
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Запорізький державний медичний університет

Освітня програма 47504 Стоматологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 221 Стоматологія

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 47504

Назва ОП Стоматологія

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Cпеціальність 221 Стоматологія

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 Новіков Вадим Михайлович, Карпов Віталій Вікторович, Трубка Ірина
Олександрівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 24.06.2021 р. – 26.06.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/akredytacija/stomat/vido
mosti_pro_samoots_op_phd_stomatolohiia.pdf

Програма візиту експертної групи http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/akredytacija/stomat/21061
8_stomat_phd_pr.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

ЗВО під час проведення експертизи в дистанційному форматі було забезпечено допуск експертної групи до
Університету і режим повного сприяння у роботі за всіма напрямами діяльності. Жодних перешкод для роботи
експертної групи не створювалось. ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 221 “Стоматологія” має
чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії Запорізького державного медичного університету і
визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту.
Зміст представленої ОНП має чітку структуру, відповідає науковим інтересам аспірантів і предметній області
визначеної для неї спеціальності. Нормативні та вибіркові освітні компоненти, складають логічну взаємопов’язану
систему та в сукупності забезпечують повноцінну підготовку здобувачів до професійної, дослідницької та
викладацької діяльності у закладах вищої освіти. ЕГ хочеться відмітити певні ознаки, що виділяють Університет
серед інших ЗВО. У ЗДМУ разом з НМУ імені О.О. Богомольця і НТУ України “КПІ імені І. Сікорського” створено
потужний науковий консорціум за участю здобувачів і НПП ОНП, результатом якого є удосконалення вітчизняних
конструкційних матеріалів для імплантології. Зарахування в якості самостійної роботи, під час опанування
дисциплін ОК і ВК, авторських онлайн-курсів EdX+, виступів на наукових форумах, майстер-класи, тренінги.
Високий рівень матеріально-технічного забезпечення та науковий потенціал з цим пов’язаний, що є ключовою
частиною успішної PHD програми. ЗВО розроблено “Програму підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого
звання у ЗДМУ”, метою якої є розроблення механізму зацікавленості пошукувачів у підвищенні свого наукового і
фахового рівня та покращення умов для проведення науково-дослідної роботи. Згідно положення “Про порядок
проведення захисту дисертацій та присудження ступеня доктора філософії у ЗДМУ” в ЗВО запроваджено систему
моральних та матеріальних заохочень у межах ОНП. За даними проведеного аналізу, освітньо-наукова програма
демонструє “загалом відповідність” за критеріями 2, 3, 4, 6, 8, 10 та “повну відповідність” за критеріями 1, 5, 7, 9.
Виявлені недоліки не є суттєвими, не носять системного характеру та можуть бути виправлені.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ЕГ відзначає наявність усіх нормативних документів, їх доступність, зокрема документи щодо системи внутрішнього
забезпечення якості освіти. МТЗ та кваліфікація НПП відповідає цілям визначеним ПРН ОНП та передбачає
освоєння здобувачами soft та hard skills. ЗВО є прозорим у процедурі добору НПП. Правила прийому чіткі та
зрозумілі. Інформаційна підтримка реалізується через Microsoft Teams, сайт ЗВО та АСУ. Проводиться періодичний
моніторинг та перегляд ОНП. ЕГ визначені позитивні практики. Врахування пропозицій всіх стейкхолдерів під час
переглядів ОНП. Створені умови для формування індивідуальної освітньої траєкторії та студентоцентрованого
підходу через вибір ВК, зарахування результатів навчання професійного спрямування при неформальній освіті.
Форми контрольних заходів, критерії оцінювання є чіткими, зрозумілими та доступними для здобувачів. Здобувачі
обізнані з правилами оскарження результатів контрольних заходів. Відповідність теми дисертації забезпечується
керівником і науково-плановою комісією. Популяризація та реалізація принципів академічної доброчесності,
застосування програми Strike Plagiarism за рахунок ЗВО. Запроваджено різновекторний комплекс антикорупційних
заходів. Формування викладацького складу забезпечується підготовкою власних кадрів НПП. До реалізації ОНП
залученні професіонали-практики та експерти галузі. В ЗДМУ сформована культура якості до якої залучені всі
викладачі. На сайті доступна функція анонімних звернень. Вертикальне спілкування між учасникам ОНП запобігає
конфліктним ситуаціям. Культура співпраці стимулюється відкритими зустрічами з ректором за участі зацікавлених
сторін. Усі приміщення відповідають безпековим вимогам, є безперешкодними для відвідування. Створення
волонтерської ініціативи для допомоги особам з особливими потребами. ЗДМУ забезпечено безкоштовне
проходження діагностики на SARS-CoV-2 на базі лабораторій. В якості особливостей ЕГ зазначено положення та
програма щодо матеріального заохочення учасників ОНП. За досвідом іноземних ЗВО в навчальний процес
дисциплін професійного спрямування введено використання біомаркерів в стоматології з подальшим застосуванням
отриманих знань під час досліджень. Зарахування в якості самостійної роботи авторських онлайн-курсів EdX+,
виступи на наукових форумах, майстер-класи, тренінги. Удосконалення педагогічної майстерності у “Школі
молодого викладача” та під час проходження навчально-педагогічної практики. Опанування англійської мови має
на меті сформувати компетентності до рівня В2+, С1, С2. Здобувачі оприлюднюють результати досліджень у фахових
журналах ЗДМУ, які включені в базу WEB of Science за рахунок ЗДМУ. Здобувачі, їх керівники приймають участь у
грантових проектах. Досягнення учасників ОНП в міжнародних наукових об'єднаннях та консорціумах є наслідком
поєднання роботи здобувачів-викладачів-адміністрації. До інноваційних ознак слід віднести застосування
інтерактивних технологій у реалізацію ОНП. МТЗ та потужний науковий потенціал, є частиною успішної PHD
програми.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

ЕГ за результатами проведення акредитації визначені певні рекомендації. Вибіркові ОК налічують 3 блоки, до
складу яких входять 8 вибіркових дисциплін, в якості рекомендації ЕГ пропонується збільшити кількість вибіркових
дисциплін за рахунок розширення ВБ2 і ВБ3, ввести в якості окремої вибіркової дисципліни або в якості розділів до
дисциплін ВБ2 дисципліну “Українська мова за професійним спрямуванням”, що не збільшить загальний обсяг
кредитів ОНП. Проведення наукових досліджень забезпечено наявністю лабораторій з відповним сучасним
устаткуванням. Для більш ефективного використання цих потужностей ЕГ пропонується запровадити в якості
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вибіркових, дисципліни загальномедичного спрямування (як приклад “Клінічна фармакологія”, “Медична
генетика”, “Клінічна біохімія та мікробіологія”, “Клінічна морфологія”, “Побічна дія ліків”) опанування яких
допоможе здобувачам мати більш детальне уявлення щодо сучасних методів дослідження і використовувати їх при
плануванні, проведенні наукових досліджень та аналізу і розумінню отриманих результатів. У зв'язку з тим, що за
ОНП було розширено впровадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому рівні) вищої освіти щодо
підготовки іноземців та осіб без громадянства, наявність англомовних викладачів (рівень В2-С1), підготовка
здобувачів (майбутніх викладачів) на рівні В2+, ЕГ рекомендує активізувати роботу щодо набору іноземців, з
подальшим введенням в ОНП англійської мови, в якості мови навчання, що могла би бути ознакою інноваційності
ОНП. Враховуючи перспективи розвитку кафедр стоматологічного спрямування, з огляду на високий рівень
організації навчального процесу та високий рівень матеріально-технічного оснащення, ЕГ вважає за доцільне
рекомендувати ЗВО посилити роботу щодо збільшення кількості здобувачів освіти третього рівня за ОНП зі
спеціальності 221 “Стоматологія” та активізувати роботу щодо подальшого кадрового забезпечення та зростання
наукової, професійної та педагогічної кваліфікації НПП. У ЗДМУ проводяться опитування всіх учасників освітнього
процесу, однак ці опитування носять здебільшого формалізований характер. ЕГ рекомендовано після закінчення
вивчення кожної дисципліни проводити анкетування щодо якості наповнення навчально-методичного
забезпечення та проведення занять, щоб своєчасно розробити та запровадити заходи для поліпшення освітнього
процесу. ЕГ рекомендується для подальшого вдосконалення ОНП більш активно залучати зовнішніх роботодавців
до оцінки якості її реалізації, частіше проводити “круглі столи” з роботодавцями. ЕГ група рекомендує ЗВО
активізувати роботу щодо інтернаціоналізаційної діяльності, впроваджувати заходи щодо максимального
мотивування всіх учасників освітнього процесу для активної участі у міжнародних і всеукраїнських форумах, у
міжнародних проектах та стажуваннях.

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.

ОНП має чітко сформульовані цілі: підготовка висококваліфікованих НПП, здатних до дослідницько-інноваційної,
науково-педагогічної діяльності та розв’язання актуальних проблем в галузі знань 22 Охорона здоров’я зі
спеціальності 221 місії Стоматологія. Цілі ОНП відповідають місії та стратегії ЗДМУ (Університет)
http://zsmu.edu.ua/p_1400.html, http://nmv.zsmu.edu.ua/p_94.html. Ректор, проф. Колесник Ю.М. зазначив, що
стратегія діяльності ЗДМУ полягає у постійному вдосконаленню освітньо-наукового процесу, підвищення якості,
доступності освіти для здобувачів на засадах і принципах академічної доброчесності, академічної свободи і
мобільності, студентоцентрованого підходу, впровадження інтерактивних технологій, підвищення кваліфікації НПП
та розвитку програми підтримки, розширення напрямів наукового досліджень, практики підтримки талановитої
молоді ЗВО, участі у вітчизняних і міжнародних грантах та проектах, розширення і подальшого розвитку МТЗ
Університету. ЗДМУ разом з НМУ імені О.О. Богомольця і НТУ України “КПІ імені І.Сікорського” створено
потужний науковий консорціум за участю здобувачів і НПП ОНП, результатом якого є удосконалення вітчизняних
конструкційних матеріалів для імплантології, що можно вважати ознакою інноваційності ОНП. Для досягнення
цілей та реалізації ОНП ЗДМУ розроблені всі необхідні нормативні документи, що оприлюднені на сайті
Університету http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html для вільного доступу всіх зацікавлених сторін: “Положення Про
організацію освітнього процесу ЗДМУ”, “Положення Про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-
педагогічних працівників у ЗДМУ”, “Положення Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у
ЗДМУ”, “Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ЗДМУ для здобувачів всіх рівнів
вищої освіти”, “Положення про школу молодого викладача у ЗДМУ”, “Положення «Про порядок підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ЗДМУ”
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf, “Положення Про академічну
мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають освітній ступінь доктора філософії в
ЗДМУ”, “Положення Про запобігання прихованому плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ”, Програма
підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у ЗДМУ (нова редакція) Untitled, “Положення про
порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі ЗДМУ”. Відповідно до наявних ліцензій Наказ МОН України
від 11.11.2016 №1491 л (НАКАЗ), Наказ МОН України від 17.10.2019 №971-л Перелік ліцензіатів, яким розширено
провадження освітньої діяльності), Наказу МОН від 30.03.2021 України №37-л (додаток 16.279 – ОНП
“Стоматологія”, спеціальність 221 “Стоматологія”), ЗДМУ має право проводити освітню діяльність за спеціальністю
221 “Стоматологія”, на третьому (освітньо-науковому) рівні ОНП, що акредитується. Обсяг ліцензованого набору
складає 3 особи на рік.
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2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.

У ЗДМУ відповідно до “Положення Про освітні програми у ЗДМУ”
ttp://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_osvitni_prohramy_u_zdmu.pdf
систематично проводиться моніторинг та перегляд ОНП. Вперше ОНП за спеціальністю 221 “Стоматологія” була
затверджена 26.10.2016. Зміни у складі проектної групи: затверджено нового гаранта ОНП - д.мед.н., доцента
Возного О.В. Протокол №З засідання проектної групи освітньо-наукової програми тр; до складу введено
роботодавців і здобувача Протокол № 9 засідання проектної групи освітньо-наукової програми тр і Протокол № 14
засідання проектної групи освітньо-наукової програми тр. Під час спільних засідань проектних груп ОНП третього
рівня за всіма спеціальностями із залученням здобувачів зі спеціальності 221 “Стоматологія” (Дац В.В., Семенов
Д.М., Сидоренко О.О.) відбувалось внесення змін до ОНП за пропозиціями різних стейкхолдерів (протоколи
засідань: №3 від 17.04.2017, №4 від 15.05.2017, №5 від 14.05.2019). Під час зустрічі аспіранти Дац В.В. і Лукаш А.Ю.
повідомила, що за пропозицією здобувачів дисципліну ОК4 “Іноземна мова Upper Intermediate” збільшено до 8
кред. та перейменувано на ОК4 “Іноземна мова Upper Intermediate-Advanced”; академічним персоналом
запропоновано у навчальний план ввести Навчально-педагогічну практику як обов'язковий ОК; за пропозицією зав.
кафедри медичної фізики,біофізики та вищої математики проф. Сергєєвої Л.Н. дисципліну ОК2 “Біостатистика”
було перейміновано на ОК2 “Основи біостатистики та методи статистичного моделювання” (Протокол № 4 спільне
засідання проектних груп освітньо-наукових прог); за пропозицією проф. кафедри культурології та українознавства
Гребенюк Т.В. до блоку вибіркових дисциплін введено ВБ3.1 “Основи академічної доброчесності” (Протокол № 5
спільне засідання проектних груп освітньо-наукових прог). У ЗВО відповідно до Наказ від 30.04.2021 р. № 240 "Про
склад ради роботодавців за третім (освітньо-науковим) рівнем" функціонує Рада роботодавців, які постійно беруть
участь в обговоренні ОНП, вносять свої пропозиції щодо її покращення з урахуванням ринку праці. При вивченні
дисциплін, що спрямовані на формування спеціальних компетентностей ВБ1 Бригадир О.С. - член проектної групи
директор КНП СП№2 ЗМР у своєму відгуці запропонувала розширити розділ, присвячений питанням цифрової
стоматології, Кожановою О.М. - головним лікарем АТ “Бердянська міська стоматологічна поліклініка”
запропоновано розширити розділ, присвячений питанням наукового підходу до проблем профілактики
стоматологічної патології, Гавриленко М.А. - директор КНП СП №1 ЗМР - розширити розділ, присвячений сучасним
методам функціональної діагностики в стоматології http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_132.html. Останнє обговорення
ОНП відбулось 25.03.2021 під час чергового засідання круглого столу з гарантом ОНП “Стоматологія”, здобувачами
ступеня доктора філософії спеціальності 221 “Стоматологія” та стейкхолдерами.
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_17.html.

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.

Цілі ОНП та ПРН визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та
регіонального контексту. Спеціальність 221 “Стоматологія” відноситься до високотехнологічних, що потребує
використання інтерактивних технологій у реалізацію ОНП, набуття здобувачами глибинних теоретичних знань зі
спеціальності, практичних високопрофесійних компетентностей та оволодіння етикою та методологією наукового
дослідження, мовними компетентностями, принципами доказової медицини, основами комунікації. .ПРН ОНП
забезпечують відповідну підготовку фахівців, які є конкурентоспроможними та затребуваними на ринку праці.
Зовнішні роботодавці і учасники відкритої зустрічі відмітили високий рівень практичної, наукової та педагогічної
підготовки здобувачів. Підготовка лікарів-стоматологів у ЗДМУ розпочалася у 2007 році, і на сьогодні потужно
розбудовується і розвивається цей напрямок, тому основним роботодавцем, як зазначив ректор, проф. Колесник
Ю.М., що підтвердили здобувачі, для випускників ОНП є Університет, який має внутрішню потребу у НПП зі
спеціальності “Стоматологія”. Здобувачі і викладачі ОНП надають стоматологічну допомогу на клінічних базах КНП
і приватних клінік, що сприяє вдосконаленню стоматологічної служби та забезпеченості доступної
висококваліфікованої стоматологічної допомоги населенню м. Запоріжжя і області. НДР кафедр стоматологічного
профілю і здобувачів (Лепетченко Є.С. “Оптимізація профілактики ураженості карієсом тимчасових та постійних
зубів у дітей з бронхіальною астмою”) присвячені актуальним питанням стоматології, що враховують регіональні
особливості розвитку, перебігу, ускладнень і профілактики стоматологічних захворювань у мешканців, які
проживають в умовах промислового регіону і забруднення навколишнього середовища. За словами Воловик М.В.,
представника ДОЗ ЗМР, результати НДР активно впроваджуються у лікувальні заклади м. Запоріжжя і області. За
словами гаранта проф. Возного О.В. при розробці та перегляді ОНП були враховано досвід провідних ЗВО України:
УМСА (враховано принципи вибора дисципліни для створення блоків ВК); ХНМУ (враховано відсоток дисциплін
блоку ВД в співвідношенні до дисциплін ОК); ДЗ ДМА (досвід проведення навчально-педагогічної практики). За
результатами участі у науково-практичній конференції “Modern Molecular-Biochemical Markers in Clinical and
Experimental Medicine-2018” відповідно до ОП університету медицини та фармації в Тimisoara (Romania) в
навчальний процес дисциплін ВБ1 внесені тематики щодо використання біологічних маркерів в стоматології
https://escbm.org/conferences/view/modern-molecular-biochemical-markers-in-clinical-and-experimental-medicine-2018,
з подальшим використанням здобувачами отриманих знань при проведені наукових досліджень. Під час
проходження стажування та візиту до Славської політехніки у м. Глівіце (Польща) були запозичені принципи
формування ОНП в плані залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи
http://zsmu.edu.ua/new_2182.html.
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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.

Затверджений стандарт вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 “Стоматологія” відсутній. В
ОНП визначені ПРН третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти повинні відповідати вимогам 8-го
кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій України (НРК) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-
2020-%D0%BF#n10, які забезпечують здобуття знань, навичок та вмінь, необхідних і достатніх для виконання
оригінального наукового дослідження, яке забезпечує отримання нових фактів, що розширюють сферу знань та
спрямовані на розв’язання комплексних проблем науки та практичної стоматології. В ОНП визначені 17 ПРН.
Згідно дескрипторів НРК для даного кваліфікаційного рівня: концептуальні та методологічні знання в галузі чи на
межі галузей знань або професійної діяльності досягаються ПРН01, ПРН02, ПРН03, ПРН04, ПРН05; ПН06. Уміння
– спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері професійної
діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики,
започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з
дотриманням належної академічної доброчесності, критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей
досягається ПРН01, ПРН02, ПРН03, ПРН04, ПРН05, ПРН06, ПРН07, ПРН08, ПРН09, ПРН10, ПРН11, ПРН17;
комунікація: вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою
науковою спільнотою, суспільством у цілому, використання академічної української та іноземної мови у професійній
діяльності та дослідженнях забезпечується за рахунок ПРН01, ПРН02, ПРН03, ПРН12, ПРН13, ПРН14, ПРН15,
ПРН16; автономія та відповідальність: демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь
самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у
передових контекстах професійної та наукової діяльності, здатність до безперервного саморозвитку та
самовдосконалення повністю досягається визначеними ПРН01, ПРН02, ПРН03, ПРН04, ПРН05, ПРН06, ПРН10,
ПРН11, ПРН13, ПРН14, ПРН15, ПРН16, ПРН17.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Для реалізації ОНП ЗДМУ розроблені всі необхідні нормативні документи, що оприлюднені на сайті Університету
для всіх зацікавлених сторін. Врахування пропозицій всіх зацікавлених стейкхолдерів, які входять до складу
проектної групи, під час перегляду ОНП є позитивною практикою. Основним роботодавцем для випускників ОНП є
Університет, формування викладацького складу забезпечується підготовкою власних кадрів НПП, що на думку ЕГ є
позитивною практикою. Цілі ОНП та ПРН визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку
праці, галузевого та регіонального контексту, досвіду аналогічних освітніх програм вітчизняних ЗВО. За досвідом
іноземних ЗВО (Timisoara (Romania)) в навчальний процес дисциплін професійного спрямування введено тематики
щодо використання біологічних маркерів в стоматології з подальшим застосуванням здобувачами отриманих знань
при проведенні наукових досліджень, що є особливістю ОНП. Визначені ПРН третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти за представленою ОНП відповідають вимогам 8-го кваліфікаційного рівня Національної рамки
кваліфікацій України. До особливостей ОНП слід віднести досягнення учасників ОНП в міжнародних наукових
об'єднаннях та консорціумах, що є наслідком поєднання роботи здобувачів-викладачів-адміністрації. Використання
інтерактивних технологій у реалізацію ОНП свідчить про її інноваційність.

