
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівський
медичний інститут"

Освітня програма 22136 Лікар

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 222 Медицина

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівський медичний
інститут"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 22136

Назва ОП Лікар

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Cпеціальність 222 Медицина

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Хитрий Григорій Павлович, Яцишина Зоряна Василівна, Чорномидз
Андрій Васильович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 23.12.2021 р. – 25.12.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://drive.google.com/file/d/14q98Qo0O_g8MTAxoNf89URZwc3V5cJc
L/view

Програма візиту експертної групи https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/4.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%
D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-
%D0%95%D0%93.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
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Під час проведення експертизи, аналізу звіту про самооцінювання ОП та отриманих документів експертна група
дійшла висновку, що освітньо-професійна програма «Лікар» та освітня діяльність за цією програмою у ТзОВ
«Львівський медичний інститут» загалом відповідає усім визначеним критеріям. Для проведення дистанційної
експертизи ЗВО сформував всі фокус-групи, технічно забезпечивши їх участь у зустрічах відповідно до попередньо
затвердженої програми візиту. В ЗВО створені сприятливе освітнє середовище та комфортна психологічна
атмосфера. Помітною є системна робота гаранта, науково-педагогічного колективу та усіх зацікавлених осіб над
створенням, реалізацією і удосконаленням ОП. Наявні можливості для студентів формувати свою індивідуальну
освітню траєкторію, широкий перелік вибіркових дисциплін, достатньо хороша практична підготовка із можливістю
вибору бази практики, зокрема і за кордоном, використання інноваційних методів навчання дозволяють
сформувати зі здобувача освіти висококваліфікованого конкурентоспроможного спеціаліста. В той же час ЕГ надано
низку рекомендацій (як під час візиту, так і у даному звіті), які, на думку експертної групи, можуть удосконалити та
покращити реалізацію програми і досягнення її цілей. Необхідно відмітити, що рекомендації дуже конструктивно та
позитивно були сприйняті представниками ЗВО. Адміністрація ЗВО та викладацький склад, що забезпечують
реалізацію даної ОП, усвідомлюють існуючі недоліки та мають перспективний план їх вирішення, зокрема під час
чергового оновлення ОП у 2022 році із врахуванням затвердженого у 2021 році Стандарту вищої освіти за
спеціальністю «Медицина». Окремо, група експертів хоче відмітити, що ЗВО було дотримано процедуру
інформаційного супроводу акредитації. Інформація про відкриту зустріч з ЕГ та програма акредитаційного візиту
були вчасно оприлюднені на офіційному сайті ЗВО.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Цілі та ПРН загалом сприяють розвитку необхідних професійних навичок для майбутнього лікаря. До формування
ПРН ОП мають можливість долучатися усі зацікавлені особи. Важливим є регіональний контекст ОП та стрімкий
попит на медичних працівників через трудову міграцію у сусідні країни, зацікавленість та тісна співпраця між
закладом освіти та роботодавцями. У ЗВО за цією ОП є широкі можливості для формування індивідуальної
навчальної траєкторії студентів завдяки вибору вибіркових дисциплін (25 %), участі у академічній мобільності та
вибору баз проходження практики, зокрема і за кордоном. Наявна профілізація на 6 курсі за основними
спеціальностями дає також можливість більш поглиблено вивчати дисципліни, які вони пов’язують із своєю
майбутньою професією. Наявний каталог вибіркових дисциплін із силабусами. Керівники лікувальних установ
зацікавлені та приймають активну участь у проходженні практик студентами ЗВО. Позитивним є численні відгуки
студентів та роботодавців стосовно проходження практики. У ЗВО правила прийому на навчання є чіткими,
зрозумілими та оприлюднені на офіційному сайті закладу вищої освіти. У практиці ЗВО є визнання результатів
навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті. Усі форми оцінювання знань студентів є чіткими та
зрозумілими. Вони висвітлені на сайті, де кожен учасник ОПП може з ними ознайомитися. Здобувачі активно
залучаються до наукових досліджень, роботи наукових гуртків. Оновлення навчальних програм із дисциплін
відбувається щорічно переважно із врахуванням пропозицій від стейкхолдерів та з огляду на сучасні наукові тренди
та досягнення. У ЛМІ наявна низка внутрішніх нормативних документів, які регулюють дотримання академічної
доброчесності всіма учасниками освітнього процесу. НПП, які задіяні у реалізації ОП, мають академічну та/або
професійну кваліфікацію відповідно до дисциплін, які вони викладають, активно залучаються до навчального
процесу професіонали-практики. Позитивною практикою також є активне функціонування Ради роботодавців. ЗВО
сприяє академічній мобільності викладачів, компенсуючи при цьому затрати, що пов’язані з відрядженням. У ЛМІ
функціонують сучасні симуляційні класи, що дає можливість студентам відпрацьовувати практичні навички.
Здобувачам, які мають відповідні пільги, ЗВО надає соціальну допомогу у вигляді зменшення оплати за навчання. В
університеті створена та функціонує система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, яка здатна своєчасно
реагувати на зміни в освітньому процесі та недоліки в освітній програмі. У ЗВО досить широко використовується
такий інструмент моніторингу, як анкетування усіх зацікавлених осіб. Існує підтвердження реагування на
пропозиції студентів та інших учасників освітнього процесу. Досить значною є співпраця із роботодавцями, які
залучені до всіх освітніх процесів, зокрема і до оновлення освітніх програм та змісту освітніх компонентів. Структура
та навігація сайту ЗВО та медичного факультету зокрема є інформативними та зручними для користування.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

