasibility of implementation
of theGenoType MTBDR plus assay for rapid multidrug resistant tuberculosis detection in Zaporozhye region, Ukraine»,
2013-2018рр, тематика яких є дотичною до тем дисертаційних робіт аспірантів, а результати динамічно
оприлюднюються під час публікації статей (https://cutt.ly/pmgWaGn); проф. Боярська Л.М. задіяна у соціальний
проект «Кроки до здоров’я» (http://babykrok.com.ua); проф. Леженко Г.О. є членом Європейської асоціації з
вивчення цукрового діабету (EASD). Активна діяльність наукового керівника підтверджує високий професійний
рівень та реалізує навчання через дослідження, а публікації є доказом цього (http://zsmu.edu.ua/p_828.html,
http://zsmu.edu.ua/p_205.html). Таким чином, ЕГ ознайомилися з результатами дослідницьких проєктів наукових
керівників аспірантів, пересвідчилася, що проєкти, в яких задіяні керівники, є реальними (https://cutt.ly/hmgAygm),
керівники продовжують займатися результативною дослідницькою діяльністю (https://cutt.ly/EmgOgSF/),
(https://cutt.ly/wmgOlM6), (https://cutt.ly/ImgOcix).

Сторінка 30



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.

Адміністрація та колектив ЗДМУ активно забезпечує дотримання академічної доброчесності серед усіх учасників
освітнього процесу. Проводиться низка заходів інформаційно характеру для усіх стейкхолдерів. В рамках цього у
ЗДМУ: наявні нормативні документи (Кодекс академічної доброчесності; «Положення про академічну доброчесність
здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у ЗДМУ» (https://cutt.ly/Ymdm0HZ); «Положення про
запобігання прихованому плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ» (https://cutt.ly/jmdQxJ7), «Програма
підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у ЗДМУ» (нова редакція) (https://cutt.ly/cmdQmdm); є
інформація про популяризацію заходів (авторський курс та вебінари «Академічна доброчесність»), яка розміщено
на сайті у вільному доступі (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_216.html). ЗВО забезпечив доступ учасників освітнього
процесу до самоперевірки текстів програмою Strikeplagiarism.com та Anti-Plagiarism, результати її затверджуються на
кафедральному рівні. Заповнена «Декларація про дотримання академічної доброчесності» (розроблена НА)
(https://cutt.ly/TmdQAVk) подається разом з рукописом до редколегій журналів, спеціалізованих вчених рад
університету. За порушення принципів академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до
відповідальності: повторне проходження оцінювання; повторне проходження курсу; позбавлення академічної
стипендії; відрахування з ЗДМУ. Процедура перевірки регламентується та відбувається відповідно до «Положення
про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у ЗДМУ»
(https://cutt.ly/Ymdm0HZ), «Положення про запобігання прихованого плагіату в наукових та навчальних виданнях
ЗДМУ» (https://cutt.ly/gmfkPRs) та «Порядку перевірки навчальних, кваліфікаційних, науково-методичних та
наукових робіт на наявність ознак академічного плагіату, затверджених нормативними актами ЗДМУ» −
дисертаційних робіт, звітів за науково-дослідними роботами, наукових публікацій і т.д. на наявність текстових
запозичень. Комісія з питань академічної доброчесності, керуючись (https://cutt.ly/Ymdm0HZ) (Пункт 3) та Комісія
із запобігання прихованому плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ, відповідно до пунктів 2,3
(https://cutt.ly/Ymdm0HZ) проводить процедуру реагування на звернення щодо виявлення фактів порушення
академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу, в тому числі і науковими керівниками аспірантів. У
разі порушення академічної доброчесності передбачено притягнення особи до дисциплінарної відповідальності
відповідно до законодавства − особа позбавляється права здійснення наукового керівництва. За час існування ОНП
не виявлено жодного порушення академічної доброчесності, як серед здобувачів, так і серед НПП університету. Про
дієвість зазначених механізмів зазначали самі здобувачі освіти під час зустрічей у фокус-групах (зустріч 3, 4 та 8), а
також адміністративний персонал, зокрема керівник служби інтелектуальної власності Барвінська Л.І. (зустріч 6).

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Сильною стороною в контексті даного критерію є можливість підготовки здобувачів вищої освіти за ОНП
«Педіатрія» на базі функціонуючих наукових шкіл, в яких сконцентровано потужний науково-дослідницький
кадровий потенціал з сучасним оснащенням для проведення високоспецифічних досліджень (спектрофотометр,
гістопроцесор, мікротом) та розвинута високотехнологічна матеріально-технічна база власних наукових лабораторій
(девайси лабораторії цифрового аналізу зображень, тощо), що дає можливість реально реалізувати принцип
навчання через дослідження з безпосередньою участю здобувачів у дослідницьких проектах різних рівнів.

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

Недостатня активність у здобутті наукових грантів для молодих науковців обмежує широту їх наукового пошуку.
Зростання наукового визнання закладу можливе через збільшення кількості публікацій здобувачів та їх наукових
керівників у міжнародних академічних журналах з подвійною індексацією у базах Scopus та Web of Science (бажано у
квартилях Q1 та Q2). Подальша розбудова політики інтернаціоналізації закладу може усунути зазначені недоліки.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають визначеному критерію з
недоліками, що не є суттєвими та можуть бути нівельованими. Зміст ОП відповідає науковим інтересам аспірантів і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у ЗВО за спеціальністю
«Педіатрія». Наукова діяльність здобувачів відповідає напрямові досліджень наукових керівників. Створені
можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів.
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Керівництво ЗВО розуміє важливість навчання через дослідження для зростання наукового потенціалу закладу,
підвищення позиції у світових рейтингах та міжнародного визнання.

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

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:
Відсутні

***

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.
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Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Чернишова Ольга Євгенівна

Члени експертної групи

Чекаліна Наталія Ігорівна

Назарчук Наталія Миколаївна
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