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

Зауважень до цього критерію немає.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії ЗДМУ. Для досягнення цілей та реалізації ОНП
ЗДМУ розроблені всі необхідні нормативні документи, що оприлюднені на сайті Університету для вільного доступу
всіх зацікавлених сторін. У ЗДМУ систематично проводиться моніторинг та перегляд ОНП з врахування пропозицій
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всіх зацікавлених стейкхолдерів, які входять до складу проектної групи, що є позитивною практикою. Формування
викладацького складу ЗВО забезпечується підготовкою власних кадрів НПП, що на думку ЕГ є позитивною
практикою. Цілі ОНП та ПРН визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці,
галузевого та регіонального контексту, досвіду аналогічних освітніх програм вітчизняних ЗВО. Відповідно до
освітніх програм університету медицини та фармації в Timisoara (Romania) в навчальний процес дисциплін ВБ1
внесені тематики щодо використання біологічних маркерів в стоматології з подальшим використанням здобувачами
отриманих знань при проведенні наукових досліджень, що є особливістю ОНП. Участь здобувачів та їх керівників у
наукових об'єднаннях та консорціумах, що є наслідком поєднання роботи здобувачів-викладачів-адміністрації
можно вважати особливою ознакою ОНП. Використання інтерактивних технологій у реалізацію ОНП свідчить про її
інноваційність. За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 221
“Стоматологія” визначені в ОНП ПРН третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідають вимогам 8-го
кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій України.

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).

У представленій ОНП “Стоматологія” третього освітньо-наукового рівня по підготовці докторів філософії, що
затверджена протоколом Вченої ради ЗДМУ №7 від 04.02.2021 загальний обсяг Європейської кредитно-трансферної
накопичувальної системи складає 39 кредитів, серед них 17 кред. – обсяг нормативних освітніх компонентів
спрямованих на формування компетентностей, що визначені рівнем вищої освіти, 4 кредити - професійна
практична підготовка до якої входить навчально-педагогічна практика, як обов'язковий компонент ОНП, 18
кредитів ЄКТС відводиться на дисципліни за вибором здобувачів, що складає 46% від загальної кількості кредитів і
відповідає Закону України “Про вищу освіту”. Відповідно до чотирьох складових Національної рамки кваліфікацій в
ОНП опанування спеціалізованих дисциплін професійного спрямування з Вибіркового блоку 1 (ВБ1 по 12 кред.) і
ОК1 “Філософія наук” 3 кред. забезпечує здобуття глибинних знань із спеціальності; загальнонаукові компетентності
формуються під час опанування нормативних дисциплін з циклу загальної підготовки: ОК1 “Філософія наук” 3 кред.,
ОК2 “Основи біостатистики та методи статистичного моделювання” 3 кред. і Вибірковий блок: ВБ3.2 “Основи
наукової та професійної етики” 3 кред. Набуття універсальних навичок дослідника у застосуванні сучасних
інформаційних технологій в науковій та викладацькій діяльності, управління науковими проектами, включаючи
презентацію результатів наукового дослідження, здобувачі отримують під час опанування нормативних дисциплін
ОК3 “Технологія планування, виконання та захисту дисертаційного дослідження” 3 кред. і ВБ2.1 “Основи педагогіки
та інноваційні технології у вищій школі” 3 кред та ВБ3.1 “Основи академічної доброчесності” 3 кред., ВБ 2.2 “Основи
академічної й педагогічної комунікації” 3 кред. Мовні та комунікаційні компетентності для можливості
представлення та обговорення результатів наукової роботи іноземною мовою (6-8 кредитів ЄКТС) формуються
через опанування ОК4 “Іноземна мова Upper Intermediate-Advanced” 8 кред. і ВБ 2.2 “Основи академічної й
педагогічної комунікації” 3 кред. Реалізувати набуті компетентності здобувачі мають можливість під час
проходження навчально-педагогічної практики 4 кред.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Зміст представленої ОНП має чітку структуру і складається з двох блоків: обов'язкові освітні компоненти та
вибіркові освітні компоненти. Блоки обов'язкових та вибіркових освітніх компонент містять дисципліни загального
та професійного спрямування. Вибіркові дисципліни сформовані у три блоки: ВБ1 - дисципліни, спрямовані на
формування спеціальних компетентностей; ВБ2 - дисципліни для оволодіння навичками організації та проведення
навчальних занять, управління науковими проектами; ВБ3 - дисципліни для оволодіння загальнонауковими
компетентностями, спрямованими на формування професійної етики у науковій та педагогічній діяльності. Всього 8
вибіркових дисциплін. Окремим блоком в ОНП виділена Професійна практична підготовка у вигляді Навчально-
педагогічної практики (4 кредити). Аналіз навчальних планів
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/221stomat/navch_plan_stomat_zaoch_20.pdf) і робочих
навчальних планів http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_stomat_zaoch_21.pdf заочної
та очної форми навчання по роках
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/221stomat/navch_plan_stomat_och_20.pdf і
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_stomat_och_21.pdf), з якими можно
ознайомитись на сайті відділу аспірантури і докторантури http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_131.html, свідчить, що ОНП є
структурованою та збалансованою в контексті загального часу навчання (за семестрами/роками навчання).
Навчання проводиться посеместрово, на кожний семестр припадає 20 навчальних тижнів, по 1 тижню атестації, інші
тижні - канікули. Представлена 2.1 Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми дозволяє здобувачеві
послідовно набувати необхідні наукові, мовні компетентності, отримувати якісні сучасні знання з актуальних
проблем медицини, з подальшим опануванням методології наукового дослідження на 1-3 роках, на 4 році навчання
здобувач має можливість зосередитись на підготовці дисертаційної роботи до захисту і своєчасно завершити наукову
складову ОНП. Нормативні ОК здобувач опановує на 1 і 2 роках навчання, отримані компетентності закріплюються

Сторінка 7



проходженням навчально-педагогічної практики на 2 році. Протягом 3 року здобувач закінчує опановання однієї з
дисциплін професійного спрямування. Аналіз таблиць 4. Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньо-наукової програми, 5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньо-наукової програми, 6. Терміни результатів навчання (матриця відповідності
визначених освітньо-науковою програмою результатів навчання та компетентностей) свідчить, що освітні
компоненти логічно структуровані відповідно до цілей ОП та у сукупності забезпечують досягнення програмних
результатів навчання.

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

ОНП 221 “Стоматологія” не є міждисциплінарною. Зміст освітньої програми відповідає предметній області
визначеної для неї спеціальності, а саме галузі знань 22 “Охорона здоров’я” спеціальності 221 “Стоматологія”.
Представлені в ОНП дисципліни обов'язкових (“Філософія науки”, “Основи біостатистики та методи статистичного
моделювання”, “Технологія планування, виконання та захисту дисертаційного дослідження”, “Іноземна мова Upper
Intermediate-Advanced”) та трьох блоків вибіркових компонент спрямовані на розвиток та формування визначених
освітньо-науковою програмою загальних та фахових компетентностей, досягнення програмних результатів
навчання, здатність розв’язувати комплексні проблеми, та здійснювати педагогічну, професійну, дослідницьку та
інноваційну діяльність в галузі стоматології, проводити незалежне оригінальне наукове дослідження та захисту
дисертаційної роботи.

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

У ЗДМУ створені та забезпечені необхідні умови для формування індивідуальної освітньої траєкторії
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_157.html. Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” розроблено “Положення про
організацію освітнього процесу ЗДМУ”, “Положення Про академічну мобільність учасників освітнього процесу, що є
інтернами або здобувають освітній ступінь доктора філософії в ЗДМУ” (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html),
“Порядок формування індивідуальних траєкторій PhD”
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf. Відповідно
до ОНП реалізація власної освітньої траєкторії здобувачів забезпечується через можливість вибору з поміж 8
дисциплін з 3 блоків, що складає 46% від загальної кількості кред.; здобувач може обирати навчальні дисципліни,
які пропонуються для інших освітніх, ОНП, з правом вибору на весь період навчання. З робочими навчальними
програмами, силабусами ОД і ВД здобувач може ознайомитись на сайті ЗДМУ
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html. В ЗВО розроблена чітка і прозора ПРОЦЕДУРА І
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБРАННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН. Ознайомитися з переліком ВД
здобувачі можуть на сайті ЗДМУ Перелік вибіркових дисциплін за блоками; на основі заяв
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_157.html формуються академічні групи з вивчення ВД; з подальшим затвердженням на
Вченій раді ЗВО індивідуальних навчальних планів підготовки здобувачів, що містять перелік ОД та ВД, так
Індивідуальний навчальний план Сальникова В.І. затверджено на засіданні Вченої ради ЗДМУ Протокол №11 від
05.11.2020 (Додаток 2.4), та формуванням робочого навчального плану ЗДМУ на поточний рік
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_stomat_och.pdf. Відповідно до Положення
Untitled формувати індивідуальну освітню траєкторію здобувачі можуть шляхом перезарахування кредитів по ВД,
що прослухані у ЗВО-партнерах, у рамках програм академічної мобільності. Під час зустрічі зі здобувачами ОНП
аспіранти Лепетченко Є.С, Філон А.М. зазначили, що перелік ВД і процедура їх вибору є прозорою і зрозумілою.
Реалізувати право на формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачі можуть шляхом зарахування в
якості самостійної роботи під час опанування дисциплін ОК і ВК, створенні авторські (630) онлайн-курси EdX+
https://courses20.zsmu.edu.ua/courses, виступи на наукових форумах, майстер-класи, тренінги, що підтверджено
здобувачами та завідувачем відділу аспірантури і докторантури Рознатовською О.М. На думку ЕГ це є особливістю і
позитивною практикою представленої ОНП. Здобувач Лукаш А.Ю. зазначила, що вибір напряму наукового
дослідження і наукового керівника є важливим у реалізації цього права. Анкетування здобувачів показало, що на
питання “8.Чи забезпечена Вам можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії в університеті?” 63,5%
відповіли “Так” https://docs.google.com/forms/d/1bGviaYSddStaLU3jKcsibQeb3WbaqJV3ipc8I6-0Ijw/edit?
ts=5e443fdb&gxids=7628#responses.

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

ОНП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів, яка дозволяє здобути компетентності,
необхідні для подальшої професійної діяльності. Відповідно до рішення спільного засідання проектних груп ОНП
третього рівня до ОНП 221 “Стоматологія” введено навчально-педагогічну практику, яка складає 4 кред. ЄКТС
Протокол № 4 спільне засідання проектних груп освітньо-наукових прог, яка проводиться відповідно до положення
“Про порядок проведення навчально-педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у
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ЗДМУ” http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_navch_ped_prakt_asp.pdf і є обов’язковою
складовою підготовки аспірантів. ЕГ з'ясовано, що здобувачі набувають і вдосконалюють педагогічну майстерність
під час відвідування лекційних, практичних та семінарських занять свого наукового керівника або інших фахівців
кафедри; під час підготовки навчально-методичних матеріалів, укладання тестових завдань із дисципліни; при
самостійному проведенні практичних і семінарських занять, через навчання у “Школі молодого викладача”.
Здобувачі, випускниці “Школи молодого викладача” Лукаш А.Ю., проводила практичне заняття з студентами 4
курсу на циклі “Захворювання тканин пародонта” та Пархоменко Д.П. на циклі “Захворювання слизової оболонки
порожнини рота“ з студентами 5 курсу. Це підтверджується відповідями здобувачів на питання “Яким чином у Вас
проходить (-ла) педагогічна практика?” при опитуванні 2021 р.
https://docs.google.com/forms/d/1KQ_EE9usnR895MQAmO5mTqwRB-6bcz5QHniho4CkdjM/edit#responses. З
організацією і проведенням наукових досліджень здобувачі можуть ознайомитись на відповідній кафедрі, в
Навчальному медико-лабораторному центрі (НМЛЦ) http://zsmu.edu.ua/p_194.html і Клініко-діагностичній
лабораторії Університетської клініки ЗДМУ, які обладнані сучасним устаткуванням, мають відповідні сертифікати і
щорічно проходять метрологічний контроль (Відеозвіт). За ОНП здобувачі постійно вдосконалюють свою
практичну підготовку щодо опанування нових методів лікування та діагностики стоматологічних захворювань з
використанням сучасного обладнання, впровадження практичних результатів наукових досліджень, розвинення
комунікативних компетентностей та дотримання етичних норм спілкування з колегами і пацієнтами на клінічних
базах кафедр http://zsmu.edu.ua/p_265.html, http://zsmu.edu.ua/p_122.html, http://zsmu.edu.ua/p_268.htm l про що
свідчать договори про співпрацю. Під час зустрічі з різними фокус-групами (здобувачі, академічний персонал і
зовнішні роботодавці) Воловик М.В. - представник ДОЗ ЗМР, Сікач М.В. - директор КНП СП№6 ЗМР зазначили
високий рівень практичної підготовки за всіма набутими компетентностями та високу конкурентоспроможність на
ринку праці. Опитування 2020 року свідчить, що 71,1% аспірантів беруть активну участь у навчальній та науковій
роботі кафедри https://docs.google.com/forms/d/1bGviaYSddStaLU3jKcsibQeb3WbaqJV3ipc8I6-0Ijw/edit?
ts=5e443fdb&gxids=7628#responses.

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

ОНП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) під час вивчення дисциплін
нормативної і вибіркової частини, таких як ОК1 “Філософія науки”; ОК3 “Технологія планування та реєстрації прав
інтелектуальної власності”; ОК4 “Іноземна мова Upper Intermediate-Advanced”; ВБ2.1 “Основи педагогіки та
інноваційні технології у вищій школі”; ВБ2.2 “Основи академічної й педагогічної комунікації”; ВБ3.1. “Основи
академічної доброчесності”; ВБ3.2 “Основи наукової та професійної етики”. Під час їх опанування в аспірантів
формується уявлення про загальні положення, терміни, принципи та вимоги, оцінку етичних та морально-правових
аспектів; здатність генерувати нові ідеї; здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та
загальнокультурного рівня. Під час проходження навчально-педагогічної практики здобувачі набувають вміння
працювати автономно, з дотриманням академічної доброчесності, організовувати роботу в освітньому процесі,
працювати в команді, взаємодіяти з його усіма членами для вирішення загальних завдань, дотримуватися етичних
принципів при роботі з колегами і пацієнтами. відстоювати свої наукові погляди з дотриманням етичних норм
поведінки. За словами здобувачів питання набуття soft skills регулярно порушуються у Школі молодого викладача,
на заходах студентського самоврядування, наукового товариства молодих вчених. Зав. кафедри хірургічної та
пропедевтичної стоматології доц. Чертов С.О. під час зустрічі з академічним персоналом зазначив, що вміння
презентувати результати наукових досліджень на вітчизняних та міжнародних форумах, налагоджувати зв'язки з
різними професійними товариствами і партнерами, бути креативними та гідно представляти свій колектив на
різних рівнях сприяє участь здобувачів в якості учасників, доповідачів і модераторів у всеукраїнських (IV
Хортицький стоматологічний форум https://fb.me/e/SrlxYPkj) і міжнародних наукових форумах, симпозіумах,
семінарах (MEET-UP Запорізькіх підрозділів UAP та АІУ https://dentalforum.org.ua/,
https://www.facebook.com/1732839246757521/posts/2260641343977306/?d=n, https://fb.me/e/cOglzsJRG, ) та
майстер-класах (http://zsmu.edu.ua/new_3229.html). Під час зустрічей з різними фокус групами ЕГ визначено, що
здобувач Філон А.М. з 2017 року приймає активну участь у волонтерській діяльності щодо надання стоматологічної
допомоги громадянському населенню і військовослужбовцям в районі проведення ООС (п. Карлівка, Донецької
обл.). Здобувач Дац В.В. розповіла про надання стоматологічної допомоги на клінічних базах кафедр дітям з
психоневрологічного диспансеру. Представник ради молодих вчених Серебрій Яна надала інформацію, що у ЗДМУ
проводяться благодійні заходи, наприклад Акція "Кольорові мрії" http://zsmu.edu.ua/new_3060.html, відвідування
Запорізького будинку-інтернату ЗОР http://zsmu.edu.ua/new_3200.html, в яких активну участь приймає здобувач за
ОНП “Стоматологія” Сальников В.І.

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

Професійний стандарт відсутній, але після закінчення навчання за ОНП підготовки докторів філософії за
спеціальністю 221 “Стоматологія”, присвоєння їм відповідної академічної та професійної кваліфікації згідно
Класифікатору професій ДК 003:2010 фахівець підготовлений до роботи Розділ 2. Професіонали. Підрозділ 22.
Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук. � Клас 222. Професіонали в галузі медицини (крім
медичних сестер). � Підклас 2222. Професіонали в галузі стоматології. � Група 2222.1. Наукові співробітники
(стоматологія). � Підгрупа 23667. Науковий співробітник (стоматологія). � Підгрупа. Науковий співробітник-
консультант (стоматологія). Підрозділ 23. Викладачі. � Клас 231. Викладачі університетів та вищих навчальних
закладів. � Підклас 2310. Викладачі університетів та вищих навчальних закладів. � Група 2310.1. Професори та
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доценти. � Підгрупа. Докторант. � Підгрупа 21795. Доцент. � Група 2310.2. Інші викладачі університетів та вищих
навчальних закладів. � Підгрупа 20199. Асистент. � Підгрупа. Викладач вищого навчального закладу.

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.