У цілях та ПРН ОП приділена недостатня увага формуванню соціальних навичок, тому ЕГ рекомендує переглянути
при черговому оновленні як ПРН відповідно до нового стандарту вищої освіти, так і цілі ОП, враховуючи Місію і
стратегічні цілі інституту. У «Положенні про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм»
не чітко описана процедура моніторингу та механізм внесення змін в ОП, особливо стосовно оновлення цілей та
ПРН. Рекомендовано оновити документацію, що регламентує оновлення ОП. Варто виключити із профілів на 6 курсі
такі дисципліни як Інфекційні хвороби, Гігієна, Паліативна медицина, Соціальна медицина, що мають однакову
кількість годин у кожному профілі та перенести їх у ОК, або ж змінити зміст дисциплін у відповідності до обраного
профілю. Вибір дисциплін студентами на 1 семестр 1 курсу, який вони проходять до 15 вересня поточного року, може
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значно утруднити нарахування педагогічного навантаження та складання розкладу. Рекомендовано розпочинати
вибір дисциплін для студентів 1 курсу із 2 семестру. Необхідним є перегляд навчального плану із включенням в
нього вибіркових дисциплін, раціональним розподілом самостійних та аудиторних годин та вказанням тижневого
навантаження. Рекомендовано надати вільний доступ до усіх робочих програм та силабусів, зокрема і вибіркових
дисциплін, а не лише працівникам ЗВО та студентам. На сайті ЗВО відсутні зразки тестових завдань для вступних
іспитів. ЕГ рекомендує їх висвітлювати на сайті для ознайомлення абітурієнтів. Необхідно ширше використовувати
міжнародну співпрацю для мобільності здобувачів не лише у формі проходження виробничої практики за
кордоном, а й наприклад участі у програмах Erasmus. Доцільним є проводити більш ширші роз’яснення щодо
принципів академічної доброчесності, зокрема у формі тематичних семінарів, тренінгів, тощо. На сайті ЛМІ
відсутня інформація щодо проведення конкурсного добору при заміщенні вакантних посад НПП. ЕГ рекомендує
розробити рейтингову систему оцінки діяльності НПП, а також документи про преміювання викладачів за
досягнення у науковій роботі. Керівництву ЗВО активізувати роботу викладачів щодо публікацій у періодичних
виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз. ЕГ рекомендує звернути увагу на ліквідацію застарілої
та російськомовної літератури у силабусах і РНП навчальних дисциплін. У анкетах часто питання не
систематизовані та мало відкритих запитань. Рекомендовано залучити до створення анкет спеціалістів-соціологів,
студентів, викладачів та ін., збільшити кількість відкритих питань. На думку ЕГ варто більш широко інформувати
усіх зацікавлених осіб стосовно змін в ОП, які власне пропозиції враховувались, чим обгрунтовані зміни, тощо,
зокрема у формі звіту. На сайті відсутні звіти ЕГ із акредитації інших освітніх програм. Рекомендовано
ознайомлювати учасників освітнього процесу зі звітами ЕГ під час акредитацій. Більш детальний аналіз слабких
сторін та рекомендації подані в описі до кожного критерію.

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.

Аналізуючи освітню програму ЕГ встановила, що мета (цілі) освітньої програми сформульовані досить чітко,
конкретизують місію та бачення (візію) університету (https://medinstytut.lviv.ua/misiya/), відповідають стратегії
розвитку медичного факультету (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/Perspektyvnyu_plan.pdf ), Місії і
стратегічним цілям інституту, які викладені у Перспективному плані розвитку ЗВО (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/2021/01/PERSPEKTYVNYY-PLAN-ROZVYTKU-2019-2024r.pdf) та Статуту ЗВО
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/Statut-LMI.pdf). У меті (цілях) ОП основна увага зосереджена на
формуванні перш за все професійних навичок лікаря, а також зазначається важливість набуття «навичок та
розумінь із гуманітарних дисциплін» і передбачено «проведення досліджень та/або здійснення інновацій», що
цілком відповідає 7 рівню Національної рамки кваліфікацій (Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від
23 листопада 2011 р. № 1341 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519). Хоча
варто звернути увагу, що, як у місії інституту, так і особливо у Місії і стратегічних цілях інституту, які викладені у
Перспективному плані розвитку ЗВО, досить вдало визначено сучасні освітні тенденції: «розробка і впровадження
інноваційних технологій, реалізація ефективної моделі соціального партнерства із суспільством», «створення умов
для формування особистості», «надання якісних освітніх послуг відповідно до європейських вимог», «створення
можливостей для студентів у побудові своєї траєкторії освіти» та ін., які варто включити у мету (цілі) освітньої
програми при її черговому оновлені.

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

Освітня програма «Лікар» була сформована у 2016 році. До проектної групи на той час увійшли члени академічної
спільноти, зокрема представники випускових кафедр інституту. Під час оновлення ОП у 2019 році під час
громадського обговорення та обговорення на вченій раді були залучені усі зацікавлені особи, включаючи студентів,
роботодавців, науково-педагогічних працівників, випускників та ін. Перегляд цілей та ПРН, як і усієї ОП у ЗВО
регламентується «Положенням про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм …»
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ROZROBLENNYA-ZATVERDZHENNYA-
MONITORYNH-OP-U-LMI.pdf), де описано можливість залучення усіх заінтересованих осіб при розробці та
оновленні ОП, включаючи і формування цілей та ПРН. Не зовсім зрозумілими є можливості оновлення власне мети
(цілей) та ПРН під час оновлення ОП, зважаючи на зазначене положення. Здобувачі вищої освіти можуть приймати
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участь в обговоренні цілей і ПРН шляхом безпосередньої участі їх представників у колегіальних органах та входять у
склад комісій з моніторингу ОП (Додаток 1.1). Також студенти можуть надавати свої пропозиції щодо оновлення ОП
шляхом участі у анкетуваннях (https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity/) та під час
громадського обговорення. Окрім цього під час спілкування із здобувачами вищої освіти встановлена можливість
подати свої пропозиції через органи студентського самоврядування. Участь роботодавців у формуванні цілей, ПРН
та загалом в оновленні ОП полягає в активній роботі ради роботодавців (https://medinstytut.lviv.ua/spivpratsya-z-
robotodavtsyamy/), активному залучені роботодавців до колегіальних органів та груп моніторингу ОП (додатки 1.1,
1.2, 1.3), в рецензуванні ОП (https://drive.google.com/drive/folders/10b9Rc4_MNSVpFtM0KVwtUyGwSizW_F3X?
usp=sharing) та ін. Зокрема на раді роботодавців обговорювались основні питання стосовно мети ОП та програмні
результати навчання, що зазначено у надісланих гарантом документах. Також роботодавці можуть надавати свої
пропозиції через анкетування (https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-steykkholderiv/). Інші зацікавлені особи
можуть надавати свої пропозиції, в тому числі і стосоно цілей та ПРН, під час громадського обговорення через
заповнення форми (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6TrsSKUQYnEGzLNOom2fg0PfARNEscpiOjZ1oNTs-
tqpzRA/viewform). Можливість внесення пропозицій у ОП підтвердили усі учасники освітнього процесу, хоча
конкретних даних стосовно врахування пропозицій зацікавлених осіб при формуванні цілей та ПРН не було надано.