Проведений аналіз ОНП і плану навчального плану очна денна форма
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/221stomat/navch_plan_stomat_och_20.pdf) свідчить, що
обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів реально відображає фактичне навантаження здобувачів.
Загальне навантаження за ОНП становить 1170 год (39 кред.), з них нормативні дисципліни – 17 кред. та навчально-
педагогічна практика – 4 кред., вибіркові дисципліни 18 кред., що складає 46% від загального обсягу. На 1 та 2
курсах викладаються як ОК, так і ВД, відповідно, І рік навчання: ОК 300 год. (10 кред.) і ВК 210 год. (7 кред.); ІІ рік
навчання: 210 год. (7 кред.) ОК і 210 год. (7 кред.) ВК, також на цьому курсі здобувачі проходять навчально-
педагогічну практику 120 год (4 кред.). На 3 курсі здобувачі опановують 120 годин (4 кред.) ВК. 4 курс присвячений
підготовці та захисту дисертаційної роботи. Фактичне аудиторне навантаження за очною формою (денна/вечірня)
складає: – 16,5 кред., з них на практичні заняття відводиться 12,7 кред.; самостійна робота – 22,5 кред. Для
здобувачів заочної форми (у тому числі й прикріплених до аспірантури): аудиторна робота – 12 кред., самостійна
робота – 27 кред. Навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувача становить, як правило, не менше
1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу для вивчення конкретної дисципліни. Навчальні
дисципліни за даною ОНП мають різне аудиторне навантаження: найбільша кількість аудиторних годин (77,8%)
відведена на дисципліну “Філософія науки” і на дисципліну “Технологія планування, виконання та захисту
дисертаційного дослідження” (55,6%) і для здобуття мовних компетентностей “Іноземна мова Upper Intermediate-
Advanced” (50%). За іншими дисциплінами відсоток аудиторних занять не перевищує 35% від загального обсягу за
цією дисципліною. Розподіл дисциплін та навантаження по роках враховує логіку підготовки здобувача до збору
матеріалу, опрацювання, статистичної обробки, написання дисертації та оприлюднення результатів, що було
обґрунтовано проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи Моргунцовою С.А. і начальником
навчального відділу Школовою О.П. під час зустрічі з адміністративним персоналом. За результатами анкетування
аспіранти на запитання “Чи задоволені Ви обсягом освітньо-наукової програми та фактичним навантаженням? Чи
зручний розклад занять?” 40.8% респондентів з 71 відповіли, що “Так”, 20% – “Більшою мірою достатньо”, 13% – “Не
цілком достатньо”. https://docs.google.com/forms/d/1KQ_EE9usnR895MQAmO5mTqwRB-
6bcz5QHniho4CkdjM/edit#responses Під час зустрічі з різними фокус групами здобувач Пархоменко Д.П.
(прикріплена до аспірантури, заочна форма) зазначила, що реальне аудиторне навантаження, обсяги самостійної
роботи, є збалансованими, що дозволяє працювати на кафедрі в якості НПП, займатись науковою складовою ОНП,
лікувальною діяльністю, і під час сесії опановувати освітню складову ОНП.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за представленою ОНП за дуальною формою освіти в Університеті не
здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОНП передбачає цикли дисциплін відповідно до чотирьох складових Національної рамки кваліфікації, обсяг
кредитів реалістично відбиває фактичне навантаження та надає здобувачеві на останньому році навчання
зосередитись на підготовці дисертаційної роботи до захисту і своєчасно завершити наукову складову ОНП. Зміст
освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності. З навчально-методичним
забезпеченням ОНП здобувач може ознайомитись на сайті ЗДМУ, що є позитивною практикою. Освітні компоненти
ОНП логічно структуровані по роках відповідно до цілей ОП та у сукупності забезпечують досягнення ПРН. У ЗДМУ
створені та забезпечені необхідні умови для формування та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії через вибір
напрямку наукового дослідження, вибірковості освітніх компонентів, що ЕГ вважає позитивною практикою.
Особливістю ОНП є можливість зарахування в якості самостійної роботи під час опанування дисциплін ОК і ВК,
авторських онлайн-курсів EdX+, виступи на наукових форумах, майстер-класи, тренінги. Удосконалення
педагогічної майстерності через навчання у “Школі молодого викладача”, реалізація набутих компетентностей під
час проходження обов'язкової освітньої компоненти - навчально-педагогічної практики ЕГ вважає особливістю цієї
програми. ОНП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) під час вивчення ОД і
ВД, участі у наукових форумах, благодійних та патріотичних заходах.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

Зауважень до цього критерію немає. В якості рекомендації ЕГ пропонується збільшити кількість вибіркових
дисциплін за рахунок розширення ВБ2 і ВБ3, ввести в якості окремої вибіркової дисципліни або в якості розділів до
дисциплін ВБ2 дисципліну “Українська мова за професійним спрямуванням”, що не збільшить загальний обсяг
кредитів ОНП.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Загальний обсяг кредитів у представленій ОНП “Стоматологія” третього освітньо-наукового рівня по підготовці
докторів філософії відповідає Закону України “Про вищу освіту”, передбачає цикли дисциплін відповідно до
чотирьох складових Національної рамки кваліфікації, реалістично відбиває фактичне навантаження та надає
здобувачеві на останньому році навчання зосередитись на підготовці дисертаційної роботи до захисту і своєчасно
завершити наукову складову ОНП. Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми дозволяє здобувачеві
послідовно набувати необхідні загальні і фахові компетентності, що забезпечує досягнення цілей ОНП і ПРН. Зміст
освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності. У ЗДМУ створені та забезпечені
необхідні умови для формування та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії. Для удосконалення ОНП
пропонується збільшити кількість вибіркових дисциплін за рахунок розширення ВБ2 і ВБ3, ввести в якості окремої
вибіркової дисципліни або в якості розділів до дисциплін ВБ2 дисципліну “Українська мова за професійним
спрямуванням”, що не збільшить загальний обсяг кредитів ОНП. Зарахування в якості самостійної роботи, під час
опанування дисциплін ОК і ВК, авторських онлайн-курсів EdX+, виступів на наукових форумах, майстер-класи,
тренінги є особливістю ОНП. Удосконалення педагогічної майстерності через навчання у “Школі молодого
викладача”, реалізація набутих компетентностей під час проходження обов'язкової освітньої компоненти -
навчально-педагогічної практики ЕГ вважає її особливістю. ОНП передбачає набуття здобувачами вищої освіти
соціальних навичок (soft skills).

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 по ОНП 221 “Стоматологія”, вимоги до здобувачів вищої освіти, розклад
консультацій та вступних випробувань, списки допущених до іспиту, розподіл на групи для складання іспитів,
Порядок подання та перелік документів для вступу в аспірантуру, Програми та критерії вступних випробувань,
Накази про призначення комісій та інша інформація оприлюднені на сайті Університету і є доступними для
ознайомлення всім заінтересованим http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_priyom_asp_doc.html. За словами секретаря
приймальної комісії Одинцової В.М. на сайті ЗВО своєчасно оновлюється інформація щодо правил та умов прийому.
У правилах прийому визначено процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури; зміст,
форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури за кожною спеціальністю,
особливості організації прийому до аспірантури, особливості організації прийому до аспірантури іноземних
громадян та осіб без громадянства, алгоритм проведення вступних випробувань
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/pravila_priyom/prav_pryjom_asp_ZSMU.pdf Програма вступних
випробувань для вступу до аспірантури за спеціальністю “Стоматологія” оприлюднена на сайті
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_108.html, охоплює весь обсяг теоретичних та практичних питань, необхідних для
наукової роботи, для подальшої самостійної роботи і надання кваліфікованої допомоги хворим і містить перелік
питань за кожним розділом стоматології, а також перелік літературних джерел для підготовки. Правила прийому,
що враховують потреби вступників із особливими освітніми потребами, є прозорими, не містять дискримінаційних
положень, і забезпечують доступ до навчання за неупередженим конкурсом. Іноземці та особи без громадянства, які
постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або
тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних
підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Під час зустрічі ЕГ з різними фокус
групами з'ясовано, що інформацію щодо вступу до аспірантури, правила вступу вони отримували з офіційного сайту
Університету в розділі “Відділ аспірантури і докторантури”, на кафедрі при звернені до майбутніх наукових
керівників та безпосередньо при спілкуванні з співробітниками відділу аспірантури і докторантури. Що також
підтверджується результатами опитування 71 респондента у відповіді на питання 5. “Де Ви ознайомилися з
правилами прийому в аспірантуру та які вступні випробування Ви проходили? На Ваш погляд, чи не було
дискримінаційних положень в правилах прийому в аспірантуру?”
https://docs.google.com/forms/d/1KQ_EE9usnR895MQAmO5mTqwRB-6bcz5QHniho4CkdjM/edit#responses. Зі слів
здобувача Лепетченко Є.С. правила прийому були чіткими та зрозумілими, і для всіх однаковими.
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2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Правила прийому в ЗДМУ до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджує Вчена рада
ЗВО, як додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Запорізькому державному медичному
університеті в поточному році, які розроблені на основі Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти
відповідно до Наказу МОН України і розміщуються на сайті відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_priyom_asp_doc.html). Затверджені правила прийому до аспірантури діють протягом
календарного року. Вимоги до вступників враховують особливості спеціальності 221 “Стоматологія” та специфіку ІІІ
рівня вищої освіти (доктор філософії). До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи (громадяни
України, іноземні громадяни), які здобули ступінь магістра (ОКР спеціаліста) зі спеціальності “Стоматологія”.
Правила прийому іноземних громадян прописані у розділі V. Особливості організації прийому до аспірантури
іноземних громадян та осіб без громадянства. Відповідно до розділу ІV. Особливості організації прийому до
аспірантури Правил прийому, враховуючи цілі та програмні результати ОНП вступними випробуваннями є: 1.
вступний іспит зі спеціальності у вигляді співбесіди (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра (спеціаліста) з
відповідної спеціальності – ваговий коефіцієнт 0,5; 2. вступний комбінований іспит з іноземної мови (англійської,
німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти –
ваговий коефіцієнт 0,25. 3. презентації дослідницьких пропозицій з обраної спеціальності, яка полягає в
заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника – ваговий коефіцієнт 0,25. 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 чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним
сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного
рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.
Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з
іноземної мови з найвищим балом. Оцінка результатів вступних випробувань здійснюється за шкалою від 100 до
200 балів. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями, які призначаються наказом
ректора університету http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_109.html.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти прописані у розділі 3. Процедура
перезарахування (визнання) кредитів ЄКТС, здобутих здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому
рівні в інших закладах вищої освіти «Порядку формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої
освіти на третьому освітньо-науковому рівні ЗДМУ»
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf. У разі
поновлення, переведення здобувача вищої на третьому освітньо-науковому рівні перезарахування вибіркових
дисциплін проводиться завідувачем відділу аспірантури і докторантури на підставі академічної довідки, наданої
аспіранту (здобувачу) в установленому порядку. Перезарахування кредитів вибіркових дисциплін проводиться за
рахунок фактично вивчених дисциплін певного циклу за умови однакової (або більшої) кількості кредитів.
Здобувачам вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні можуть перераховуватися кредити по вибіркових
дисциплін, що прослухані у ЗВО-партнерах, у рамках програм академічної мобільності, що узгоджено із Положення
«Про академічну мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають освітній ступінь доктора
філософії в ЗДМУ» http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf. Правила
перезарахування чіткі, зрозумілі і є доступними на сайті Університету і відповідають Лісабонській конвенції.
Перезарахування здійснюється на підставі наданого здобувачем до відділу аспірантури документу (зокрема,
академічної довідки) з переліком та результатами вивчення дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про
форму контролю, завіреного в закладі-партнері. Перезараховані дисципліни (курс) заносяться до Індивідуального
плану роботи здобувача. Здобувачами під час зустрічі зазначено, що вони ознайомлені з правилами
перезарахування дисциплін, але як зазначила здобувач Лепетченко Е.С., на момент проведення акредитації,
практики перезарахування дисциплін, зокрема під час академічної мобільності, не було.

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.

У ЗВО до результатів навчання, які зараховуються при виконанні ОНП за спеціальністю 221 “Стоматологія”,
враховуючи особливості спеціальності, що відноситься до галузі 22 “Охорона здоров’я”, належать ті результати, які,
здебільшого,отримані у формальній освіті. Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті регулюється розділом 3. Особливості зарахування результатів неформального навчання здобувачам III рівня
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вищої освіти Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у Запорізькому державному
медичному університеті http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/neform_osvita/polozh_neform_osvita.pdf.
Здобувачу III рівня вищої освіти відповідно до цього положення на щорічній атестації аспірантів зараховується:
удосконалення володіння англійською мовою до рівня С1-С2 з отриманням дійсного сертифікату, участь або
доповідь здобувача у Всеукраїнській або міжнародній науковій конференції, конгресі, з՚їзді, симпозіумі за напрямом
його дисертаційного дослідження (за наявності Сертифіката учасника), опубліковані тези доповідей. Складання
кваліфікаційного іспиту з певного розділу професійної спеціалізації, отримання сертифікату учасника
короткострокового професійного тематичного семінару, школи, майстер-класу, тренінгу зараховується здобувачу як
виконання відповідного розділу Індивідуального навчального плану з обраної ним спеціалізації науковим
керівником і завідувачем кафедрою. Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
чіткі та зрозумілі, є загальнодоступними на офіційному сайті Університету. Під час зустрічі зі здобувачами і Радою
молодих вчених визначено обізнаність здобувачів щодо поняття, цілей і питаннях реалізації неформальної освіти.
Здобувачі Романюк В.М. і Сальников В.І. зазначили, що за участь у майстер класах, семінарах, тренінгах, науково-
практичних конференціях здобувачі отримують Сертифікати, які враховується при атестації відповідною кількістю
годин та оцінкою при вивченні дисциплін професійного спрямування.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОНП 221 “Стоматологія” і розроблені документи чіткі та зрозумілі, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на сайті Університету і є доступними для ознайомлення всім
заінтересованим. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості спеціальності 221
“Стоматологія” та специфіку ІІІ рівня вищої освіти (доктор філософії). У ЗДМУ розроблені чітки і зрозумілі правила
визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах та при неформальній освіті, є доступними на сайті
Університету і відповідають Лісабонській конвенції. Жодних випадків дискримінаційних проявів, нетолерантного
відношення або будь-яких обмежень здобувачів освіти в правах не зареєстровано. Удосконалення володіння
англійською мовою до рівня С1-С2, участь або доповідь в науковому форумі, професійному тематичному семінарі,
школі, майстер-класі, тренінгу, проходження циклу спеціалізації зараховується здобувачу як виконання
відповідного розділу Індивідуального навчального плану та враховується при атестації відповідною кількістю годин
та оцінкою при вивченні дисциплін професійного спрямування, що на думку ЕГ є позитивною практикою.

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

Зауважень до критерію немає. У зв'язку з тим, що за ОНП було розширено впровадження освітньої діяльності на
третьому (освітньо-науковому рівні) вищої освіти щодо підготовки іноземців та осіб без громадянства передбачає,
наявність англомовних викладачів (рівень В2-С1), підготовка здобувачів (майбутніх викладачів) на рівні В2+, ЕГ
рекомендує активізувати роботу щодо набору іноземців, з подальшим введенням в ОНП англійської мови, в якості
мови навчання, що могла би бути ознакою інноваційності ОНП.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання чіткі та зрозумілі, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на сайті
Університету і є доступними для ознайомлення всім заінтересованим. Правила прийому враховують особливості
спеціальності та специфіку ІІІ рівня вищої освіти (доктор філософії). У ЗДМУ розроблені чітки і зрозумілі правила
визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах є доступними на сайті Університету і відповідають
Лісабонській конвенції. ЗВО зараховуються при атестації здобувачів III рівня вищої освіти певні результати
неформального навчання , що на думку ЕГ є позитивною практикою. Для вдосконалення ОНП щодо відповідності
критерію іноваційності, ЕГ рекомендує активізувати роботу щодо набору іноземців на англомовну форму навчання,
з подальшим введенням в ОНП англійської мови, в якості мови навчання.

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
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принципам академічної свободи.

Форми і методи навчання та викладання регламентовані чинними наказами та положеннями: “Положенням про
навчальні програми для забезпечення варіативної складової навчальних планів у ЗДМУ”
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_navch_prohr_v_s_n_p.pdf, Концепції
освітньої діяльності ЗДМУ з підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 221
“Стоматологія” ГБОУ ВПО. Основними методами навчання здобувачів є як класичні - лекції, семінарські, практичні
заняття, індивідуальні консультації, так і сучасні- інноваційні, інтерактивні, тренінги, майстер-класи, віртуальні,
форуми (за матеріалами відеозвіту). Формами навчання є очна (денна і вечірня), заочна. Можливості вибору форм
навчання є одним із аспектів студентоцентрованого підходу в ОНП. Наприклад, аспіранти Сальников В.І., Максимов
Д.Я. навчаються на очній денній формі, Пархоменко Д.П. - на вечірній формі, Сидоренко О.О. - на заочній, що
дозволяє врахувати індивідуальні інтереси здобувачів вищої освіти (Додаток 2.4, Додаток 4.1). Однією з форм
навчання є навчально-педагогічна практика, під час якої здобувачі мають можливість, користуючись принципами
академічної свободи вільно обирати свою методику викладання та використовувати авторську методику свою або
свого керівника (за словами керівника служби інноваційної діяльності та трансферу технологій (патентний відділ)
Барвінської Л.І. за матеріалами зустрічі з академперсоналом). За ОНП активно відбувається використання
інтерактивних методів навчання: функціонує 26 аудиторій, які облаштовані необхідним обладнанням для
забезпечення навчання в дистанційному режимі. За словами гаранта ОНП у всіх аудиторіях та корпусах в повному
обсязі діє вільний інтернет-доступ. Також студентоцентрований підхід реалізований в ОНП шляхом вільного вибору
здобувачами дисциплін ВБ відповідно до специфіки наукового проекту (Додаток 2.4, Додаток 4.1). Особливістю ОНП
є авторські онлайн-курси на платформі EDX+ https://courses20.zsmu.edu.ua/courses, які здобувач може обрати в
якості самостійної роботи при опануванні нормативних і вибіркових дисциплін. Майбутні доктори філософії
набувають наукових, дослідницьких та інноваційних компетентностей, поглиблюють наукову складову професійної
діяльності в умовах сучасних симуляційних центрів, сертифікованих лабораторій, клінічних баз кафедр, мають
можливість поєднувати наукову роботу з практичною і педагогічною діяльністю. Члени ЕГ впевнилися, що
здобувачі мають вільний доступ до всіх засобів отримання наукової та навчальної інформації, беруть участь у
наукових та навчальних конференціях від факультетських до міжнародних. Аспіранти мають можливість
безперешкодного спілкування з викладачами та адміністрацією ЗВО тощо. Таким чином, наведені вище факти
свідчать про відповідність ОНП вимогам студентоцентрованості, принципам академічної свободи, розширенню
прав і можливостей здобувачів і сприяє досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання.

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

Під час зустрічі з різними фокус групами (академічний персонал і здобувачі) ЕГ з'ясовано, що всім учасникам
освітнього процесу на першому занятті надається доступна, зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих робочих навчальних програм і силабусів
окремих дисциплін. На сайті відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua у розділі освітній
процес http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html оприлюднено силабуси:
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_141.html, робочі програми навчальних дисциплін;
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_150.html, розклад занять, атестацій та сесій; http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_163.html,
процедура забезпечення вибіркових дисциплін;
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/proc_zabezpech_vybirk_dyscypl.pdf, перелік
вибіркових дисциплін; http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/perelik_vybirk_dyscypl.pdf,
зразок заяви вибіркових дисциплін;
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/zrazok_zajavy_vybirk_dyscypl.pdf. Наприклад:
силабуси з ВБ1 http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_141.html: дисципліна “Хірургічна стоматологія” містить стислу
інформацію щодо обсягу кредитів і розподілу на різні форми навчання, мету, результати навчання. У силабусі чітко
визначені\ види навчальних занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота аспірантів, індивідуальні
консультації; дистанційне навчання (залученням аспірантів до актуальних міжнародних курсів та освітніх ресурсів);
форми підсумкового контролю - 6 заліків (1–6 семестри); засоби діагностики успішності навчання - написання
тестових, ситуаційних, клінічних, розрахунково-аналітичних, творчих завдань; реферативні доповіді, участь у
дискусії, питання для підсумкового контролю; критерії оцінювання - поточної навчальної діяльності, оцінка за
модуль, залік, який здійснюється після завершення вивчення всіх тем семестру на останньому контрольному
занятті. Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні ПМК, становить 80 балів. Залік
вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 50 балів. Більш деталізована інформація щодо цілей,
змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання міститься у робочих навчальних
програмах http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_145.html.

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

Обов’язковою складовою цієї ОНП є проведення наукового дослідження та одержання нових наукових даних.
Здобувач здійснює наукову роботу протягом усього періоду навчання згідно індивідуального плану наукової роботи,
найбільша кількість часу для неї відводиться на 4 році. Здобувач Пархоменко Д.П. доповіла, що аспіранти мають
можливість одночасно опановувати освітні компоненти і виконувати наукові дослідження, оскільки формування
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плану наукової складової починається під час перших курсів (Додаток 4.2). Під час зустрічі з академперсоналом
проф. Туманський В.О. зазначив, що всі етапи планування теми дисертаційної роботи проводяться під ретельною
курацією наукового керівника і науково-планової комісії, що на думку ЕГ є позитивною практикою ОНП. Голова
науково-планової комісії проф. Рябоконь О.В. зазначила, що фактичний обсяг навантаження за ОНП дає змогу
здобувачам поєднувати навчання, педагогічну діяльність і виконання наукових досліджень Untitled. Здобувачі за
спеціальністю “Стоматологія” проводять наукові дослідження на базі Клініко-діагностичної лабораторії і
Навчального медико-лабораторного центру. В навчальний процес дисциплін ВБ1 внесені тематики щодо
використання біологічних маркерів в стоматології, отримані знання здобувачем Романюк В.М. були застосовані під
час проведення наукових досліджень, за результатами яких опубліковано статтю V.N. Romaniuk, S.V. Pavlov, A.V.
Vozniy The use of biomarkers in planning prosthetic rehabilitation in patients with periodontium tissues disorders/
Biological Markers and Guided Therapy, Vol. 6, 2019, no. 1, 1-7. (Додаток 4.3). Обов’язковою складовою професійної
підготовки до науково-педагогічної діяльності аспірантів є навчально-педагогічна практика, аспектами якої є
ознайомлення з організацією НДР на відповідній кафедрі, участь в організації роботи наукових гуртків; участь у
проведенні наукових заходів для молодих науковців, аспірантів та студентів: семінарів, круглих столів, конференцій.
До особливості ОНП слід віднести: на старших курсах ЗВО сформовані групи талановитої молоді, які займаються
науковою роботою за принципами академічної свободи і посилено вивчають англійську мову, таким чином кадри
для аспірантури плануються заздалегідь, про що було зазначено під час зустрічі з різними фокус групами. Ця
практика є ще й ознакою студентоцентрованого напрямку НПО “Стоматологія” у ЗДМУ. Опанування дисциплін ОК4
“Іноземна мова Upper Intermediate-Advanced”, ОК2 “Основи біостатистики та методи статистичного моделювання”,
ОК3 “Технологія планування, виконання та захисту дисертаційного дослідження” забезпечують необхідну для
науковця підготовку до дослідницької діяльності, що є особливістю ОНП. Завідувач відділу аспірантури і
докторантури Разнатовська О.М. доповіла, що в рамках ОНП застосовано навчання прикріплених до аспірантури
штатних викладачів ЗВО за заочною або вечірньою формою. Станом на день акредитації це складає 12 осіб, серед
яких 5 очних аспірантів та 7 прикріплених до аспірантури співробітників університету.

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

З матеріалів самозвіту та під час зустрічі з академперсоналом (доц. Чертов С.О.) з'ясовано, що оновлення змісту
освітніх компонентів відбувається щорічно з урахуванням положення “Про організацію освітнього процесу ЗДМУ”
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, положення “Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у
ЗДМУ” http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, положення “Про навчально-методичний комплекс навчальної
дисципліни у ЗДМУ” http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, положення “Про робочу програму навчальної дисципліни”
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, положення “Про розробку силабусів навчальних дисциплін”
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html. Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм гарантують
відповідний рівень надання освітніх послуг, а також створює сприятливе й ефективне навчальне середовище для
оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень. За останній час в певні розділи фахових
дисциплін http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_145.html внесені зміни щодо використання цифрових технологій для
діагностики стоматологічних захворювань. У ВК «Сучасна хірургічна стоматологія» внесено розділ цифрове
планування імплантації. У ВК «Сучасна терапевтична стоматологія» внесені зміни щодо профілактики ускладнень
ендодонтичного лікування. В ВК “Сучасна ортопедична стоматологія” внесені доповнення щодо використання
електронної лицевої дуги при діагностиці стану СНЩС http://uk.zp.ua/new_661.html. В ОНП викладають
розробники трьох конструкцій унікальних імплантів (під час зустрічі з гарантом програми Возним О.В.) Мосейко
О.О. - “Вітаплан”, Міщенко О.М. - “Цирконпріор”, Чертов С.О. - “Імплайф”, д.мед.наук Варжапетян С.Д. - автор та
розробник унікальних методик відновлення ділянок щелепно-лицевої ділянки, проф. Возний О.В. та проф. Павлов
С.В. - розробники аналізу біологічних маркерів в процесі лікування захворювань ротової порожнини. Наукові
здобутки керівників аспірантів і наукові досягнення сучасної стоматології, що оприлюднюються на всеукраїнських
та міжнародних форумах http://uk.zp.ua/new_343.html, https://repo.dma.dp.ua/6684/
https://www.facebook.com/dentalforumukraine/videos/1398050816973481/?sfnsn=mo, https://dentalforum.org.ua
активно впроваджуються у розділи дисциплін професійного спрямування, що є особливістю ОНП. Наведені
нововведення у ВК відповідають найсучаснішому рівню сучасної стоматології. Під час проведення майстер-класів за
участю закордонних науковців http://zsmu.edu.ua/new_2217.html, http://zsmu.edu.ua/new_3229.html. аспіранти
знайомляться з сучасними світовими практиками, які у подальшому використовують у своїх наукових дослідженнях.

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

На головній сторінці ЗДМУ в розділі “міжнародна діяльність” http://zsmu.edu.ua/p_933.html відображена діяльність
щодо інтернаціоналізації ЗВО, який в свою чергу, має відповідні підрозділи: міжнародна освітня діяльність
http://zsmu.edu.ua/p_73.html, практика за кордоном http://zsmu.edu.ua/p_1472.html, стажування за кордоном для
викладачів http://zsmu.edu.ua/p_1474.html. Науковці ЗДМУ підтримують міжнародні інформаційні зв’язки з
вченими багатьох стран http://zsmu.edu.ua/p_1460.html. ЗДМУ приймає участь в грантових проектах, у рамках яких
укладені договори про обмін науковцями з провідними університетами Европи http://zsmu.edu.ua/p_831.html.
ЗДМУ співпрацює з багатьма міжнародними асоціаціями та консорціями http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_119.html.
Процес інтернаціоналізації ОНП “Стоматологія” вдосконалювалася під час стажування та візиту у м. Глівіце
(Польща) до Славської політехніки http://zsmu.edu.ua/new_2182.html. Аспіранти ОНП “Стоматологія” Лукаш А.Ю.,
Романюк В.М. та їх керівники проф. Возний О.В. проходили стажування в листопаді 2018 р. у м. Прага Modern
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Molecular-biochemical Markers in Clinical and Experimental Medicine - 2018 (Додаток 4.5). В складову ОНП внесено
результати цього стажування щодо застосування в навчальному процесі і в науковій роботі показників маркерів
ротової порожнини. У жовтні 2019 р. відбувалися лекції професорів із Польщі Маріуша Дуди та Крістофера Інгвеса
http://zsmu.edu.ua/new_2217.html. У червні 2021 ЗВО були організовані лекції і майстер-класи доктора Маурісіо
Гонсалес Балут і доктора Гільєрмо Перес Кортес - професорів стоматологічної школи Мехіко Автономного
університету Нижньої Каліфорнії (Мексика) http://zsmu.edu.ua/new_3229.html. Під час зустрічі з гарантом ОНП
“Стоматологія” проф. О.В.Возним з'ясовано про наміри поєднання міжнародної частини ОНП “Стоматологія” з
аспірантурою Автономного університету Нижньої Каліфорнії (Мексика). Здобувач Лепетченко Є.О. зазначила про
перспективи стажування по обміну в цьому університеті. З метою розширення інтернаціоналізаційної діяльності
ЗВО, інтеграції в міжнародний освітній простір був створений Міжнародний освітній центр, на сторінці якого у
“фейсбук” здобувачі можуть ознайомитись з анонсами міжнародної діяльності ЗДМУ
https://www.facebook.com/iadzsmu/. З березня 2021 ЗДМУ долучився до освітнього проекту “EU Study Days”
Представництва EU в Україні Єврошкола для ЗДМУ. Доцент Міщенко О.М. є дійсним членом багатьох міжнародних
асоціацій, серед яких провідними є “International congress of oral implantology”, “ Regional Poland projects
,"Development and commercialization of innovative dental implants with advances osteoinductive properties", H2020
project 777926 "Nanostructural surface development for dental implant. manufacturing", H2020- RISE MSCA- 2018 Novel
1D photonic metal oxide nanostructures for early stage cancer detection, Grantagreement ID:778157, Радник Європейської
академії стоматології, Президент ICOI Europe-Ukraine.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

ОHП “Стоматологія” містить детальний опис цілей, компетентностей, очікуваних ПРН, переліку методів навчання та
контролю, критеріїв оцінювання, рекомендованої літератури, тематичних планів занять, методичних вказівок.
Порядок та критерії оцінювання здобутих результатів навчання персонально доводяться до відома кожного
здобувача на перших заняттях з відповідної дисципліни. Студентоцентрований підхід реалізований в ОНП шляхом
вільного вибору здобувачами дисциплін ВБ відповідно до специфіки наукового проекту. Особливістю ОНП є
авторські онлайн-курси на платформі EDX+, які здобувач може обрати в якості самостійної роботи при опануванні
нормативних і вибіркових дисциплін. Майбутні доктори філософії набувають наукових, дослідницьких та
інноваційних компетентностей, поглиблюють наукову складову професійної діяльності. Заклад вищої освіти
забезпечує поєднання навчання і досліджень за час реалізації освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти,
спеціальності та цілей освітньої програми. Обрання теми дисертації і визначення відповідності напряму наукового
керівника відбувається на етапі вступу до аспірантури, всі етапи планування теми дисертаційної роботи проводяться
під ретельною курацією наукового керівника і науково-планової комісії, що є позитивною практикою ОНП.
Технологія планування, виконання та захисту дисертаційного дослідження забезпечують необхідну для науковця
підготовку до дослідницької діяльності, що є особливістю ОНП. Наукові здобутки керівників аспірантів і наукові
досягнення сучасної стоматології активно впроваджуються у розділи дисциплін професійного спрямування, що є
особливістю ОНП.

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

Зауважень до цього критерію немає. ЕГ група рекомендує ЗВО активізувати роботу щодо інтернаціоналізаційної
діяльності через участь викладачів стоматологічних дисциплін і здобувачів у закордонних форумах та стажуваннях.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі рівня вищої освіти
доктор філософії за спеціальністю “221 Стоматологія” цілей та програмних результатів навчання, відповідають
вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. 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. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання
навчання і досліджень за час реалізації освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей
освітньої програми. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти. Таким чином, наведені вище факти свідчать про відповідність ОНП вимогам
студентоцентрованості, принципам академічної свободи, розширенню прав і можливостей здобувачів і сприяє
досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання. Недоліки, що виявлені під час експертизи ОНП, є
несуттєвими, зауваження до ОНП мають суто рекомендаційний характер.
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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 та критерії оцінювання здобувачів вищої ОНП “Стоматологія” регламентовані
наступними положеннями “Про організацію освітнього процесу ЗДМУ” “Положення про проведення науково-
педагогічної практики здобувачів вищої освіти у ЗДМУ”
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_navch_ped_prakt_asp.pdf, “Про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ”, “Про екзамени та заліки у Запорізькому державному
медичному університеті”, “Про організацію контролю академічної успішності у Запорізькому державному
медичному університеті” http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html. Система оцінювання освітньої підготовки аспірантів
включає: поточний (усне, письмове опитування) та підсумковий (іспит, залік, диф.залік) відповідно до робочої
програми http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_163.html. Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
доводиться до аспірантів на перших заняттях (з матеріалів зустрічей з фокус групами академперсоналу та
здобувачів). Крім того, форми контрольних заходів та критерії оцінювання по кожній навчальній дисципліні
приведені в робочих програмах навчальних дисциплін, силабусах і представлені на сайті відділу аспірантури та
докторантури http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_pro_viddil.html. Максимальна кількість балів, яку аспірант може набрати
при вивченні кожного модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів. Форми
проведення підсумкового контролю є стандартизованими і включають контроль теоретичної та практичної
підготовки. Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає фіксовані
значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів 110 балів, якщо поточні оцінки –
«відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за
індивідуальну роботу – не більше 10). Враховуються всі види робіт, передбачені методичною розробкою для
запланованої теми. Перевірка знань здійснюється з метою одержання зворотної інформації про зміст і характер
досягнення аспірантів у навчальному процесі, а також про успішність викладання. Перевірка здійснюється в усній,
письмовій та практичних формах. Об’єктом оцінювання виступають: результати написання тестових, ситуаційних,
клінічних, розрахунково-аналітичних, творчих завдань; реферативні доповіді, участь у дискусії тощо. Залік
здійснюється по завершенні вивчення всіх тем семестру на останньому практичному занятті в семестрі. До
підсумкового модульного контролю допускаються аспіранти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з
дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_apeljac_pidsumk_kontrol_zna.pdf.

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

Стандарт вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності 221 “Стоматологія” галузі знань 22
“Охорона здоров’я” відсутній. Однак, аспіранти зобов’язані звітувати з періодичністю затвердженою відповідно до
“Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеню доктору філософії…”
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf. Практика звітування аспірантів
щодо виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи регламентована
наказом “Про проведення проміжної атестації здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем №271
від 25.05.2021 http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/atestacija/nakaz_atest_062021.pdf., “Про проведення
проміжної атестації здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем, що навчаються на 4-м курсі №197
від 24.035.2021,“Про проведення проміжної атестації здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем
№271 від 25.05.2021 Відповідно до наказу проведена атестація здобувачів ОНП третього рівня за напрямком
“Стоматологія”. Звіт проміжної атестації від 29.03.2021р. здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим)
рівнем які навчаються на 4 курсі аспірантури та звіт проміжної атестації здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-
науковим) рівнем, які навчаються на 1-3 курсах аспірантури від 01-14.06.2021 додається (Додаток 5.2)

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.

Чіткість, прозорість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти забезпечуються за рахунок їх чіткого визначення та своєчасного доведення до здобувача,
моніторингом змісту освіти, програм навчальних дисциплін, критеріїв оцінювання та ефективності засобів
контролю, умінь та навичок аспірантів. Процедура проведення контрольних заходів в університеті регулюється
наступними документами: положенням “Про організацію освітнього процесу ЗДМУ”
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_156.html, положенням “Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у
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ЗДМУ” http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_155.html, “Етичним кодексом ЗДМУ” ЕТИЧНИЙ КОДЕКС. Нормативним
підґрунтям врегулювання конфліктів, зокрема пов’язаних з корупцією регулюються положенням “Про порядок
врегулювання конфліктів в освітньому процессі ЗДМУ”, положенням “Про апеляцію результатів підсумкового
контролю знань здобувачів вищої освіти ЗДМУ” http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_159.html, відповідно до положень
“Антикорупційна програма ЗДМУ на 2021 рік” і “План антикорупційних заходів ЗДМУ на 2021 рік”, які
затверджуються щорічно. Соціологічне дослідження здобувачів щодо доступності, своєчасності, зрозумілості
критеріїв оцінювання дозволяє виявити недоліки та розробити заходи щодо їх усунення. За результатами
анкетування здобувачів 97,2% респондентів обізнані з приводу цих запитань
https://docs.google.com/forms/d/1bGviaYSddStaLU3jKcsibQeb3WbaqJV3ipc8I6-0Ijw/edit?
ts=5e443fdb&gxids=7628#responses. Оцінювання аспірантів відбувається за критеріями, які уніфіковані для всіх
освітніх компонентів. На початку вивчення кожної дисципліни викладачі ознайомлюють здобувачів з усіма
вимогами та критеріями оцінювання знань. Розгляд апеляційних заяв здійснюється апеляційними комісіями у
триденний строк з дати їх надходження відповідно. Для розгляду апеляції до апеляційної комісії подаються
оригінали письмових робіт здобувача вищої освіти з підсумкової атестації, роздрукований варіант комп'ютерного
тестування, журнали обліку поточної успішності та відвідування практичних занять. Для об'єктивності та прозорості
білет, за яким здобувач вищої освіти вперше складав підсумковий контроль, вилучається з комплекту. Після
закінчення засідання апеляційної комісії результати розгляду апеляційної заяви оформлюються протоколом.
Протокол із висновками щодо оцінювання екзаменаційних відповідей здобувача вищої освіти підписується всіма
членами апеляційної комісії. За час існування даної ОНП конфлікту інтересів не було. До позитивних практик слід
віднести: за час існування даної ОНП конфлікту інтересів не було; повторного проходження контрольних заходів
здобувачами не було; звернень про оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів на ОНП
спеціальності 221«Стоматологія» не було. Відсутність конфліктів та оскаржень результатів контрольних заходів
зареєстрована під час зустрічей у всіх фокус групах.

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.