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 та ПРН освітньої програми враховують загалом сучасні тенденції розвитку медичної галузі, зокрема:
використання інформаційних та інноваційних технологій (інтегральна компетентність, ПРН 17), широке
використання державних та міжнародних протоколів, наукових знань з позиції доказової медицини (ПРН 19),
знання маркетингу (ПРН 19, 20) та ін. Окрім цього значна увага приділена профілактиці та лікуванню інфекційних
захворювань, зважаючи на пандемію коронавірусної інфекції (ПРН16) та надання екстреної допомоги у мирний та
військовий час (ПРН 7,8,9), враховуючи бойові дії на території нашої держави. В освітній програмі є достатня
кількість ОК для забезпечення не лише практичної підготовки лікаря, а й для опанування сучасними вміннями, які
диктує розвиток галузі, про що зазначено у самозвіті. Сучасні наукові та технічні досягнення широко
впроваджуються у навчальний процес, що встановлено при огляді матеріально-технічної бази ЗВО та при оновлені
навчальних програм з дисциплін (Додаток 1.4). Також в умовах карантинних обмежень проводяться заняття з
використанням сучасних технологій дистанційного навчання. Відповідно до «Стратегії розвитку Львівської області
на 2021–2027 роки» (https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf)», у регіоні є дефіцит
лікарів різних спеціальностей, що пов’язано із трудовою міграцією у сусідні країни, тому навчання нових
кваліфікованих спеціалістів є прерогативою освітньої програми. При зустрічі ЕГ із роботодавцями, усі керівники
лікувальних закладів вказали на зацікавленість у випускниках ОП та зазначили на дифіцит висококваліфікованих
кадрів. Галузевий контекст ОП реалізується також шляхом впровадження в освітній процес новітніх досягнень
медичної науки, активній участі у навчальному процесі роботодавців та провідних фахівців галузі, можливість
проходження практики як в лікувальних закладах Львівської області, так і за кордоном (додатки 1.5, 1.6, 1.7)
використання новітніх методів симуляційного навчання, поглибленого вивчення англійської мови за рахунок
нормативних та вибіркових дисциплін. При аналізі звіту про самооцінювання ОП стало відомо, що ЗВО проводив
аналіз та переймав досвід у інших закладів вищої освіти при формуванні цілей, ПРН та компетентностей. Хоча, в
більшості мова йде про удосконалення змісту освітньої програми та форм навчання, а не про формування цілей чи
ПРН.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Медицина» затверджений 8.11.2021 року
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/11/09/222-
Medytsyna.mahistr.09.11.pdf). Відповідно до надісланих ЗВО документів та під час спілкування із гарантом та
адміністрацією ЗВО на 2022 рік заплановано оновлення освітніх програм (додаток 1.2) Заявлені цілі та програмні
результати навчання відповідають 7 рівню Національної рамки кваліфікацій, хоча у ПРН не зазначено
«спеціалізованих умінь/навичок розв’язання проблем, необхідних для проведення досліджень та/або провадження
інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур». Ці уміння і навички є складовою інтегральної
компетентності та реалізуються переважно за рахунок змісту освітніх компонентів (використання новітнього
обладнання, технологій навчання, функціонування наукових гуртків та ін.).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.
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Цілі та програмні результати навчання загалом сприяють розвитку необхідних професійних навичок для
майбутнього лікаря. До формування ПРН ОП мають можливість долучатися усі зацікавлені особи. Важливим є
регіональний контекст ОП та стрімкий попит на медичних працівників через трудову міграцію у сусідні країни,
зацікавленість та тісна співпраця між закладом освіти та роботодавцями.

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

У цілях та ПРН ОП приділена недостатня увага формуванню соціальних навичок, тому ЕГ рекомендує переглянути
як ПРН відповідно до нового стандарту вищої освіти, так і цілі ОП, враховуючи Місію і стратегічні цілі інституту, які
викладені у Перспективному плані розвитку ЗВО. У «Положенні про розроблення, затвердження, моніторинг та
перегляд освітніх програм» не чітко описана процедура внесення змін в ОП, особливо стосовно оновлення цілей та
ПРН. Рекомендовано оновити документацію, що регламентує оновлення ОП та більш широко залучати
зацікавлених осіб до змін у ПРН.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ЕГ вважає, що загалом виявлені слабкі сторони та недоліки не є суттєвими та не можуть особливо вплинути на
якість навчання здобувачів. Стосовно зазначених зауважень варто відмітити, що ЗВО робить кроки, які спрямовані
на їх виправлення при черговому оновленні освітньої програми, на що вказували гарант, адміністрація та надіслані
документи.

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).

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Медицина» затверджений 8.11.2021 року
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/11/09/222-
Medytsyna.mahistr.09.11.pdf). Обсяг освітньої програми складає 360 кредитів ЄКТС, що відповідає вимогам статті 5
Закону України «Про вищу освіту» щодо обсягу магістерських програм медичного спрямування та сучасним
вимогам стандарту. Відповідно до навчального плану, вибіркові дисципліни складають 90 кредитів ЄКТС, що
становить 25 %, що відповідає чинному законодавству. Виробнича практика передбачена на 2, 3, 4 та 5 курсах
загальним обсягом 18 кредитів. Гуманітарний блок у ОП представлений нормативними дисциплінами обсягом 12
кредитів ЄКТС та багатьма вибірковими дисциплінами. Враховуючи вимоги стандарту необхідним є оновлення
освітньої програми стосовно обсягу практики, програмних результатів навчання, компетентностей та ін. Закладом
освіти вказано на майбутнє оновлення поданої освітньої програми та надані відповідні документи, що це
підтверджують (Додаток 1.2).

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.

Нормативні освітні компоненти ОП досить чітко структуровані і складають логічний ланцюжок (вивчена
дисципліна стає основою для опанування наступної). Дисципліни загальної та фундаментальнӧі підготовки є
основою для отримання знань, умінь, навичок на клінічних дисциплінах (3-6 рік навчання). Аналіз матриці
забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) компонентами освітньої програми дає підстави
стверджувати, що усі ПРН забезпечуються за рахунок обов’язкових освітніх компонентів. Серед основних
компонентів є такі, як «Паліативна медицина», «Епідеміологія та принципи доказової медицини», що відповідає
сучасним тенденціям у медицині. Блоки вибіркових дисциплін побудовані досить логічно і фактично доповнюють
основні дисципліни, хоча і на першому курсі наявні лише дисципліни гуманітарного блоку
(https://docs.google.com/document/d/1_5VTdppVvDVPXSrbYTFcK2tfBEWmR3Fp/edit). Серед вибіркових дисциплін є
досить багато таких, які відповідають сучасним тенденціям розвитку галузі (наприклад: ВБ 1.60, ВБ 1.63, ВБ 1.75 та

Сторінка 6



ін). ЕГ також рекомендує не застосовувати назву дисципліни “Іноземна мова”, а конкретизувати, про яку мову
йдеться. Наприклад: “Англійська мова”, “Англійська мова (за професійним спрямуванням)” та ін.

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

При аналізі ОК за цією освітньою програмою, експертна група вважає, що вони цілком відповідають предметній
області спеціальності 222 Медицина. Важливим є наявність профілізації здобувачів вищої освіти на 6 курсі, де вони
вибирають блоки дисциплін відповідно до запланованої спеціальності, хоча варто все ж вивести із зазначених блоків
дисципліну «Інфекційні хвороби», яка є фактично ідентичною в кожному блоці
(https://drive.google.com/drive/folders/1V-FUTR1XGf86liPqQwqOTXwcOVWWpie5?usp=sharing). Аналізуючи перелік
та зміст обов’язкових освітніх компонентів за цією ОП, експертна група дійшла висновку, що вони цілком
відповідають предметній області спеціальності 222 Медицина та об’єкту діяльності ОП, в повній мірі забезпечують
знання та вміння, які необхідні лікарю. Заявлені ПРН та компетентності цілком реалізуються за рахунок вивчення
обов’язкових компонентів ОП. Це підтверджує і зміст дисциплін, викладений у робочих програмах на сайті
університету та доданих разом із освітньою програмою. Так зокрема, окрім гуманітарних дисциплін («Філософія»,
«Українська мова (за професійним спрямуванням» та ін.) та дисциплін природничо-наукової підготовки (
«Анатомія людини», «Фізіологія» та ін.), необхідних майбутньому медику, передбачені дисципліни професійного
спрямування, в тому числі і дисципліни терапевтичного, хірургічного, педіатричного, гігієнічного, акушерсько-
гінекологічного напрямків. Отже, ОК дозволяють опанувати основні навички із діагностики, лікування,
профілактики захворювань, що необхідно для повноцінного виконання фахової діяльності за спеціальністю.
Зазначена ОП містить 95 кредитів ЄКТС дисциплін загальної підготовки та 175 кредитів ЄКТС дисциплін
професійної та практичної підготовки. Вибіркові дисципліни, які складають 25% обсягу освітньої програми
доповнюють та конкретизують зміст нормативних дисциплін (наприклад ВБ 1.43, 1.44,1.45,1.46 доповнюють
вивчення ОК25, тощо). Важливим є наявність профілізації здобувачів вищої освіти на 6 курсі, де вони вибирають
блоки дисциплін відповідно до запланованої спеціальності.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачами за ОП здійснюється за рахунок вибору
навчальних дисциплін відповідно до "Положення про організацію освітнього процесу ...» (https://cutt.ly/rIoEZJj ) та
«Положення про вибіркову дисципліну..» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-
VYBIRKOVU-DYSTSYPLINU.pdf), а також шляхом здійснення внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності
(https://medinstytut.lviv.ua/internship-paris-2021/), вибору одного профілю на 6-го році навчання з трьох
запропонованих (Додатки 2.1, 2.2), можливість вибору бази для проходження практики (Додаток 1.5),в тому числі і
за кордоном (Додатки 1.6, 1.7), визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті (Додаток 2.3).
Кількість годин для вивчення вибіркових дисциплін відповідно до ОП, включаючи і вибіркові профілі на 6 курсі
становить 25 %, що відповідає чинному законодавству. Усі вибіркові компоненти викладені у каталозі, який
розміщений на сайті ЗВО (https://medinstytut.lviv.ua/vybirkovi-dystsypliny/) за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1V-FUTR1XGf86liPqQwqOTXwcOVWWpie5?usp=sharing, із інформацією про
кожну дисципліну у формі силабуса. Щоправда доступ до силабусів мають лише студенти та працівники ЗВО за
власним логіном і паролем. Розподіл вибіркових дисциплін по курсах є не зовсім рівномірним (1 курс – 2 дисц. (7
кредитів), 2 курс – 2 дисц. (5) плюс вибіркова практика (5), 3 курс – 1 дисц. (3) та вибіркова практика (3), 4 курс – 2
дисц. (7), 5 курс – 2 дисц. (4), 6 курс (профілізація (47 кредити + 1 дисц. (4 кредити). ЕГ вважає, що варто виключити
із профілів на 6 курсі такі дисципліни як Інфекційні хвороби, Гігієна, Паліативна медицина, Соціальна медицина,
що мають однакову кількість годин у кожному профілі та перенести їх у ОК, або ж змінити зміст дисциплін у
відповідності до обраного профілю. Процедури обрання вибіркових дисциплін регламентовані у нормативних
документах, які доступні на сайті університету. Під час зустрічі із ЕГ здобувачі ознайомлені із принципами
формування індивідуальної освітньої траєкторії та знають як проходить процедура вибору дисциплін. Гарантом
надано підтвердження обрання дисциплін у формі заяв студентів (Додаток 2.2) та результатів вибору (Додаток 2.1).
Не зовсім логічним є вибір дисциплін студентами на 1 семестр 1 курсу, що може значно утруднити нарахування пед.
навантаження та складання розкладу. При цьому студенти до 15 вересня поточного року подають заяви у деканат
щодо вивчення вибіркових дисциплін, після чого формуються групи та дисципліна включається у розклад занять.
Н а інших курсах студенти подають заяви до 15 травня поточного року на наступний навчальний рік, що
підтверджено зразками заяв (Додаток 2.2) У студентів є можливість впливати на перелік вибіркових дисциплін, що
підтверджено під час спілкування із здобувачами освіти. Так, з ініціативи студентів впроваджено вибіркову
дисципліну «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.
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Відповідно до звіту про самооцінювання ОП практична підготовка здійснюється під час проходження виробничих
практик з: догляду за хворими; сестринської практики; лікарської практики в поліклініці; лікарської практики в
стаціонарі, а також під час проведення практичних занять з клінічних дисциплін на клінічних базах та у
симуляційних класах. Виробнича практика на 2 та 3 курсах входить до вибіркових компонентів хоча ЗВО створені
такі умови, при яких обовязково обирається один із варіантів проходженя цих практик (у терапевтичному,
хірургічному чи дитячому відділенні). Виробнича лікарська практика на 4 курсі та на 5 курсі проводиться на
клінічних базах за вибором студента. Загальна кількість практик в сумі складають 18 кредитів ЄКТС. Зважаючи на
новий стандарт вищої освіти (2021 р.), при оновлені ОП варто збільшити обсяг практики до 30 кредитів.
Проходження виробничої практики здобувачами регламентовано «Положенням про проведення практики
студентів» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/Polozhennya-pro-praktyku.pdf). Зміст практичної
підготовки відображається в силабусі, який розміщений у вільному доступі на сайті
(https://medinstytut.lviv.ua/viddil-praktyky/). Там же розміщена інформація про бази практики, графіки, договори та
угоди та відгуки як студентів так і керівників баз практик. Практична підготовка проводиться у медичних закладах
різного профілю згідно з діючими договорами про співпрацю (Додаток 2.9), що підтверджено під час зустрічі із
роботодавцями. В лікувальних закладах створені достатні умови для набуття необхідних практичних навичок що
підтверджено здобувачами, роботодавцями, випускниками та при огляді матеріально-технічної бази ЗВО.
Важливим моментом є можливість вибору баз практики за кордоном, зокрема у Польщі (Додатки 1.6, 1.7), що
підтверджено під час спілкування із студентами та випускниками (https://medinstytut.lviv.ua/praktyka-med-pl/).
Також, студенти відпрацьовують практичні навички під час проведення занять із клінічних дисциплін, зокрема у
симуляційних класах на манекенах, симуляторах, тощо. Це підтверджено під час спілкування ЕГ з усіма учасниками
освітнього процесу та при огляді матеріально-технічної бази. На зустрічі із роботодавцями також підтверджена
зацікавленість у співпраці із ЗВО стосовно проходження практики студентами. Як зазначено у самозвіті та
підтверджено під час зустрічей роботодавці надають рецензії на робочі навчальні програми з практики та дисциплін
(https://drive.google.com/drive/folders/17voX3jteM3ByAd4k5W3ceP5mShqtIcqX) та активно беруть участь у
керівництві здобувачами під час проходження практик та проведення підсумкових контролів за результатами
проходження практик Про задоволеність студентів практичною підготовкою вказують позитивні відгуки надіслані
через електронну форму (https://medinstytut.lviv.ua/viddil-praktyky/), анкети випускників та здобувачі освіти під час
спілкування з ЕГ. Окремих питань щодо рівня задоволеності практичною підготовкою в анкетах студентів немає.