У ЗДМУ визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності. На
сайті відділу аспірантури та докторантури розміщені: ”ДЕКЛАРАЦІЯ про дотримання академічної доброчесності
учасником процесу, “Положення Про академічну доброчесність..”, “Положення про запобігання прихованому
плагіату” http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, наказ про створення комісії з наукової та академічної доброчесності
Untitled, який постійно оновлюється Untitled. У ЗДМУ проводяться різнопланові заходи щодо популяризації
академічної доброчесності. Ці питання систематично обговорюються на засіданнях ректорату
http://zsmu.edu.ua/snew_2854.html. До ОНП за пропозицією введено ВК3.1 “Основи академічної доброчесності”. Під
час зустрічі з академперсоналом проф. Гребенюк Т.В. звернула увагу, що в ЗДМУ постійно обговорюються актуальні
для аспірантів питання: проблеми коректного використання запозиченого тексту, способи уникнення самоплагіату,
укладання навчальних завдань у формі, яка унеможливлює списування тощо. Аспіранти приймають участь у
постійно заходах щодо популяризації академічної доброчесності: “Авторське право в університеті”, що проведена на
базі Українського католицького університету та проекту “Academic IQ” і в засіданні круглого столу “Академічна
доброчесність в освітньому середовищі”, який був організований Американськими Радами з міжнародної освіти і
НТУ України “КПІ” http://zsmu.edu.ua/snew_3075.html. Проректор з наукової роботи проф. Туманський В.О.
зазначив, що в ЗДМУ проводяться дієві заходи щодо попередження порушень академічної доброчесності. Усі
учасники освітнього процесу мають можливість самостійно перевірити наукову роботу або статті на плагіат за
допомогою відповідних серверів http://lib.zsmu.edu.ua/p_82.html. Наукові роботи здобувачів проходить
рецензування та перевірку постійно діючими комісіями: http://zsmu.edu.ua/p_211.html , Комісія з питань біоетики,
Науково - планова комісія, http://zsmu.edu.ua/p_214.html, http://zsmu.edu.ua/p_1576.html, що також забезпечує
високий рівень доказовості результатів наукових досліджень. ЗДМУ видає 3 фахові журнали України, в яких
передбачено обов’язкову перевірку матеріалів на плагіат і незалежне рецензування. За порушення принципів
академічної доброчесності здобувачі і НПП відповідно до Декларації та пунктів 1.8 та 4.2 “Положення Про
академічну доброчесність..,, притягуються до дисциплінарнарної відповідальності відповідно до чинного
законодавства і можуть бути накладені санкції аж до звільнення або відрахування з Університету за поданням
комісії з питань академічної доброчесності. Порядок врегулювання можливих конфліктів прописаний в положеннях
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_231.html, http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html. Під час зустрічі із здобувачами та
представниками студентського самоврядування, аспіранти ОНП “Стоматологія” Лукаш А.Ю., Лепетченко Є.С.,
Романюк В.М., Сальников В.І. одноголосно підтвердили високий рівень впровадження заходів дотримання
академічної доброчесності в ЗДМУ.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми та методи контрольних заходів, правила їх проведення та критерії оцінювання є чіткими, зрозумілими та
доступними для здобувачів. Здобувачі обізнані з правилами оскарження результатів контрольних заходів, котрі
наявні у вільному доступі на сайті університету. ЕГ вважає позитивними практиками: ЗДМУ активно проводить
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популяризацію та формування принципів академічної доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу;
наукові роботи та публікації проходять перевірку на плагіат програмою StrikePlagiarism за рахунок навчального
закладу на трьох рівнях: від самостійного здобувачем до науково-плановою комісією; в ЗВО запроваджений
різновекторний комплекс сучасних антикорупційних заходів, що є позитивною ознакою ОНП. Високий відсоток
довіри студентів до викладачів та адміністрації навчального закладу (за даними анонімного анкетування),
академічна свобода разом з вимогливістю викладацького складу - все це склало підґрунтя для досягнення
здобувачами вищої освіти високих результатів навчання за освітньою програмою третього освітнього рівня в цілому.
Вміння адміністрації Університету організувати високу вмотивованість здобувачів на фоні вільної та доброчесної
академічної освіти, а науково-педагогічних працівників до викладання є інноваційною ознакою.

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

Зауважень до цього критерію немає.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Контрольні заходи є чіткими та зрозумілими, доступними на сайті Університету та відкритими для всіх учасників
освітнього процесу. В ЗДМУ популяризується поняття академічної доброчесності шляхом відповідних дисциплін,
тренінгів та консультацій. Розроблені документи чітко представляють механізми перевірки на академічний плагіат
із використанням ліцензованих антиплагіатних програм. Здобувачі ознайомлені та розуміються на регламенті
перевірки робіт та дотримуються його. В ЗДМУ запроваджений різновекторний комплекс сучасних антикорупційних
заходів що є позитивною практику. ОНП. ЕГ звертає увагу на високий рівень впровадження сучасних технологій,
участь у міжнародних антиплагіатних системах та активне застосування засад доброчесності, що в значній мірі
підтримується адміністрацією навчального закладу. Вміння адміністрації Університету організувати високу
вмотивованість здобувачів на фоні вільної та доброчесної академічної освіти, а науково-педагогічних працівників до
викладання є інноваційною ознакою.

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.

В ЗДМУ з метою підвищення якості підготовки фахівців продовжено дію системи управління якістю згідно з
вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Академічна та професійна кваліфікація НПП, задіяних до
реалізації ОНП, відповідає цілям та ПРН та забезпечується розробленими положеннями
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/ludresursy/polozh_pidgot_nauk_pedkadr.pdf,
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_bpr_npp_kk_2.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/nakaz/nakaz_prot_14.pdf. Аналіз таблиці 2 “Зведена
інформація про викладачів ОНП” за спеціальністю “Стоматологія”, наведена у самозвіті про самооцінювання
показав, що навчальний процес забезпечується 7 професорами, 3 докторами наук, 9 доцентами, 2 кандидатами наук
з обґрунтуванням викладання відповідної навчальної дисципліни, що забезпечує досягнення ПРН. З них
дисципліни професійного спрямування викладають 1 професор, 2 доктори наук, 3 доценти, 2 кандидати наук.
Приклад: ОК4 “Іноземна мова Upper Intermediate-Advanced” - викладачі кафедри іноземних мов доцент Гордієнко
О.В., доцент Москвітіна Д.А. мають диплом спеціаліста за спеціальністю 030502 англійська та німецька мови; ОК1
“Філософія науки” викладає професор Жадько В.А., який закінчив КДУ ім. Т.Г. Шевченка, за спеціальністю
філософія. В освітній програмі викладають розробники трьох конструкцій унікальних імплантів (під час зустрічі з
гарантом програми Возним О.В.) Мосейко О.О. - конструкція “Вітаплан”, Міщенко О.М. - конструкція
“Цирконпріор”, Чертов С.О. - “Імплайф”. Варжапетян С.Д. - д.мед. наук, доцент кафедри хірургічної та
пропедевтичної стоматології, автор та розробник унікальних методик відновлення щелепно-лицевої ділянки після
ушкоджень, за останні п’ять років з 9 наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних
баз, рекомендованих МОН, має 5 публікацій в базі Scopus та 2 Web of Science, соавтор 5 патентів на корисну модель,
декількох підручників і посібників (Гулюк А.Г. “Клінічна діагностика ятрогенних верхньощелепних синуситів
стоматогенного походження”: учебное пособие. /А.Г. Гулюк., С.Д. Варжапетян, А.Э. Тащян– Запоріжжя: АА Тандем,
2017. – 184 с. Член Запорізького осередку асоціації стоматологів.
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

ЗДМУ відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, наказу МОН
України “Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)” №1005 від 05.10.2015
розроблені нормативні документи конкурсного відбору НПП ОНП: “Положення про Порядок проведення
конкурсного відбору під час прийняття на роботу, продовження трудових відносин і звільнення з посад НПП”
http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/210122_polog_konkurs_vidbor.pdf “Колективного договору ЗДМУ на 2020-2025
роки”. Конкурсний відбір здійснюється за участі конкурсної комісії, діяльність якої регламентована відповідно до
“Положення про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників”
http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/210122_polog_konk_kom_vakans.pdf . Конкурс НПП є прозорим, оголошення про
проведення, перелік документів для участі у конкурсі, додаткова інформація розміщується у відповідних ЗМІ - в
газеті “Запорізька січ” та на офіційному веб-сайті ЗДМУ у розділі “Конкурси” http://zsmu.edu.ua/p_924.html . У п.4.
Положення http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/210122_polog_konkurs_vidbor.pdf визначені основні кваліфікаційні
вимоги до претендентів на заміщення посад НПП. Викладачі, що забезпечують реалізацію ОНП, мають достатній
рівень професіоналізму, що підтверджується публікаціями в наукометричних фахових виданнях (Додаток 6.2),
стажуванням в Україні та за її межами, членством у фахових асоціаціях. Доцент Міщенко О.М. є дійсним членом
багатьох міжнародних асоціацій: “International congress of oral implantology”, “Regional Poland projects , ”Development
and commercialization of innovative dental implants with advances osteoinductive properties", H2020 project 777926
"Nanostructural surface development for dental implant", H2020- Радник Європейської академії стоматології,
Президент ICOI Europe-Ukraine. Моніторинг якості професійної діяльності та оцінювання НПП Університету
здійснюється навчальним відділом, деканатами, цикловими методичними комісіями, центральною методичною
Радою університету. Відповідно до “Положення про рейтингову систему оцінки діяльності кафедр, структурних
підрозділів і викладачів ЗДМУ” http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/210122_polog_reiting_sist.pdf проводиться
щорічна Рейтингова оцінка діяльності кафедр і викладачів, що є об'єктивним підґрунтям в роботі атестаційної
комісії, та на погляд ЕГ, є позитивною практикою. Під час зустрічі з фокус групою академперсоналу керівниця
служби інноваційної діяльності та трансферу технологій Барвінська Л.І. повідомила, що відбір НПП для викладання
дисциплін ОНП 3-го рівня відбувається відповідно п.38 Ліцензійних умов виконання - п.7 умов контракту, в тому
числі не менше 5 років стажу, з певною кількістю друкованих робіт. Жодних прикладів оскаржень, невідповідностей
заданим умовам не спостерігалось.

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

Співпраця з роботодацями врегульована положенням про “Раду роботодаців”
http://zsmu.edu.ua/upload/files/210202_radarabot3m_polog.pdf. На сайті Університету наведений склад Ради
роботодавців http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rada_robotodav/sklad_robotodavciv.pdf, до якої за
спеціальністю “Стоматологія” входять директори комунальних некомерційних підприємств та приватних клінік,
декан 3 медичного факультету, гарант. Наприклад, члени ради роботодавців директор КНП СП№2 ЗМР Бригадир
О.С. запропонувала розширити розділ, присвячений питанням цифрової стоматології, директор КНП СП №1 ЗМР
Гавриленко М.А. розширити розділ, присвячений сучасним методам функціональної діагностики в стоматології
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_132.html. Роботодавці брали активну участь у обговоренні елементів ОНП під час
чергового засідання круглого столу на зустрічі з гарантом ОНП “Стоматологія”, здобувачами ступеня доктора
філософії спеціальності 221 “Стоматологія” та стейкхолдерами від 25.03.2021.
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_17.html. Базами кафедр стоматології є провідні лікувальні заклади державної та
приватної власності: Обласна клінічна стоматологічна поліклініка, КНП “Стоматологічна поліклініка” №1, №3,
№6, Обласна дитяча лікарня, “Стоматологія White Clinic”, АТ “Мотор-Січ”, “Міська лікарня екстреної та швидкої
медичної допомоги”, ЗГС (відділення щелепно-лицьової хірургії), багатопрофільна лікарня “Вітацентр”,
стоматологічна клініка “Світ”, стоматологічний центр “Клініка Чертова” з якими заключені Договори про
співпрацю, що з'ясовано ЕГ під час зустрічі з роботодавцями. Під час зустрічей ЕГ визначено, що проф. Возний О.В.,
Гавриленко М.А., які входять до Ради роботодавців, як викладачі кафедри терапевтичної, ортопедичної і дитячої
стоматології беруть безпосередню участь в реалізації освітнього процесу під час опанування здобувачами дисциплін
професійного спрямування. Позитивною практикою є періодичне анкетування роботодавців, що проводиться
Університетом, результати якого впливають на реалізацію освітнього процесу http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html.
Вказані факти активного залучення роботодавців, їх зацікавленість у співпраці з Університетом, що було з'ясовано
ЕГ під час зустрічі щодо питань подальшого працевлаштування здобувачів, ЕГ вважає позитивною практикою ОНП.

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

ЗВО залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців. Під час
зустрічі з різними фокус групами з'ясовано, що до проведення занять за ОНП залучені професіонали практики, які
здійснюють свою викладацьку діяльність за ОНП є водночас і роботодавцями (к.мед.наук, доцент Гавриленко М.А.
– директорка КНП «Стоматологічна поліклініка №1», к.мед.н., доц. Чертов С.О. - власник і головний лікар
стоматцентру “Клініка Чертова”, к.мед.наук, доц. Міщенко О.М. - власник і головний лікар стоматцентру “Ексіма”,
ас. Березій М.В.- власник і головний лікар стоматцентру “Металокераміка”). Як приклад наведено силлабус з
навчальної дисципліни «Сучасна хірургічна стоматологія» третій (освітньо-науковий) рівень – доктор філософії
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авторами і викладачами якого є роботодавці Чертов С.А. та Міщенко О.М. Запорізький державний медичний
університет СИЛАБУС з навчальної дис. Здобувач Максимов Д.Я. проходив навчально-педагогічної практику під
керівництвом доцента Міщенко О.М. (Додаток 6.4). Здобувачі та представники студентського самоврядування
зазначили, що Університет залучає до аудиторних занять експертів галузі, в рамках освітнього процесу проводяться
майстер-класи і гостьові лекції. У жовтні 2019 р. задля обміну досвідом та ознайомлення із новітніми тенденціями в
імплантології та пластичній хірургії відбувалися лекції для студентів і здобувачів професорів із Польщі Маріуш Дуда
та Крістофер Інгвес http://zsmu.edu.ua/new_2217.html. 17-18 червня 2021 ЗВО були організовані лекції і майстер-
класи стоматологічної школи Мехіко Автономного університету Нижньої Каліфорнії (Мексика) проф. доктора
Маурісіо Гонсалес Балут та декана стоматологічного факультету доктор Гільєрмо Перес Кортес
http://zsmu.edu.ua/new_3229.html. Залучення професіоналів з практики, які здійснюють свою викладацьку
діяльність за ОНП та експертів галузі на думку ЕГ є позитивною практикою.

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

Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів. Викладачі кафедр стоматологічного напрямку
проходили стажування в м. Прага, листопад 2018 р. https://escbm.org/conferences/view/modern-molecular-
biochemical-markers-in-clinical-and-experimental-medicine-2018. Доцент Возний О., доцент Міщенко О.М. у 2019 року
в рамках стажування та з метою обміну досвідом відвідали Сілезьську політехніку м. Глівіце (Польща)
http://zsmu.edu.ua/new_2182.html, з подальшою частковою компенсацією витрат на відрядження. В Університеті діє
потужний науковий консорціум за участю ЗДМУ, НМУ імені О.О. Богомольця і НТУ України “КПІ імені І.
Сікорського” з метою удосконалення конструкційних матеріалів для імплантології (з матеріалів зустрічі з ректором
та відкритої зустрічі зі слів проф. Копчака А.В.). Співробітники стоматологічних кафедр приймають участь в
організації та проведенні щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференцій “Стоматологія Придніпров’я”
та “Хортицький стоматологічний форум”, вебінарів та майстер класів http://uk.zp.ua/new_343.html,
http://uk.zp.ua/new_493.html, ttps://www.facebook.com/pg/dentalforumukraine/posts/. В ЗДМУ триває системна
робота над удосконаленням педагогічної майстерності НПП. Курси підвищення кваліфікації “Інновації та
психологічний супровід освітнього процесу в підготовці фахівців галузі “Охорона здоров’я” проведено для для
професорсько-викладацького складу ЗДМУ за змішаною формою навчання з повною візуалізацією у синхронному
онлайн режимі на основі MSTeams. Реалізацію цього освітнього проекту здійснюють провідні фахівці ЗДМУ спільно
зі спеціалістами ЗНУ http://zsmu.edu.ua/snew_2840.html. Підвищенню кваліфікації викладачів ЗДМУ сприяють
курси “Актуальні питання педагогіки та психології у вищій школі”, “Сучасні аспекти педагогіки вищої освіти на етапі
реформування медичної галузі” http://zsmu.edu.ua/new_2196.html, http://zsmu.edu.ua/new_1984.html. З матеріалів
самозвіту відомо, що в університеті постійно діють курси з вивчення іноземних мов. Розвитку професійної
майстерності викладачів сприяє функціонування “Школи молодого викладача”
http://zsmu.edu.ua/snew_1315.html,http://zsmu.edu.ua/new_2174.html, http://zsmu.edu.ua/snew_1503.html,
http://zsmu.edu.ua/snew_2683.html. У ЗДМУ активно впроваджуються новітні технології - онлайн-курси для
викладачів що спрямовані на опанування інтерактивних освітніх технологій, задля якісного викладання в умовах
онлайн навчання http://zsmu.edu.ua/new_1713.html. ЕГ під час зустрічі з гарантом ОНП “Стоматологія” проф. О.В.
Возним з'ясовано, що проведено анкетування серед викладачів та здобувачів освіти 3-го рівня щодо створення нових
онлайн курсів. Широко розповсюджена практика міжкафедральної співпраці (Додаток 6.5). Організація таких
консорціумів, впровадження новітніх технологій та стимулювання професійного розвитку викладачів є ознаками
особливості ОНП.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В університеті діє система моральних та матеріальних заохочень згідно «Колективного договору ЗДМУ
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/koldog_2020.pdf, “Статуту ЗДМУ” http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf.
Наприклад, кожен із здобувачів після захисту кандидатської або PHD дисертації отримує матеріальне
винагородження. Так, сума преміювання за захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук становить
10 тис. гривень, кандидата наук – 7 тис. гривень; наукових керівників - 3,5 тис. гривень. Під час виконання
кандидатських і докторських дисертацій здобувачам підвищено до 50% розміри надбавки за складність і
напруженість праці. Також винагороду в сумі місячного окладу отримує керівник дисертанта (Додаток 6.6). Високий
рівень матеріального заохочення в ЗДМУ є позитивною практикою. При оприлюдненні матеріалів в журналах
“Запорожский медицинский журнал”, “Патологія”, які входять до наукометричних бази WEB OF SCIENCE, авторам
відшкодовують матеріальні витрати, що на думку ЕГ є ознакою особливості http://zsmu.edu.ua/new_2198.html.
Щорічно в університеті проводиться рейтинг науково-педагогічних працівників згідно положення “Про рейтингову
систему оцінювання діяльності кафедр і викладачів ЗДМУ”, 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.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.
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В ЗДМУ з метою підвищення якості підготовки фахівців продовжено дію системи управління якістю згідно з
вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Академічна та професійна кваліфікація НПП, задіяних до
реалізації ОНП, відповідає цілям та ПРН. Конкурсний відбір здійснюється за безпосередньої участі конкурсної
комісії, яка регламентує свою діяльність відповідно до існуючих положень та наказів. Процедура конкурсного
добору НПП є прозорою і зрозумілою. Щорічна рейтингова оцінка діяльності кафедр і викладачів, є об'єктивним
підґрунтям в роботи атестаційної комісії в період оформлення або продовження особистого контракту, що на погляд
ЕГ є позитивною практикою. Вказані факти активного залучення роботодавців, їх зацікавленість у співпраці з
Університетом, що було з'ясовано ЕГ під час зустрічі щодо питань подальшого працевлаштування здобувачів, ЕГ
вважає позитивною практикою ОНП. Залучення професіоналів з практики, які здійснюють свою викладацьку
діяльність за ОНП та експертів галузі на думку ЕГ є позитивною практикою. Організація потужних науково-
практичних консорціумів, впровадження новітніх технологій та стимулювання професійного розвитку викладачів,
високий рівень матеріального заохочення в ЗДМУ є ознаками особливості ОНП. При оприлюдненні матеріалів в
журналах “Запорожский медицинский журнал”, “Патологія”, які входять до наукометричних бази WEB OF SCIENCE,
авторам відшкодовують матеріальні витрати, що на думку ЕГ є ознакою особливості.

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

Принципових зауважень немає. Враховуючи перспективи розвитку кафедр стоматологічного спрямування, з огляду
на високий рівень організації навчального процесу та високий рівень матеріально-технічного оснащення, ЕГ вважає
за доцільне рекомендувати ЗВО посилити роботу щодо збільшення кількості здобувачів освіти третього рівня за
ОНП зі спеціальності 221 “Стоматологія” та активізувати роботу щодо подальшого кадрового забезпечення та
зростання наукової, професійної та педагогічної кваліфікації НПП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

В ЗДМУ з метою підвищення якості підготовки фахівців продовжено дію системи управління якістю згідно з
вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Академічна та професійна кваліфікація НПП, задіяних до
реалізації ОНП, відповідає цілям та ПРН. Процедура конкурсного добору НПП є прозорою, оголошення про
проведення конкурсу, перелік документів для участі у конкурсі, додаткова інформація розміщується у відповідних
ЗМІ. Вказані факти активного залучення роботодавців, їх зацікавленість у співпраці з Університетом, залучення
професіоналів з практики, які здійснюють свою викладацьку діяльність за ОНП та експертів галузі на думку ЕГ є
позитивною практикою. Високий рівень матеріального заохочення в ЗДМУ, відшкодування матеріальні витрати на
наукові розробки є ознаками особливості ОНП. Організація потужних науково-практичних консорціумів,
впровадження новітніх технологій та стимулювання професійного розвитку викладачів є ознакою особливості.