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

Під час аналізу освітньої програми та при спілкуванні із адміністрацією, викладачами, студентами та випускниками,
встановлено, що у ЗВО є значні можливості набуття здобувачами освіти soft skills. Перш за все це досягається за
рахунок гуманітарних обов’язкових компонентів (Філософія, Українська мова (за професійним спрямуванням) та
ін.). Досягненню необхідних соціальних навичок сприяють також і численні вибіркові дисципліни, такі як: Основи
академічної доброчесності, Мовленнєва комунікація лікаря, Психологія спілкування, Основи соціальної психології
та багато інших. Окрім цього, усі дисципліни певною мірою дотичні до формування у здобувачів ВО soft skills. Це
забезпечується застосуванням в освітньому процесі сучасних проблемно-орієнтованих форм та методів навчання,
що підтверджено при спілкуванні із викладачами та студентами. Формуванню soft skills сприяють заходи, які
організовуються в університеті як наукового характеру (https://medinstytut.lviv.ua/internship-paris-2021/,
https://medinstytut.lviv.ua/dopovid-studentky-lmi-na-xiii-mviso/), так культурного та спортивного
(https://medinstytut.lviv.ua/mini-futbol-2/, https://medinstytut.lviv.ua/zabih/) Як вказують студенти та випускники
ОП, набуттю soft skills значно сприяє також їх участь у студентському самоврядуванню, культурних заходах, гуртках,
благодійних програмах та ін. Хоча, як вказують студенти та випускники, варто було б розширити можливості
формування соціальних навичок, зокрема на старших курсах. Так, випускники рекомендують забезпечити на
старших курсах можливість опанування навичок спілкування у критичних ситуаціях, повідомлення поганих новин,
тощо. Це можна реалізувати шляхом впровадження нормативної чи вибіркової дисципліни.

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

Професійний стандарт відсутній. Зміст ОП загалом відповідає раніше існуючим фаховим кваліфікаційним вимогам,
зазначеним у Галузевому стандарті вищої освіти 1101 Медицина (Наказ Міністерства освіти і науки України від “16”
квітня 2003 р. № 239), Національній рамці кваліфікацій та класифікатору ДК 003-2010 з питань професійної
діяльності за відповідними кваліфікаціями

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.

Навчальний план складено з розрахунку 5 років та 10 місяців навчання і складає в загальному об’ємі 360 кредитів
ЄКТС. Один навчальний рік включає 60 кредитів (1 тиждень – 1,5 кредити ЄКTС). Тижневе аудиторне навантаження
становить приблизно 23-25 навчальних годин для студентів, або в середньому 5 годин на день аудиторних занять (9
годин в загальному). Кількість аудиторних занять становить 5650 год. (52,3%), з них лекційних 950 год. (16,8%); –
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практичних -4650 год (82,3%). Аналізуючи навчальний план встановлено, що найбільше навантаження припадає на
3 курс, 4 курс, кінець 5 курсу та 6 курс (у навчальному плані не подано тижневого навантаження, а лише загальна
кількість годин без вибіркових дисциплін). Враховуючи підготовку студентів до ЄДКІ на 3 та 6 курсах все ж варто в
цей період знизити аудиторне навантаження та дати змогу студентам готуватись до ліцензійних іспитів КРОК та
ЄДКІ. Обсяг самостійної роботи студента за всіма освітніми компонентами ОП «Лікар» складає не менше, ніж 1/3
від загального обсягу (в загальному відповідно до навчального плану 46%). Розподіл годин на самостійну роботу у
окремих ОК дещо різний, так при вивченні Історії медицини самостійна робота складає 78%, Медичної психології,
Історії України та української культури – 67%%, тоді як при вивченні Латинської мови – 22%, Інфекційних хвороб –
23%. Розподіл лекційних та практичних (семінарських) годин є досить логічним, хоча при вивченні наприклад
Історії України та української культури кількість лекцій вдвічі перевищує кількість семінарських занять, що не є
логічним. Розподіл аудиторних годин та годин самостійної роботи студента відображено у робочих програмах
дисциплін, які наявні на сайті університету, хоча для їх перегляду потрібен доступ від закладу освіти. Під час
спілкування із здобувачами освіти встановлено, що їх задовільняє фактичне навчальне навантаження та їм вистачає
часу на підготовку до наступного дня та на відпочинок. Адміністрацією також проводиться роз’яснення щодо
правильного розподілу часу, зокрема у формі онлайн-консультацій (https://medinstytut.lviv.ua/onl-kons/). Гарантом
також надано зразок анкети щодо розподілу навчальних годин, хоча результатів анкетування ЕГ не отримала
(https://drive.google.com/file/d/1yQNNbJmLvU40nrnVW_oWGs_fdwBS6ELz/view?usp=sharing ).

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.

Навчання за дуальною формою освіти не проводиться

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

У ЗВО за цією ОП є широкі можливості для формування індивідуальної навчальної траєкторії студентів завдяки
вибору вибіркових дисциплін (25 %), участі у академічній мобільності та вибору баз проходження практики, зокрема
і за кордоном. Наявна профілізація на 6 курсі за основними спеціальностями дає також можливість більш
поглиблено вивчати дисципліни, які вони пов’язують із своєю майбутньою професією. Наявний каталог вибіркових
дисциплін із силабусами. Серед основних дисциплін є такі, як «Паліативна медицина», «Епідеміологія та принципи
доказової медицини», що відповідає сучасним тенденціям у медицині. Керівники лікувальних установ зацікавлені та
приймають активну участь у проходженні практик студентами ЗВО. Позитивним є численні відгуки студентів та
роботодавців стосовно проходження практики. У ЗВО є достатньо можливостей для формування соціальних
навичок під час навчання.

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

ЕГ вважає, що варто виключити із профілів на 6 курсі такі дисципліни як Інфекційні хвороби, Гігієна, Паліативна
медицина, Соціальна медицина, що мають однакову кількість годин у кожному профілі та перенести їх у ОК, або ж
змінити зміст дисциплін у відповідності до обраного профілю. Не зовсім логічним є вибір дисциплін студентами на
1 семестр 1 курсу, який вони проводять до 15 вересня поточного року, що може значно утруднити нарахування
педагогічного навантаження та складання розкладу. Рекомендовано розпочинати вибір дисциплін для студентів 1
курсу із 2 семестру. Відповідно до рекомендацій випускників варто на 6 курсі додати дисципліну, яка б
забезпечувала необхідні соціальні навички, які необхідні для подальшої роботи лікарем. Необхідним є перегляд
навчального плану із включенням в нього вибіркових дисциплін, раціональним розподілом самостійних та
аудиторних годин та вказанням тижневого навантаження. Рекомендовано надати вільний доступ до робочих
програм та силабусів, зокрема і вибіркових дисциплін, а не лише працівникам ЗВО та студентам .

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ЕГ вважає, що загалом виявлені слабкі сторони та недоліки не є суттєвими та не можуть особливо вплинути на
якість навчання здобувачів. Стосовно зазначених зауважень, представники ЗВО їх розуміють та роблять кроки, які
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спрямовані на виправлення цих зауважень.Враховуючи вимоги Стандарту вищої освіти за спеціальністю
«Медицина» необхідним є оновлення освітньої програми стосовно обсягу практики, програмних результатів
навчання, компетентностей та ін. Закладом освіти вказано на майбутнє оновлення поданої освітньої програми та
надані відповідні документи.

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.

Згідно з положенням про приймальну комісію ТзОВ Львівський медичний інститут, що затверждений Вченою
Радою від 23 грудня 2021 р (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pravyla2022.pdf ) правила прийому є
досить чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. Правила прийому є у вільному доступі на
сайті інституту ( https://medinstytut.lviv.ua/informatsiyni-materialy/ ). Окрім цього, на сайті інституту оприлюднена
інформація для абітурієнтів у розділі Абітурієнту: терміни вступної кампанії, документи необхідні для вступу,
вступні іспити, поновлення та перевід, електронна реєстрація абітурієнтів, додатки до правил прийому, рейтингові
списки, списки рекомендованих до зарахування, накази про зарахування. Є також контактна інформація
приймальної комісії. Але на сайті інституту відсутні зразки тестових завдань для вступних іспитів.

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

Правила прийому на навчання за ОПП та вимоги до вступників враховують особливості освітньої програми,
наприклад третім сертифікатом ЗНО має бути сертифікат з природничої дисципліни (біологія, хімія або фізика на
вибір абітурієнта). Відповідно до правил прийому, що прийняті у 2021 році, прийом на навчання для здобуття
ступеня магістра за спеціальністю 222 Медицина, здійснюється на небюджетні конкурсні пропозиції на конкурсній
основі за кошти фізичних та / або юридичних осіб. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який
розраховується відповідно до Правил прийому ТзОВ «Львівський медичний інститут»
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pravyla2022.pdf). При вступі в інститут на основі ОКР молодший
спеціаліст, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр враховуються у конкурсному відборі результати
складання Кроку М або результати фахового іспиту з анатомії людини. Питання, які виносяться на фахових
вступний іспит подані на сайті університету
(https://drive.google.com/drive/folders/1GEIbZfXnSdK36z5Igc79FEdWrtY7y7Cb), хоча і немає зразків тестових завдань
для ознайомлення. Вступ на навчання іноземців здійснюється відповідно до "Особливостей вступу..."
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/OSOBLYVOSTI-PRYYOMU-NA-NAVCHANNYA-INOZEMNYKH-
STUDENTIV.pdf). Іноземці зараховуються на навчання після проходження вступних фахових іспитів та за умови
володіння українською мовою. Усі документи з правилами прийому є доступними та викладені на сайті університету
(https://medinstytut.lviv.ua/vstup/ ).