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.

Фінансові ресурси якими забезпечується досягнення цілей за даною ОНП надходять зі спеціального фонду ЗДМУ та
бюджету і розподіляються згідно кошторису, що було підтверджено під час зустрічей з ректором і адміністративним
персоналом. Кошторис у повному обсязі доступний на сайті університету http://zsmu.edu.ua/p_768.html. Здобувачі
та академічний персонал ЗВО відмічали високе МТЗ під час зустрічей. При демонстрації МТЗ ЕГ було представлено:
стоматологічні кабінети клінічних баз кафедр, що обладнані сучасним устаткуванням (мікроскопом, електронним
парадонтальним зондом, OccluSense - апаратом для цифрової діагностики оклюзії, фізіодиспенсером), в яких
здобувачі мають можливість проводити клінічні дослідження відповідно до своїх наукових напрямів. У
міжкафедральному тренінговому Центрі http://zsmu.edu.ua/new_2086.html здобувачі опановують навички надання
допомоги при невідкладних станах. Під час проходження навчально педагогічної практики здобувачі за ОНП
проводять практичні заняття зі студентами в відділенні ЩЛХ на базі Vita-Center в умовах стаціонару, в
стоматологічному тренінговому центрі та цифровому стоматологічному тренінговому центрі, які забезпечені
інструментами для виконання маніпуляцій в умовах дистанційної освіти, та розраховані на демонстрацію
здобувачам через Microsoft Teams. Освітньо-науковий процес в повному обсязі укомплектований літературою,
навчально-методичними матеріалами, що дозволяють забезпечити визначених ОНП цілей та програмних
результатів навчання. Наявна сучасна бібліотека http://zsmu.edu.ua/snew_2730.html, у якій розміщені 6 окремих
читальні зали, бібліотека обладнана технікою, що відповідає потребам здобувачів
http://zsmu.edu.ua/snew_2730.html, http://zsmu.edu.ua/p_1301.html, розташована на території студентського
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містечка, технічний парк - 85 комп’ютерів. Книжковий фонд - 574 419 примірників, навчальної літератури – 317 104.
Вільний доступ до наукових, навчальних матеріалів, електронного Репозитарію, Міжнародних наукометричних баз
Scopus, Web of Science. За всіма ОД і ВД розроблені силабуси http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_136.html і робочі
програми навчальних дисциплін http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_145.html відповідно до ОНП, що є у вільному доступі
на сайті ЗВО. Здобувачі за ОНП використовують під час експериментальних і клініко-лабораторних досліджень
гістохімічну лабораторію. У ЗДМУ розташований сучасний навчальний медико-лабораторний центр (НМЛЦ)
http://zsmu.edu.ua/p_194.html. За словами проректора з наукової роботи Туманського В.О. постійно відбувається
оновлення реактивів та розхідних матеріалів. Лабораторія університетської клініки використовується у PHD роботах
аспірантів: Лукаш А.Ю., Лепетченко Є.С., Романюк В.М., Сальников В.І. У лабораторії вивчаються біологічні
маркери ротової рідини, з використанням сучасного обладнання. Зі слів д.мед.наук Павлова С. В., з подальшим
використанням цієї методики для робітників великих локальних підприємств під час профілактичних оглядів, що є
позитивною практикою.

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.

Експертна група переконалася у безоплатності доступу здобувачами та НПП за даною освітньою програмою до
лабораторій, навчальних приміщень, університетської клініки та інших елементів інфраструктури Університету,
необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності. Здобувачі під час зустрічі з експертами, зокрема Дац
В.В., зазначила, що всім учасникам ОНП забезпечений вільний доступ до всього матеріально-технічного
забезпечення. Серед іншого, вільний доступ до бібліотечних ресурсів. Опитування здобувачів третього освітньо-
наукового рівня свідчать про доступність, та задоволеність здобувачів інфраструктурою ЗВО
\https://docs.google.com/forms/d/1bGviaYSddStaLU3jKcsibQeb3WbaqJV3ipc8I6-0Ijw/edit?
ts=5e443fdb&gxids=7628#responses. На запитання “Оцініть рівень доступності матеріально-технічних ресурсів ЗДМУ
для наукової роботи аспірантів” з 96 відповідей 65.6% відповіли - “гарний”, 28.1% -“задовільний”. Під час зустрічі з
ректором і адміністративним персоналом було зазначено, що враховуючи сучасні тенденції розвитку освітнього
процесу у ЗДМУ розробляється перспективний план і програма щодо повної інформатизації всієї діяльності
Університету.

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.

Під час зустрічей експертна група переконалася у тому, що Університетом приділяється належна увага безпековим
компонентам, серед яких: обладнання лабораторій протипожежними системами, датчиками диму,
відеоспостереження, охоронна служба на території студентського містечка, розроблені нормативні документи щодо
пожежної безпеки у ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/sp_1407.html. Експертна група відмітила вертикальність спілкування
та атмосферу взаємоповаги спілкування між здобувачами та академічних персоналом. З цим пов’язана відсутність
конфліктних ситуацій, що неодноразово було зазначено на зустрічах з академічним персоналом, здобувачами. У
випадку виникнення конфліктних ситуацій, здобувачі ознайомлені з порядком їх вирішення, що регламентується
положенням
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_por_vrehul_konfliktiv_v_osv_protsesi
.pdf. Під час зустрічей зі здобувачами, не було відмічено актуальних проблем які б стосувалися життєдіяльності за
даною ОНП, Лепетченко Є.С. зазначила, що в Університеті створені необхідні умови для забезпечення комфорту під
час навчального процесу, зокрема було відмічено високу якість гуртожитків http://zsmu.edu.ua/sp_710.html.
Наповненість бібліотечного фонду у повній мірі забезпечує потреби, що було відмічено Філоном А.М. ЗВО у
достатньому обсязі забезпечує ситуативні потреби здобувачів, функціонує центр психологічної підтримки,
університетська клініка, куди здобувачі можуть звернутися на безоплатній основі для отримання медичної
допомоги. Під час зустрічей ЕГ отримала інформацію від Гаранта ОНП, про те, що під час пандемії усі працівники
ЗВО, мали можливість на базі університетських лабораторій безкоштовно проходити ПЛР діагностику та визначення
антитіл до SARS-CoV-2. У ЗДМУ наявні сучасні гуртожитки, спорткомплекс, кафе та буфети
http://zsmu.edu.ua/new_881.html, http://zsmu.edu.ua/p_1310.html, http://zsmu.edu.ua/snew_2927.html,
http://zsmu.edu.ua/snew_2815.html. Проректор з АГР Козак А.А. під час зустрічі зазначив, що освітнє середовище є
безпечним для життя та здоров’я студентів, викладачів, працівників Університету. Під час зустрічі з представниками
студентського самоврядування, Серебрій Яною було зазначено, що опитування аспірантів проводяться у тому числі і
нас сторінках студентського самоврядування http://zsmu.edu.ua/p_1470.html. Під час анонімного опитування,
здобувачів на запитання 16. У якій мірі Ви задоволені наявністю в університеті сучасного наукового обладнання? з
96 респондентів 82,3% задоволені, 3,1% незадоволені, 14,6% складно відповісти; на питання 22. Оцініть рівень
доступності матеріально-технічних ресурсів ЗДМУ для наукової роботи аспірантів з 96 респондентів 65,6%
зазначили як гарний, 28,1% задовільний
https://docs.google.com/forms/d/1bGviaYSddStaLU3jKcsibQeb3WbaqJV3ipc8I6-0Ijw/edit?
ts=5e443fdb&gxids=7628#responses
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4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

ЗВО забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів. Здобувачі
з усією необхідною інформацією, що стосується організації і реалізації ОНП (розкладу занять, атестації, навчальні
програми, силабуси, зразки документів, алгоритми та порядок процедур, тощо) можуть ознайомитись на сайті, або
безпосередньо у відділі аспірантури і докторантури http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html. Під час
зустрічі зі здобувачами було з'ясовано, що вони можуть отримати необхідну інформацію від наукових керівників.
Під час дистанційного навчання за словами представника студентського самоврядування Серебрій Я. здобувачі
забезпечені інформаційною підтримкою, що здійснюється з використання Microsoft Teams, сайту, та платформи АСУ
http://zsmu.edu.ua/p_379.html, важлива інформація дублюється у Instagram, Telegram для більшого охоплення
контингенту здобувачів. Функціонує служба психологічної підтримки, під час зустрічі з допоміжними підрозділами,
керівник служби Підлубний В.Л. зазначив, що у випадку звернення здобувачі мають можливість отримати
кваліфіковану психологічну консультацію, під час карантину така підтримка реалізовувалася дистанційно
http://zsmu.edu.ua/sp_1469.html. Одним з засобів комунікації є наявний свій Ютюб канал
https://www.youtube.com/channel/UCXypP_k7g6zJI2HiVMyOuzQ/videos?view=0&sort=dd&flow=grid, скринька довіри
“Напишіть нам” http://zsmu.edu.ua/p_mail_uk.html. Така комунікація, на думку ЕГ, є достатньою за даною ОНП
враховуючи кількість здобувачів. Обгрунтуванням соціальної підтримки є розроблене положення порядку
призначення стипендій і матеріальної допомоги http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_, що повною мірою
реалізується у ЗВО. В Університеті розроблено “Програму підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого
звання у ЗДМУ”, метою якої є зацікавлення пошукувачів у підвищенні свого наукового і фахового рівня та
покращення соціально-економічних умов для проведення науково-дослідної роботи, що є особливістю ОНП
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_. Приклади: відповідно до Наказів
ректора (№1218-0 від 05.10.2018) щорічно проводиться преміювання аспірантів (Філон А.М., Лепетченко Є.С.)
(Додаток 6.6). Згідно положення “Про порядок проведення захисту дисертацій та присудження ступеня доктора
філософії у ЗДМУ” http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_proved_zahystu.pdf в ЗВО
запроваджено систему моральних та матеріальних заохочень у межах ОНП. Під час зустрічі з адмінперсоналом,
проф. Туманський В.О. зазначив, що матеріальна підтримка стосується кожного аспіранта та його керівника. За
результатами опитування здобувачі задоволенні підтримкою, що надається ЗВО
https://docs.google.com/forms/d/1KQ_EE9usnR895MQAmO5mTqwRB-. 96% здобувачів оцінили як гарний і
задовільний рівень доступності інформації з питань навчання в аспірантурі і наукової діяльності
https://docs.google.com/forms/d/1bGviaYSddStaLU3jKcsibQeb3WbaqJV3ipc8I6- .

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

За даною освітньою програмою не навчаються особи з особливими освітніми потребами. Керівництвом ЗВО створені
умови для осіб з особливими освітніми потребами. Згідно відеозвіту який було надано ЗДМУ ЕГ впевнилась, що в
Університеті, зокрема бібліотека, навчальні корпуси та гуртожитки обладнані засобами, що забезпечують доступ до
приміщення для маломобільних осіб (пандуси, функціональні ліфти в дії, доступні кнопки виклику), а також
створені належні умови для осіб з особливими освітніми потребами в корпусах, де навчаються студенти за цією
ОНП. Було створено волонтерську ініціативу щодо забезпечення доступності навчальних приміщень Університету
особами з особливими освітніми потребами
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/rozpor_volonter_grupa_inkljuz.pdf, що може бути
визначено, як позитивна практика.

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.

Експертна група під час зустрічей зі здобувачами, адміністрацією та академічним персоналом пересвідчилась у
тому, що основним інструментом для запобігання конфліктних ситуацій в університеті є вертикальна комунікація та
атмосфера взаємоповаги між усіма членами освітнього процесу. На випадок виникнення конфліктних ситуацій
розроблене положення http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_vreg_konfl_ZSMU.pdf. За
даною ОНП прикладів застосування положення не було, що може свідчити про неконфліктний характер взаємодії
між здобувачами та викладачами. Також реалізується програма протидії булінгу та антикорупційна програма
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/antikor/200124_akp.pdf, ЗАТВЕРДЖЕНО ПОЛОЖЕННЯ Про засади запобігання і
протидії булінгу, дис. Органи студентського самоврядування працюють згідно положення
http://zsmu.edu.ua/sp_862.html, випадків їх залучення у вирішення конфліктних ситуацій за даною ОНП не було.
Аніщенко М.А., уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції ЗДМУ, під час зустрічі з ГЕ,
зазначив, що в Університеті активно реалізується політика з запобігання корупцій, проводяться різноманітні заходи,
здобувачі долучаються до розробки антикорупційної програми. На сайти Університету представлено вичерпну
інформацію про весь об’єм антикорупційних заходів http://zsmu.edu.ua/p_1138.html. За Результатами опитування
https://docs.google.com/forms/d/1bGviaYSddStaLU3jKcsibQeb3WbaqJV3ipc8I6-0Ijw/edit?
ts=5e443fdb&gxids=7628#responses НА запитання “Чи стикалися Ви з проявами корупції і хабарництва за час
навчання в аспірантурі?”з 96 відповідей, 94.6% відповіли - “ні”, 2.1 - ”так”.
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Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Інноваційністю даної освітньої програми є її матеріально-технічне забезпечення та науковий потенціал з цим
пов’язаний, що є ключовою частиною успішної PHD програми. Створення волонтерської ініціативи щодо
забезпечення доступності навчальних приміщень Університету особами з особливими освітніми потребами,
використання університетських лабораторій з метою ПЛР діагностики співробітників на думку ЕГ є позитивними
практиками. Приділяється належна увага безпеці для життя та здоров’я здобувачів під час роботи у лабораторіях,
які обладнані необхідними техічним обладнанням. Експертна група відмітила вертикальність спілкування та
атмосферу взаємоповаги спілкування між здобувачами та академічних персоналом, що обгрунтовує відсутність
конфліктних ситуацій. Усі без виключення приміщення для учасників освітнього процесу є безоплатними для
відвідування. Задля забезпечення потреби у анонімних зверненнях на сайт додана функція “Напишіть нам”. З
метою зацікавлення пошукувачів у підвищенні свого наукового і фахового рівня та покращення соціально-
економічних умов для проведення науково-дослідної роботи в Університеті є розроблене Положення про надання
матеріальної допомоги і “Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у ЗДМУ”, що є
особливістю ОНП. Під час дистанційного навчання здобувачі забезпечені інформаційною підтримкою, що
здійснюється з використання Microsoft Teams, сайту, та платформи АСУ.

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

Зауважень до цього критерію немає.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Фінансові та матеріально-технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення ОНП забезпечують досягнення
визначених цілей та ПРН. Створення волонтерської ініціативи щодо забезпечення доступності навчальних
приміщень Університету особами з особливими освітніми потребами, використання університетських лабораторій з
метою ПЛР діагностики співробітників на думку ЕГ є позитивними практиками. Приділяється належна увага
безпеці для життя та здоров’я здобувачів під час роботи у лабораторіях, які обладнані необхідними техічним
обладнанням. Експертна група відмітила вертикальність спілкування та атмосферу взаємоповаги спілкування між
здобувачами та академічних персоналом, що обгрунтовує відсутність конфліктних ситуацій. Усі приміщення для
учасників освітнього процесу є безоплатними для відвідування. Задля забезпечення потреби у анонімних
зверненнях на сайт додана функція “Напишіть нам”. З метою зацікавлення пошукувачів у підвищенні свого
наукового і фахового рівня та покращення соціально-економічних умов для проведення науково-дослідної роботи в
Університеті є розроблене Положення про надання матеріальної допомоги і “Програма підтримки здобувачів
наукового ступеня та вченого звання у ЗДМУ”, що є особливістю ОНП. Під час дистанційного навчання здобувачі
забезпечені інформаційною підтримкою, що здійснюється з використання Microsoft Teams, сайту, та платформи
АСУ. Інноваційністю даної освітньої програми є її матеріально-технічне забезпечення та науковий потенціал з цим
пов’язаний, що є ключовою частиною успішної PHD програми.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

У ЗВО розроблені та реалізуються ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ВИЩОЇ ОСВІТ, “Положення про організацю опитуваннь щодо якості освітніх послуг здобувачами вищої освіти
сутпеня доктора філософії” http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/vnut_yakist/polozh_opytuvan_jakist.pdf4,
“Положення про сектор моніторингу якості освіти”
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/doc_nmv/sistema_zvo/pologennja_pro_smjo.pdf, “Положення про проектні групи та
групи забезпечення з розроблення і запровадження освітніх програм”
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_proektni_hrupy_ta_hrupy_zabezp_z_
rozr_i_zaprov_op.pdf. Відповідно до “Положення Про освітні програми у ЗДМУ”
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_osvitni_prohramy_u_zdmu.pdf
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систематично один раз на рік, за необхідністю частіше проводиться моніторинг та перегляд ОНП. Кількість зібрань
проектних груп щодо перегляду ОНП склала 5 раз http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_132.html. Відповідно до п.4 “Порядок
моніторингу, перегляду та удосконалення ОНП” цього Положення моніторинг проводиться адміністративним
персоналом, групою забезпечення ОНП, а також групою забезпечення відповідної спеціальності. До періодичного
перегляду долучаються здобувачі, роботодавці, випускники (за наявності). Підставою для оновлення є ініціатива та
пропозиція гарната, академічної ради, викладачів, пропозиції здобувачів і роботодавців як результат опитування
щодо якості реалізації ОНП http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html. До процесу внутрішнього забезпечення якості
освіти залучені основні стейкхолдери , серед яких роботодавці та здобувачі. Згідно Протоколу № 14 засідання
проектної групи освітньо-наукової програми третього рівня спеціальності 221 “Стоматологія” від 02.02.2021 , до
проектної групи були включені Сальников В.І. - аспірант спеціальності 221 “Стоматологія”, та директорка КНП
“Стоматологічна поліклініка №2” Бригадир О.С. Протокол № 14 засідання проектної групи освітньо-наукової
програми тр.

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.

При розробці та перегляді ОП залучаються здобувачі, це демонструють протоколи засідання проектної групи № 14
Протокол № 14 засідання проектної групи освітньо-наукової програми тр. Інформація щодо задоволеності ОНП від
здобувачів збирається за допомогою анонімних опитувань
https://docs.google.com/forms/d/1bGviaYSddStaLU3jKcsibQeb3WbaqJV3ipc8I6-0Ijw/edit?
ts=5e443fdb&gxids=7628#responses. Однією з форм залучення здобувачів до процесу періодичного перегляду
освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості є опитування. Опитування у ЗВО проводяться згідно
розробленого положення,
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pro_orhanizatsiiu_opytuvan_shchodo_iakosti_osvitnikh
_posluh_u_zdmu.pdf. Під час зустрічі зі структурними підрозділами Моргунцовою С.А., з здобувачами та
студентським самоврядуванням було зазначено, що в ЗВО постійно проводяться різні опитування як у паперовій
формі, так і за допомогою гугл форм, АСУ, Microsoft Teams. Натомість, під час інтерв’ювання експертною групою
з’ясовано, що опитування чи моніторинг у здобувачів ОНП після закінчення вивчення дисциплін проводиться не
регулярно, епізодично. Під час зустрічі аспірантка Дац В.В. повідомила, що за результатами опитування і
пропозицією здобувачів дисципліну ОК4 “Іноземна мова Upper Intermediate” збільшено до 8 кред. та перейменувано
на ОК4 “Іноземна мова Upper Intermediate-Advanced”. Під час зустрічей зі здобувачами Романюк В.М. зазначив, що у
зв'язку з навчальним навантаженням та потужною матеріально-технічною базою, хотілося б щоб до дисциплін
професійного спрямування освітньої програми вводили розділи присвячені використанням сучасних методів
(лабораторних, клінічних) досліджень у сфері стоматології. Що на думку здобувача могло б стати поштовхом до
більш продуктивної роботи та отримання наукових результатів на засадах доказової медицини. У ЗВО на
сьогоднішній день проводиться робота щодо наповнення навчального процесу сучасними методами досліджень у
сфері стоматології, зокрема за результатами участі у науково-практичній конференції “Modern Molecular-
Biochemical Markers in Clinical and Experimental Medicine-2018” навчальний процес дисциплін ВБ1 внесені тематики
щодо використання біологічних маркерів в стоматології https://escbm.org/conferences/view/modern-molecular-
biochemical-markers-in-clinical-and-experimental-medicine-2018, з подальшим використанням здобувачами
отриманих знань при проведені наукових досліджень.