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 за цією ОП, описані у «Положенні про
організацію освітнього процесу…» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-
ORHANIZATSIYU-OSVITN%CA%B9OHO-PROTSESU.pdf), «Правилах прийому...» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/2021/07/Pravyla-pryyomu-zi-zminamy-22.06.2021.pdf), «Положенні про перезарахування навчальних
дисциплін» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PEREZARAKHUVANNYA-
NAVCHALNYKH-DYSTSYPLIN.pdf), «Положенні про академічну мобільність (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PORYADOK-REALIZATSIYI-PRAVA-NA-AKADEM-MOBILNIST.pdf).
Перезарахування навчальних дисциплін здійснюється з використанням європейської системи трансферу та
накопичення кредитів ЕСТS або з використанням системи оцінювання навчальних досягнень студентів, прийнятої у
країні вищого навчального закладу-партнера, якщо в ній не застосовується ЕСТS. Описані правила є досить чіткі і
зрозумілі, доступні для студентів на сайті університету. Гарантом надані ЕГ протоколи, які підтверджують процедуру
перезарахування результатів навчання при вступі у ЗВО на основі диплома молодшого спеціаліста та при
переведенні із іншого ЗВО (Додаток 3.1). Перезарахування результатів навчання здійснюється експертною комісією
з визнання результатів навчання, у склад якої входить і представник здобувачів вищої освіти. Прикладів визнання
результатів, отриманих під час академічної мобільності ЕГ не було надано.
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4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, є чіткими та зрозумілими, регулюються
Положенням про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу Львівського медичного
інституту від «31» серпня 2020 р. Положення є доступним на сайті інституту (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-NEFORMALNU-TA-INFORMALNU-OSVITU.pdf). Згідно пункту 4.2
Визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті розповсюджується як на нормативні,
так і на вибіркові освітні компоненти навчального плану за освітньою програмою. Відповідно до пункту 4.3
перезарахована може бути як дисципліна повністю, так і її складові (змістовні розділи). ЗВО визнаються такі види
неформальної освіти: професійні курси/тренінги, громадянська освіта, онлайн освіта, професійні стажування тощо.
При цьому здобувач вищої освіти звертається з заявою на ім’я проректора з навчальної роботи з проханням про
визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті . До заяви додаються документи
(сертифікати, свідоцтва, посилання тощо), які визначають тематику, обсяги та перелік результатів навчання, а
також результати контролю. Після цього за наказом ректора створюється предметна комісія яка визнає результати
неформальної освіти або визначає вид підсумкового контролю для визнання результатів. Прикладом є студентка 6
курсу Бригарда Еля, якій зарахували вибіркову дисципліну «Дерматоонкологія» через надані сертифкати, які
підтверджували професійні знання з даної дисципліни (Додаток 2.3, https://medinstytut.lviv.ua/dopovid-studentky-
lmi-na-xiii-mviso/ ).

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

У ЗВО правила прийому на навчання та вимоги до вступників освітньої програми, є чіткими, зрозумілими, та
оприлюднені на офіційному сайті закладу вищої освіти. Позитивним моментом є залучення представників
здобувачів вищої освіти до роботи комісії із визнання результатів навчання. У практиці ЗВО є визнання результатів
навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті.

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

Враховуючи, що у ЛМІ навчаються іноземні студенти та планується набір ще, то ЕГ рекомендує розробити
положення та усю необхідну документацію на англійській мові, та розмістити на сайті інституту. На сайті інституту
відсутні зразки тестових завдань для вступних іспитів.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Описані недоліки не є суттєвими, не ускладнюють отримання освітніх послуг та не позначаються на набутих
компетентностях. Критерій має загальну відповідність, відсутній взірцевий\інноваційний характер.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Навчальний процес у ЛМІ регламентується Положенням про організацію освітнього процесу …»
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-OSVITNʹOHO-
PROTSESU.pdf). Основними видами навчальних занять є: лекція, семінарське, практичне, самостійне заняття,
залучення до наукових досліджень, консультація тощо. Широко застосовуються інтерактивні методи навчання,
симуляційні технології та мультимедійне забезпечення, участь в наукових проектах. Про використання зазначених
форм навчання вказували викладачі та студенти під час зустрічі, а також під час презентації матеріально-технічної
бази. Досягнення програмних результатів навчання відбувається шляхом поєднання наведених форм навчальної
роботи та методів їх проведення. На ОП надається перевага практичній підготовці, яка передбачає опанування
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практичними навичками під час практичних занять та практик на базі лікувальних закладів, а також із
використанням симуляційних методів навчання. Мова викладання - українська. Під час дистанційного навчання на
час карантину навчання проводилось на різних платформах (в середовищі Google Classroom та на платформах
Google Meat та Zoom)(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/-scaled-e1632913511101.jpg), що було не зручним
для студентів. Відповідно до пропозицій студентів дистанційне навчання перейшло на платформу Moodle, про що
вказали під час зустрічі студенти та представники адміністрації (https://medinstytut.lviv.ua/distance-learning/).
Студентоцентрований підхід до навчання у ЗВО реалізується шляхом формування індивідуальної освітньої
траєкторії, а саме: обирати вибіркові дисципліни (Додаток 2.2), обирати бази практик (Додатки 1.5, 1.6),
висловлювати свої побажання щодо змін в організації освітнього процесу та ОП шляхом анонімного анкетування
(https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity/), брати участь у академічній мобільності,
тощо. Здобувачі на практичних заняттях можуть висловлювати побажання щодо методик навчання і викладання.
Крім того, здобувачі вільні у своєму виборі тематики наукового пошуку при підготовці доповіді, наукової роботи,
індивідуального завдання. Під час навчання та викладання на даній ОП академічна свобода науково-педагогічних
працівників проявляється у: свободі власних досліджень (мають право самостійно обирати напрями та теми
досліджень); свободі викладання – самостійно обирати методи викладання, що підтверджується результатами
анкетування (Додаток 4.1)

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).