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

У ЗДМУ створена та успішно функціонує рада роботодавців Наказ від 30.04.2021 р. № 240 "Про склад ради
роботодавців за третім (освітньо-науковим) рівнем" за освітньо науковою програмою по спеціальності 221
“Стоматологія”. ЗВО співпрацює з клінічними базами та лабораторіями, що включені до структури Університету, їх
безпосередніми керівниками є співробітники та за сумісництвом роботодавці Університету (Додаток 8) Комунікація
з роботодавцями відбувається шляхом інтерв’ювання та участі у кгрулих столах
,http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_17.html Створена у ЗВО рада роботодавців, бере безпосередню участь в обговоренні
ОНП та внесені пропозицій, що відповідають локальному ринку праці. Бригадир О.С. - член проектної групи
директор КНП СП№2 ЗМР у своєму відгуці запропонувала розширити розділ, присвячений питанням цифрової
стоматології, Кожановою О.М. - головним лікарем АТ “Бердянська міська стоматологічна поліклініка”
запропоновано розширити розділ, присвячений питанням наукового підходу до проблем профілактики
стоматологічної патології, Гавриленко М.А. - директор КНП СП №1 ЗМР - розширити розділ, присвячений сучасним
методам функціональної діагностики в стоматології http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_132.html. Регулярно відбуваються
зустрічі зі стейкхолдерами, де обговорюються актуальні питання ОНП http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_17.html. ЗДМУ
є основним роботодавцем для здобувачів третього освітнього рівня, академічний персонал активно приймає участь у
перегляді та удосконалені ОНП. За пропозицією академічного персоналу в ОНП ведено Навчально-педагогічну
практику як обов'язковий ОК; зав. кафедри медичної фізики, біофізики та вищої математики проф. Сергєєвою Л.Н.
запропоновано дисципліну ОК2 “Біостатистика” переймінувати на ОК2 “Основи біостатистики та методи
статистичного моделювання” (Протокол № 4 спільне засідання проектних груп освітньо-наукових прог). Проф.
кафедри культурології та українознавства Гребенюк Т.В. було запропоновано нову дисципліну “Основи академічної
доброчесності”, яка увійшла до блоку ВБ3 (Протокол № 5 спільне засідання проектних груп освітньо-наукових
програм).
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

Враховуючи факт того, що за даною ОНП випускників ще немає об’єктивних даних які б свідчили про збирання
інформації щодо кар’єрного шляху випускників на розгляд ЕГ надано не було. На зустрічі з ректором та гарантом
було зазначено, що враховуючи специфіку ОНП усі здобувачі що за нею навчаються, у перспективі будуть
працевлаштовані у ЗВО.

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

Система внутрішнього забезпечення якості освіти Університету, дозволяє вчасно реагувати на виявлені в ОНП
недоліки. Діяльність забезпечується положенням про сектор моніторингу освіти ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР
МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ, та положенням про організацію опитувань
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/vnut_yakist/polozh_opytuvan_jakist.pdf. Опитування що проводяться у
ЗДМУ є анонімними та добровільними. Навчальний відділ разом з центром дистанційної освіти проводить
системний моніторинг навчального процесу, щотижня моніториться в середньому від 80 до 100 практичних занять,
лекції контролюються у повному обсязі. Протягом 7 тижнів весняного семестру було перевірено 1524 лекції та 592
практичних заняття. Під час зустрічей зі здобувачами ЕГ переконалася, що за ОНП відбуваються опитування, зі слів
Лукаш А.Ю. ЗВО реагує на думку здобувачів, за результатами опитувань було збільшено кількість годин на вивчення
дисципліни “англійська мова за професійним спрямуванням ”. Під час зустрічі з Ректором і адмінстрацією ЗВО, ЕГ
було з'ясовано, що зокрема проведення різнопланових опитувань (зазначив проректор Туманський В.О.), в
Університеті існує практика відкритих зустрічей з ректром і адміністрацією закладу, під час яких здобувачі мають
можливість безпосередньо висловлювати свою думку щодо реалізації освітнього процесу та пропозиції по
вдосконаленню ОНП http://zsmu.edu.ua/snew_2252.html http://zsmu.edu.ua/snew_1318.html. Навчальним відділом
Університету регулярно проводяться анкетування учасників освітнього процесу
http://nmv.zsmu.edu.ua/new_96.html. Для удосконалення освітнього процесу, за результатами інтерфейсу сайту ЗВО,
під час зустрічей з різними фокус групами експертна група відзначає, що аналіз анкетування всіх учасників
освітнього процесу на різні теми дає можливість планувати, систематизувати результати даних, з подальшим
обговоренням на засіданнях кафедр, Вченої ради та надання рекомендацій різним структурним підрозділам для
реалізації та покращення ОПП, якості освіти, соціального середовища, тощо.

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

Дана акредитація ОНП є первинною, у зв’язку з чим прикладів урахування пропозиції з попередніх акредитацій
саме цієї ОНП немає. ЕГ відзначає, що у ЗВО існує позитивна практика врахування результатів попередніх
акредитацій, зокрема це стосується акредитації ОПП за спеціальністю 221 ”Стоматологія” магістерського рівня, а
саме, включення здобувачів та роботодавців до проектної групи; Протокол № 14 засідання проектної групи освітньо-
наукової програми тр, проводиться робота по створенню додаткової кафедри стоматологічного профілю.

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

Під час зустрічі з академічним персоналом, Возним О.В. було зазначено, що всі викладачі залучені до системи
внутрішнього забезпечення якості. Це регламентується положенням “Про систему внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти у ЗДМУ” http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html. Структура забезпечення якості ЗВО містить 4
послідовні рівні: на першому рівні залучені здобувачі вищої освіти; на другому - викладачі, кафедри; на третьому -
факультет; на четвертому - адміністрація Університету. На думку ЕГ, це свідчить про залученість академічного
персоналу, та їх розуміння своє ролі у забезпеченні якості освіти у ЗВО. Професор Утюж І. Г. (завідувач кафедри
суспільних дисциплін зазначила, що обов’язково проводяться анкетування у кінці навчального року, та результати
враховуються у формуванні робочої програми на наступний рік. Рябоконь О.В. - завідувач кафедри іноземних мов,
зазначила, що під час роботи у MTeams були залучені колеги з інших груп, задля забезпечення високої якості
освітнього процесу. Зав. кафедри медичної фізики, біофізики та вищої математики проф. Сергєєвою Л.Н. зазначила,
що практичні заняття та лекції записуються, що надає можливість у випадку виникнення конфліктних ситуацій
перевірити відповіді аспірантів, їх роботу на практичних заняття.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:
Сторінка 27



Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Розроблені та реалізуються нормативні документи щодо системи внутрішнього забезпечення якості освіти. ЕГ група
відмічає позитивною практикою залучення роботодавців та здобувачів за ОНП до засідання проектної групи
освітньо-наукової програми третього рівня спеціальності 221 “Стоматологія”. За результатами участі у науково-
практичних конференціях у ОНП вносяться інноваційні практики наукових досліджень. Проводиться періодичний
моніторинг та перегляд ОНП щодо її вдосконалення. ЗВО проводить регулярні опитування використовуючи АСУ,
Microsoft Teams, до опитування залучаються роботодавці, академічний персонал у тому числі. ЕГ відзначає
позитивною практикою відкриті зустрічі з ректором і адміністрацією закладу за участі здобувачів та стейкхолдерів.
У ЗВО існує позитивна практика врахування результатів попередніх акредитацій, зокрема це стосується акредитації
ОПП за спеціальністю 221 ”Стоматологія” магістерського рівня. ЕГ відмічає, що у ЗВО сформована культура якості
та всі викладачі залучені до системи внутрішнього забезпечення якості.

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

У ЗДМУ проводяться опитування всіх учасників освітнього процесу, однак ці опитування носять здебільшого
формалізований характер. ЕГ рекомендовано після закінчення вивчення кожної дисципліни проводити
анкетування щодо якості наповнення навчально-методичного забезпечення та проведення занять, щоб своєчасно
розробити та запровадити заходи для поліпшення освітнього процесу. Більш активно залучати зовнішніх
роботодавців до оцінки якості реалізації ОНП, частіше проводити “круглі столи” з роботодавцями.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ЕГ відмічає загалом відповідність критерію. Розроблені та реалізуються нормативні документи щодо системи
внутрішнього забезпечення якості освіти. Проводиться періодичний моніторинг та перегляд ОНП щодо її
вдосконалення, до опитування залучаються здобувачі, роботодавці, академічний персонал у тому числі. Система
внутрішнього забезпечення якості освіти вчасно реагує на виявлені недоліки та побажання зі сторони здобувачів,
про що свідчить активна робота у розвитку структури опитування, та збору інформації щодо задоволеності
освітнього процесу усіма учасниками навчального процесу за спеціальністю 221 “Стоматологія”. Однак для
вдосконалення ОНП ЕГ рекомендує звернути увагу на організацію моніторингу якості, удосконалити алгоритми,
механізми та документальні засади системи моніторингу якості освіти.

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 ЗВО розроблені правила, що регулюють права та обов’язки усіх членів освітнього процесу, вони є чіткими та
загальнодоступними, розміщені на сайті Університету. ЕГ під час роботи відмітила зручність навігації та наповнення
http://zsmu.edu.ua/. 1. Статут ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf ; 2. Закон України “Про вищу
о с в і т у ” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text; 3. Етичний кодекс ЗДМУ
http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/ok_210122_et_kodex.pdf; 4. Положення “Про порядок підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ЗДМУ”
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf 5. Положення “Про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ” http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.htm 6.Положення “Про
академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників ЗДМУ”
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.htm Експертна група під час зустрічей переконалася у тому, що всі учасники освітнього
процесу, враховуючи стейкголдерів, ознайомлені з встановленими правилами у ЗДМУ, та послідовно дотримуються
їх під час реалізації освітньо наукової програми.

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.
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Відповідно до п.3 “Порядок розроблення, затвердження та закриття освітньої програми” “Положення про освітні
програми у Запорізькому державному медичному університеті” та “Положення про проектні групи та групи
забезпечення з розроблення і запровадження освітніх програм”
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_proektni_hrupy_ta_hrupy_zabezp_z_
rozr_i_zaprov_op.pdf освітньо-наукова програма публікується своєчасно на сайті університету та доступна для
ознайомлення з метою отримання пропозицій чи зауважень від всіх заінтересованих стейкхолдерів протягом
місяця. Гарант і всі інші учасники освітнього процесу під час зустрічі підтвердили факт реалізації цих положень за
ОНП.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

Експертною групою засвідчено, що Інформація розміщена на сайті Університету про освітню програму, надає
можливість залишити відгуки про ОНП та у повному обсязі ознайомитися з цілями та очікуваними результатами
навчання, навчальними програмами і силлабусами за кожною дисципліною
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_pro_viddil.html. У ЗДМУ функціонує Автоматизована Система Управління (АСУ ЗДМУ),
за допомогою якої у всіх учасників освітнього процесу є доступ до інтерфейсу моніторингу успішності, навчальних
інформаційних ресурсів (авторські онлайн курси, які розроблені для опрацювання самостійної роботи). Для
забезпечення освітнього процесу в умовах карантинних обмежень Університет використовує платформи системи
Microsoft Teams на базі АСУ, також, голова студентської ради Серебрій Яна під час зустрічі повідомила про
можливість отримання інформації з таких джерел як: YouTube Університету, Instagram, Telegram, Facebook.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЕГ відмічає наявність необхідних положень, що регулюють права та обов'язки усіх членів освітнього процесу. Заклад
вищої освіти забезпечує доступ до правил та положень, що у повній мірі доступні на сайті університету, таким
чином, усі зацікавлені сторони мають можливість ознайомитися з ними. Для забезпечення освітнього процесу в
умовах карантинних обмежень Університет використовує платформи системи Microsoft Teams на базі АСУ,
отримання інформації з таких джерел як: YouTube Університету, Instagram, Telegram, Facebook.

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

Зауваження до цього критерію відсутні

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ЗВО демонструє свою відкритість для зацікавлених сторін, вчасно публікує ОНП, та надає можливість зацікавленим
сторонам вносити пропозиції шляхом залишення відгуків на сайті. Відповідно до реалізації ОНП ЗМУ розроблені всі
необхідні документи, що регламентують широкий спектр діяльності Університету, є чіткими та зрозумілими, та
надані у вільний доступ для всіх учасників освітнього процесу, у чому ЕГ переконалася під час зустрічей. У ЗДМУ
функціонує Автоматизована Система Управління, за допомогою якої у всіх учасників освітнього процесу є доступ до
інтерфейсу моніторингу успішності, навчальних інформаційних ресурсів (авторські онлайн курси, які розроблені
для опрацювання самостійної роботи). Для забезпечення освітнього процесу в умовах карантинних обмежень
Університет використовує платформи системи Microsoft Teams на базі АСУ, отримання інформації з таких джерел
як: YouTube Університету, Instagram, Telegram, Facebook.

Критерій 10. Навчання через дослідження:
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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.

Зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів, що присвячені питанням комплексній профілактиці та
лікуванню основних стоматологічних захворювань у жителів промислового регіону, із забрудненням навколишнього
середовища, лікуванню деформацій, вроджених аномалій і травм щелепно-лицевої ділянки у дорослих та дітей.
Відповідно до власних наукових інтересів для поглибленого вивчення проблемних питань та удосконалення у
певному напрямку стоматології здобувач обирає необхідну дисципліну професійної підготовки, які входять до ВБ1.
Здобувач Лепетченко Є.О. для виконання своєї роботи за темою “Оптимізація профілактики ураженості карієсом
тимчасових та постійних зубів у дітей з бронхіальною астмою” в якості ВД відповідно до індивідуального плану
опановує дисципліну “Сучасна дитяча стоматологія” (Додаток 2.4). Підготовка здобувачів до дослідницької
діяльності реалізується через вивчення дисциплін ОК (ОК1 “Філософія науки”, ОК2 “Основи біостатистики та методи
статистичного моделювання”, ОК3 ”Технологія планування, виконання та захисту дисертаційного дослідження”) та
ВД (ВБ3.1 “Основи академічної доброчесності”, ВБ3.2 “Основи наукової та професійної етики”). Отримані знання і
вміння здобувач застосовує при проведенні досліджень у наукових ліцензованих лабораторіях ЗДМУ
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html, що оснащені найсучаснішим обладнанням (Відеозвіт). Підготовка до
викладацької діяльності забезпечуються через опанування дисциплін ОК1 “Філософія науки”, ВБ2.1 “Основи
педагогіки та інноваційні технології у вищій школі”, ВБ2.2 “Основи академічної й педагогічної комунікації”,
проходженням навчально-педагогічної практики відповідно до положення “Про порядок проведення навчально-
п е д а г о г і ч н о ї практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЗДМУ”
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_navch_ped_prakt_asp.pdf. Базою для її
проходження є кафедра, за якою він закріплений. Аспірант може проходити практику на інших кафедрах
Університету та аналогічних кафедрах інших ЗВО, що є позитивною практикою. Навчально-педагогічна практика
аспіранта включає: ПАСИВНУ СКЛАДОВУ - відвідування семінарських, практичних занять і лекцій з урахуванням
спеціалізації кафедри та напряму наукового дослідження аспіранта, їх обговорення; АКТИВНУ - самостійне
проведення практичних занять. Елементом підготовки до викладацької діяльності є навчання у “Школі молодого
викладача”, випускниками якої є здобувачі Лукаш А.Ю. і Романюк В.М., Дац В.В., Пархоменко Д.П., що можна
визначити як особливість ОНП (Додаток 10.1). Опанування нормативної навчальної дисципліни ОК4 “Іноземна мова
Upper Intermediate-Advanced” має на меті сформувати мовні компетентності до рівня В-2+, С-1 або С-2 за
напрямками “загальний рівень” та “англійська мова професійного спрямування”, які за словами Голови науково-
планової комісії університету Рябоконь О.В. забезпечують необхідну для науковця підготовку до дослідницької і
викладацької діяльності, що є особливістю ОНП.

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

Вся необхідна інформація, перелік документів, їх зразки щодо алгоритму планування, виконання та захисту
дисертацій представлені на сайті ЗВО http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_118.html. Дотичність наукових напрямків
аспірантів до напрямку досліджень наукових керівників забезпечується дотриманням процедури відповідно до
Довідника планування дисертацій та НДР
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/plantema/posibn_planuvannja.pdf. Відповідна інформація наведена за
посиланням http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_172.html. Під час зустрічей проф. Возним О.В. і здобувачем Дац В.В.
зазначено, що обрання теми наукового дослідження і визначення відповідності напрямку наукового керівника
відбувається на етапі вступу до аспірантури. Проректор з наукової роботи проф. Туманський В.О. зазначив, що всі
етапи планування теми дисертаційної роботи проводяться під ретельною курацією наукового керівника і науково-
планової комісії, що на думку ЕГ є позитивною практикою ОНП. Голова науково-планової комісії проф. Рябоконь
О.В. повідомила, що здобувачам читають настановчі лекції, одна з яких присвячена питанням планування тем
дисертаційних робіт. За результатами виконання пошукового дослідження здобувач звітує на засіданні кафедри і
подає документи до науково-планової комісії. Тема наукової роботи проходить рецензування щодо актуальності і
відповідності науковому напрямку керівника про що зазначив здобувач Сальников В.І. За результатами засіданні
науково-плановій комісії тема рекомендується на затвердження Вченою радою Університету. Коло інтересів доцента
Міщенко О.М., публікації якого присвячені питанням біоматеріалів в стоматологічній практиці (O. Mishchenko, M.
Pogorielov, A. Pogrebnjak, O. Oleshko, V. Zahorodna, I. Baginskiy, S. Kyrylenko Bio-functionalization of Electrospun
Polymeric Nanofibers by Ti3C2Tx MXene; IEEE International Conference on “Nanomaterials: Applications & Properties”
(NAP-2020) Sumy, Ukraine, 9-13 Nov. 2020, 02BA10-1 -02BA10-5) є дотичними з темою дисертації Сальникова В.І.
“Обґрунтування застосування структурно модифікованих біополімерних мембран в лікуванні ранових процесів
щелепно-лицевої ділянки” (Додаток 10.2). Теми наукових досліджень здобувачів також відповідають напрямам НДР
стоматологічних кафедр, в яких здобувачі ОНП є безпосередніми виконавцями. Лукаш А.С. виконує дисертаційну
роботу “Обґрунтування прогностичного підходу у виборі тактики лікування та вторинної профілактики
генаралізованого пародонтиту” в рамках НДР кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології
“Комплексна профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у жителів промислового регіону”,
здобувач Сидор О.В. виконує роботу “Оптимізація хірургічного етапу лікування вторинної адентії у пацієнтів на фоні
цукрового діабету 2 типу” в рамках НДР кафедри хірургічної та пропедевтичної стоматології “Динамічні зміни
морфологічних та біомеханічних властивостей тканин щелепно-лицевої ділянки при реабілітації пацієнтів з
адентією”(Додаток 10.3).
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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).

ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в межах ОНП можливості для проведення наукових досліджень
наявністю сертифікованих Клініко-діагностичної лабораторії http://uk.zp.ua/p_934.html і Навчального медико-
лабораторного центру (НМЛЦ) http://zsmu.edu.ua/p_194.html, які мають сучасне обладнання, що дає змогу
здобувачам виконувати наукові дослідження з застосуванням сучасних методів на високому доказовому рівні.
Клінічні дослідження здобувачі проводять на клінічних базах профільних кафедр, які укомплектовані сучасним
стоматологічним устаткування мта обладнанням (Відеозвіт). Проректор з наукової роботи проф. Туманський В.О.
зазначив, що 10% бюджету ЗДМУ витрачається на забезпечення функціонування лабораторій, проводиться
систематичне поновлення реагентів, закупівля розхідних матеріалів. Здобувач Дац В.В. повідомила, що вони мають
можливість проводити наукові дослідження, матеріальне забезпечення яких відбувається за рахунок ЗВО, за
заявкою здобувача до відділу аспірантури та за погодженням проректора по науці, про що було підтверджено під час
зустрічі з адмінперсоналом. На безоплатній основі, або з компенсацією витрат здобувачі можуть оприлюднити
результати своїх досліджень у 3 запроваджених ЗДМУ фахових журналах України, з яких “Запорізький медичний
журнал” і “Патологія” включені в базу даних WEB of Science, http://zsmu.edu.ua/new_2198.htm. ЗВО розроблено
“Програму підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у ЗДМУ” Untitled, метою якої є розроблення
механізму зацікавленості пошукувачів у підвищенні свого наукового і фахового рівня та покращення умов для
проведення науково-дослідної роботи, що є особливістю ОНП. Згідно положення “Про порядок проведення захисту
дисертацій та присудження ступеня доктора філософії у ЗДМУ” Untitled в ЗВО запроваджено систему моральних та
матеріальних заохочень у межах ОНП, про що було з'ясовано ЕГ під зустрічі з різними фокус групами. Для
оприлюднення результатів досліджень здобувачів і НПП щорічно у ЗДМУ організовується Всеукраїнська науково-
практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю http://zsmu.edu.ua/p_1177.html, з
секцією по стоматології П Р О Г Р А М А. За результатами роботи видається збірник матеріалів (Використання
молекулярно-біохімічних маркерів метаболізму кісткової тканини при скринінгу стоматологічного здоров’я в
населення Сидоренко О.О., наук.кер.: проф. Возний О.В., Павлов С.В.) ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ. Здобувачі і НПП
мають можливість оприлюднити результати своїх досліджень на різноманітних наукових заходах, анонс яких
розташований на сайті Університету у розділі Новини. Голова Наукового товариства молодих вчених і студентів
Павлов С.В. зазначив, що гарант ОНП проф. Возний О.В. приділяє значну увагу участі здобувачів за ОНП у цих
заходах. У ЗДМУ за затвердженими МОН процедурними схемами, за місяць до офіційного захисту проводяться
засідання апробаційної ради (22.06.21 відбулись перші засідання апробаційної ради-2 дисертанти Філон А.М. і
Семенов Д.М.).

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.

ЗДМУ створює умови для долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю. ЗВО
постійно організовує зустрічі с фахівцями з приводу актуальної інформації пошуку грантів, алгоритму подання
заявки, програм обміну і підтримки науковців та студентів, що доступні для українських вчених і здобувачів освіти
http://zsmu.edu.ua/new_3233.html. У жовтні 2019 р. менеджер проектів освіти та культури посольства США в Україні
Здор Інна розповіла про грантові програми Демократичної комісії, Фонду розвитку ЗМІ, про програми обміну для
студентів і НПП, провела індивідуальні консультації http://zsmu.edu.ua/new_2162.html. З грантовими програмами
(Дім Европи, Проект DeepRaft, Програма Erasmus+, Horizon 2020, Програма Фулбрайта) здобувачі можуть
ознайомитись на сторінці міжнародного відділу http://zsmu.edu.ua/p_831.html. Під час зустрічі з різними фокус
групами ЕГ з'ясовано, що здобувачі за ОНП “Стоматологія” Сальников В.І. і Максимов Д.Я. разом з своїм
керівником Міщенко О.М. приймають участь у грантовій програмі Horizon 2020. Аспіранти ОНП “Стоматологія”
Лукаш А.Ю., Романюк В.М. проходили стажування в листопаді 2018 р. у м.Прага
https://escbm.org/conferences/view/modern-molecular-biochemical-markers-in-clinical-and-experimental-medicine-2018,
що підтверджено відповідними сертифікатами (Додаток 4.5). Долучення аспірантів до міжнародної академічної
спільноти відбувається через участь у заходах організованих ЗДМУ із залученням закордонних провідних
спеціалістів. У жовтні 2019 р. задля обміну досвідом та ознайомлення із новітніми тенденціями в імплантології та
пластичній хірургії відбувалися лекції для студентів і здобувачів професорів із Польщі Маріуш Дуда та Крістофер
Інгвес http://zsmu.edu.ua/new_2217.html. 17-18 червня 2021 ЗВО були організовані лекції і майстер-класи
стоматологічної школи Мехіко Автономного університету Нижньої Каліфорнії (Мексика) проф. доктора Маурісіо
Гонсалес Балут та декана стоматологічного факультету доктор Гільєрмо Перес Кортес
http://zsmu.edu.ua/new_3229.html. Здобувач Лепетченко Є.О. зазначила що після підписання Договору про
співпрацю вони будуть мати можливість проходити стажування по обміну в цьому університеті. З метою
розширення міжнародної освітньої діяльності ЗВО, участі у міжнародних освітніх та наукових проектах, організації
студентської та академічної мобільностей, інтеграцію в міжнародний освітній простір був створений міжнародний
освітній центр http://zsmu.edu.ua/p_1321.html, на сторінці якого у фейсбук здобувачі можуть ознайомитись з
анонсами та актуальними заходами, міжнародної діяльності ЗДМУ https://www.facebook.com/iadzsmu/. З березня
2021 ЗДМУ долучився до освітнього проекту “EU Study Days” Представництва Європейського Союзу в Україні.
Проект дає можливість дізнатися більше про ЄС, відносини між Україною та ЄС від провідних експертів у цій сфері.
Цього року заплановано проведення 12 онлайн-модулів Єврошколи, у яких візьмуть участь представники ЗДМУ
http://zsmu.edu.ua/p_1528.html.
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5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

На стоматологічних кафедрах проф. Возний науковий керівник здобувачів Лепетченко Є.С., Філона А.М., Сидоренко
О.О. є науковим керівником НДР кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології “Комплексна
профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у жителів промислового регіону”. Також доценти
кафедри хірургічної та пропедевтичної стоматології д.мед.н. Міщенко О.М. і д.мед.н. Варжапетян С.Д. наукові
керівники здобувачів ступеня доктора філософії (Максимов Д.Я., Дац В.В., Сальников В.І., Сидор О.В.) є
безпосередніми виконавцями НДР кафедри хірургічної та пропедевтичної стоматології “Динамічні зміни
морфологічних та біомеханічних властивостей тканин щелепно-лицевої ділянки при реабілітації пацієнтів з
адентією”. Аспіранти залучаються до виконання наукових дослідницьких проектів кафедр та результатів їх
впровадження у якості безпосередніх виконавців фрагментів НДР. Здобувач Лепетченко Є.О. виконує дисертаційне
дослідження “Оптимізація профілактики ураженості карієсом тимчасових та постійних зубів у дітей з бронхіальною
астмою” в рамках НДР кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології під керівництвом проф.
Возного О.В. “Комплексна профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у жителів
промислового регіону” (№ДР 0117 U 006958). Результати виконання науково-дослідних робіт кафедр
оприлюднюються через публікацію статей, в тому числі у виданнях з наукометричних баз даних, монографій, тез,
доповідей на вітчизняних і міжнародних форумах з ними можна ознайомитись на сайті бібліотеки
http://lib.zsmu.edu.ua/ та журналів в Інституційному репозитарію за посиланням http://dspace.zsmu.edu.ua/ а також
у Звітах з НДР кафедр (Додаток 6.2). Під час зустрічі з роботодавцями (Чертов С.О., Сікач М.В., Шишкін М.А.) було
зазначено, що результати наукових досліджень аспірантів і їх керівників активно впроваджуються у діяльність як
КНП так і приватних лікувальних закладів. Науковий керівник здобувачів д.мед.н. Міщенко О.М. є участником
H2020 project 777926 "Nanostructural surface development for dental implant manufacturing" і H2020- RISE- MSCA-
2018 Novel 1D photonic metal oxide nanostructures for early stage cancer detection. Grantagreement ID:778157;
розроблені їм імплантати (Імплантат //Деклараційний патент на корисну модель №106623 від. 25.04.2016 р і
Імплантат //Патент на винахід № 113360 від. 10.01.2017р, Implant stomatologiczny W.126254. 2017-04-13) успішно
застосовуються у стоматологічній практиці, що є особливістю унікальністю ОНП.

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.

Дотримання принципів академічної доброчесності у ЗДМУ регламентується розробленими нормативними
документами: “Положенням Про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у
ЗДМУ”, “Положенням Про запобігання прихованому плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ”
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, та підписанням ДЕКЛАРАЦІЯ про дотримання академічної доброчесності
учасником процесу. Інформація щодо питань академічної доброчесності доступна у вільному доступі на сайті ЗВО за
посиланням http://zsmu.edu.ua/p_1477.html. На цій сторінці та в бібліотеці Університету усі учасники освітнього
процесу мають можливість самостійно перевірити наукову роботу, статті на плагіат за допомогою відповідних
серверів https://strikeplagiarism.com/ua/, http://ww16.plagiarism.net з використанням програми Strike Plagiarism,
послугами якої користуються понад 350 університетів з Центральної і Східної Європи, Латинської Америки, що є
позитивною практикою. На етапі планування та апробації наукової роботи, Комісія з питань біоетики
http://zsmu.edu.ua/p_213.html перевіряє наукові роботи здобувачів на відповідність етичним нормам. В ОНП з
принципами академічної доброчесності здобувач знайомиться під час вивчення вибіркової дисциплін ВБ3.1 “Основи
академічної доброчесності”. ВБ 3.2 “Основи наукової та професійної етики“ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_140.html.
Високий рівень доказовості отриманих результатів наукових досліджень забезпечується їх статистичною обробкою в
ліцензійній програмі “Statistica, версія 13”. Університет видає 3 фахові журнали України, в яких передбачено
обов’язкову перевірку поданих до друку матеріалів на плагіат, і незалежне рецензування. Під час зустрічі з різними
фокус групами ЕГ з'ясовано, що в Університеті питанням академічної доброчесності приділяється значна увага і
постійно проводяться заходи щодо її популяризації. За словами здобувачів Лукаш А.Ю. і Сальникова В.І. і члена
студентського самоврядування Серебрій Я. аспіранти мають змогу слухати відкриті лекції професора Утюж І.Г. і
фахівців з інших ЗВО щодо питань академічної доброчесності. Проф. кафедри культурології та українознавства
Гребенюк Т.В. під час зустрічі з академічним персоналом повідомила, що у комплексі великої кількості заходів
аспіранти прийняли участь у всеукраїнському “круглому столі”, який проходив у травні 2021 р. під патронатом
Нацагентства і був присвячений питанням академічної доброчесності в ЗВО України; питання коректного
використання літературних джерел і посилань у наукових роботах і статтях контролюються бібліотекою. Голова
наукового товариства молодих вчених Павлов С.В. зазначив, що випадків порушення академічної доброчесності при
виконанні ОНП “Стоматологія” не було зафіксовано, що було підтверджено під час зустрічі з іншими різними фокус
групами. За порушення принципів академічної доброчесності здобувачі і науково-педагогічні працівники
притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до законодавства і розроблених Положень.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.
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Зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів. Особливістю ОНП можно вважати проходження навчально-
педагогічної практики, яка є обов’язковою складовою ОНП, навчання у “Школі молодого викладача”, що забезпечує
підготовку до викладацької діяльності, опанування нормативної навчальної дисципліни ОК4 “Іноземна мова Upper
Intermediate-Advanced”, що має на меті сформувати мовні компетентності до рівня В-2+, С-1 або С-2. Всі етапи
планування теми дисертаційної роботи проводяться під ретельною курацією наукового керівника і науково-планової
комісії, що на думку ЕГ є позитивною практикою ОНП і забезпечує актуальність теми та її відповідність науковому
напрямку керівника. ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в межах ОНП можливості для проведення і
апробації результатів наукових досліджень здобувачів. Здобувачі можуть оприлюднити результати своїх досліджень
у фахових журналах ЗДМУ, що включені в базу даних WEB of Science. ЗВО розроблено “Програму підтримки
здобувачів наукового ступеня та вченого звання у ЗДМУ”, що є особливістю ОНП. ЗВО створює умови для долучення
аспірантів до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю. Здобувачі за ОНП “Стоматологія” і їх керівники
приймають участь у дослідницьких проектах (грантова програма “Horizon 2020”), з подальшим впровадженням
наукових розробок у практичну стоматологію, що є особливістю ОНП. Активна популяризація принципів
академічної доброчесності в Університеті, можливість самостійної перевірки на плагіат, незалежне рецензування
поданих до друку матеріалів забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових
керівників та аспірантів.

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

Зауважень до критерію немає. В якості рекомендацій ЕГ пропонується впроваджувати заходи щодо максимального
мотивування всіх учасників освітнього процесу для активної участі у міжнародних і всеукраїнських форумах, у
міжнародних проектах та стажуваннях. В якості рекомендації ЕГ пропонується запровадити в якості вибіркових,
дисципліни загальномедичного спрямування ( як приклад:“Клінічна фармакологія”, “Медична генетика”, “Клінічна
біохімія та мікробіологія”, “Клінічна морфологія”, “Побічна дія ліків”) опанування яких допоможить здобувачам у
плануванні, проведенні наукових досліджень та аналізу та розумінню отриманих результатів.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів. ОНП має певні особливості: проходження навчально-
педагогічної практики, навчання у “Школі молодого викладача” опанування нормативної навчальної дисципліни
ОК4 “Іноземна мова Upper Intermediate-Advanced”, що має на меті сформувати мовні компетентності до рівня В-2+,
С-1 або С-2, ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в межах ОНП можливості для проведення і апробації
результатів наукових досліджень здобувачів, наявність фахових журналів, що включені в базу даних WEB of Science,
розроблена “Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у ЗДМУ”, здобувачі і їх керівники
приймають участь у дослідницьких проектах з подальшим впровадженням наукових розробок у практичну
стоматологію. Всі етапи планування теми дисертаційної роботи проводяться під ретельною курацією наукового
керівника і науково-планової комісії, що на думку ЕГ є позитивною практикою ОНП і забезпечує актуальність теми
та її відповідність науковому напрямку керівника. Університет забезпечує дотримання академічної доброчесності у
науковій діяльності наукових керівників та аспірантів. Впровадження заходів щодо максимального мотивування всіх
учасників освітнього процесу у міжнародних і всеукраїнських форумах, проектах та стажуваннях, запровадження в
якості вибіркових, дисципліни загальномедичного спрямування ( як приклад:“Клінічна фармакологія”, “Медична
генетика”, “Клінічна біохімія та мікробіологія”, “Клінічна морфологія”, “Побічна дія ліків”), опанування яких
допоможить здобувачам у плануванні, проведенні наукових досліджень та аналізу та розумінню отриманих
результатів, буде сприяти вдосконаленню ОНП.

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.

Під час проведення експертизи відчувалось вболівання всіх учасників освітнього процесу, бажання та можливість
працівників брати участь у житті ЗВО, поділ його цінностей і цілей. Однією із перспективних практик щодо
реалізації ОНП є створення унікальної лабораторії культури клітин з сучасним обладнанням для проведення
клінічних і наукових досліджень. У Запорізькому державному медичному університеті розробляється
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перспективний план і програма щодо повної інформатизації всієї діяльності Університету. Забезпечується практика
преміювання аспірантів і науковців за результатами наукової роботи в Університеті.

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 A

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

A

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 A

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Додаток 4.3.pdf K4OY1uPNSWNrs4c64SSwotF2fHXzJb4LTSPV5bPG
GcQ=

Додаток Додаток 5.2.pdf PM5I/F8gZ86YraJJhnjJkoVYE3wLMkbv7UwRGQhb
s7U=

Додаток Додаток 6.4.pdf 5/zFfevNe/Nmovu3SGqE8OyiZjM4hChQMMB77RH
ntNg=

Додаток Додаток 4.2.Інд план наукової
роботи Лепетченко.pdf

pYFSEAEIVT/r5r9Wks4/KSVejWDUUDscdr2YjnQq
2GQ=

Додаток Додаток 4.5.pdf 2Fy/MOmgEjUM/h+zev9iuSuPEkJ7Im67IeFlw6yH9
QE=

Додаток Додаток 2.4 Індивід план
Сальников.pdf

vssTiJm3QK8RQoaCN0QQP2iU30MHIPw8jz6ol8N
DEJU=

Додаток Додаток 2.4 Індивід план
Лепетченко.pdf

W85o6qBgk5CXtf3t+a0Hhfh1egUm9Dm1aOlQIBIby
Bs=

Додаток Додаток 2.4 Індивід план
Пархоменко.pdf

9BPlT3Y5fcXFsLlwqbEK1dNW7O+ndfvwysfufiWauk
A=

Додаток
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Додаток 4.1 Індивід план
Максимов.pdf

WoB2CM4OLzgwuD3ZSKmPWgD042lDCNH/IxxErj
HlKNE=

Додаток Додаток 4.1 Індивід план
Сидоренко.pdf

zzfVMStYex+LiWGkuRdebUfY4UAkeKlTAcgOaanA
Mow=

Додаток Додаток 6.2 Публікації
НПП.pdf

z2I4O5+n9YQZ/wzMVdgW7o8krL1FG2+O/2+pNt76
GTI=

Додаток Додаток 6.6.pdf xejwj4r+cocIfGcJYsZWvFI0szFZgXuHOk3DFe9B0q
8=

Додаток Додаток 6.5.pdf kD6spQlLztxj4hQa+OX6sy05VdtMLICWA1fbPlritrE
=

Додаток Додаток 10.1.pdf Kpw9cLrBMhxNLmJeo3PbfGrMv5TRxPPc3EZXTAB
fspQ=

Додаток Додаток 10.2.pdf XQcDq6hGFxuX7urO8bQ/wc1NsJu1w15jj337af2UQg
8=

Додаток Додаток 10.3.pdf xneIOI+MbL4KvoN1xaKJQWQJJYXV49bHcx52kM0
QeRM=

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Трубка Ірина Олександрівна

Члени експертної групи

Новіков Вадим Михайлович

Карпов Віталій Вікторович
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