На першому занятті з кожної дисципліни викладач інформує студентів щодо цілей, змісту, критеріїв оцінювання та
очікуваних результатів навчання. Також студент може ознайомитися з даними питаннями на сайті кафедри у
розділі силабуси. При експертизі ЕГ було встановлено, що всі докумети, такі як навчальний план, графік
навчального процесу, перелік дисциплін за вибором, розклад занять, розклад відпрацювань та інше, є доступними
для здобувачів вищої освіти. Ознайомитися з ними студент може на сайті інституту. Для доступу кожному студенту
надається власний логін та пароль, за допомогою яких вони можуть здійснювати роботу з сайтом інституту.
Здобувачі ознайомлені із тим де наявна потрібна інформація та задоволені інформаційним супроводом, про що
вони вказували під час зустрічі із ЕГ.

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

Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання та дослідження шляхом участі в наукових гуртках,
проходження виробничої практики, виробничої практики за кордоном, участі у програмах академічної мобільності
(https://medinstytut.lviv.ua/internship-paris-2021/), також за допомогою написання студентських наукових робіт, тез,
виступів на конференціях, тощо. На виробничій практиці кожен студент має змогу відпрацювати практичні
навички, зробити дослідження для наукової роботи, а також може бути залучений до досліджень досвідчених
викладачів. Так, у 2018 р. 9 студентів виступили під час проведення 14-ої загальноінститутської студентської
науково-практичної конференції (https://medinstytut.lviv.ua/14-ta-konferentsiya/ ) і отримали відповідні відзнаки. В
2019 р. 2 студентів виступили під час проведення 15-ої загальноінститутської студентської науково-практичної
конференції (https://medinstytut.lviv.ua/15-2/ ). Студентка Ткачук Анастасія презентувала доповідь “Здорове
харчування сучасних людей» на Восьмому міжнародному форумі “Інноватика в сучасній освіті” та отримала диплом
“Видатні науково-практичні досягнення в освіті” (https://medinstytut.lviv.ua/innovatyka-v-suchasniy-osviti/).
Студентка Бригарда Еля презентувала доповідь «Попередження злоякісних новоутворень шкіри» на ХІІІ
міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» (https://medinstytut.lviv.ua/dopovid-studentky-lmi-na-xiii-
mviso/). Завдяки цьому студенти можуть покращити свої знання, здобути нові знання, що є в структурі багатьох
дисциплін, що входять до ОПП. Також у Львівському медичному інституті діє наукове студентське товариство, що
має у складі наукові гуртки з різних дисциплін. Окрім цього, навчання на ОП передбачає широку імплементацію
наукових досягнень в навчальний процес, про що свідчить регулярне оновлення змісту навчальних дисциплін
(додаток 1.4).

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

Відповідно до Положення про методичну роботу кафедр Львівського медичного інституту
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-METODYCHNYY-VIDDIL.pdf) робочі
програми навчальних дисциплін мають оновлюватись кожного року. Перегляд і оновлення навчальних програм
відбувається із урахуванням актуальної інформації стосовно новітніх методів, результатів опитування студентів та
викладачів, а також роботодавців (Додаток 1.4). Наприклад, науково-педагогічними працівниками проведено
наступні оновлення змісту освітніх компонентів: «Акушерство і гінекологія» для студентів IV курсу у 8 семестрі: а)
до теми №2 додано: Перинатологія в умовах сучасної демографічної кризи в Україні; б) до теми №7 додано:
Діагностика стану вагітних і плоду за рахунок використання сучасної апаратури, клінічних та лабораторних методів
дослідження (протокол №6 від 09.06.2020 р.); для студентів V курсу у 9 семестрі: до теми №3 додано: Перебіг
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вагітності та пологів у жінок з СОVID-19. «Офтальмологія» для студентів IV курсу: а) практичне заняття №4 у 7
семестрі доповнено: Рання симптоматика кон’юнктивіту при СОVID-19. «Анестезіологія та інтенсивна терапія» для
студентів V курсу у 10 семестрі: а) до теми №7 додано: Неінвазивна ШВЛ та високопотокова інгаляція при ураженні
легень СОVID-19. б) до теми №9 додано: Розлади гемостазу при СОVID-19; «Оториноларингологія» для студентів IV
курсу у 7 семестрі: а) практичне заняття №5 доповнено: Ринологічні симптоми при СОVID-19.

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

ЛМІ активно співпрацює із низкою міжнародних організацій та закладів, з якими підписано договори про
співпрацю (Додатки 4.2). Викладачі та студенти активно приймають участь у міжнародних наукових конференціях
(https://medinstytut.lviv.ua/konferentsiyi/), проходять міжнародні стажування (Додаток 4.3). Студенти також залучені
до міжнародної мобільності, приймають участь у міжнародних стажуваннях (https://medinstytut.lviv.ua/internship-
paris-2021/), проходять практику у клініках Польщі (Додатки 1.5, 1.6, 1.7). Заклад здійснює інформаційну та часткову
фінансову підтримку студентів щодо участі у програмах академічної мобільності та практики за кордоном.
Необхідно ширше використовувати міжнародну співпрацю для мобільності здобувачів не лише у формі
проходження виробничої практики за кордоном, а й участі у програмах Erasmus, залучати міжнародні гранти для
наукових досліджень. Під час спілкування з учасниками освітнього процесу було встановлено, що на кожному
комп’ютері в бібліотеці є доступ до міжнародних журналів, науковометричних баз. Досить низькою є кількість
студентів іноземців, які навчаються за цією ОП. В 2019 році було зараховано на навчання за даною ОП 8 абітурієнтів
з Польщі, які навчаються українською мовою. Необхідно розширити можливості для залучення до навчання
іноземних студентів. Дещо ускладнює цей процес те, що мала кількість викладачів володіє англійською мовою.
Необхідно більш активно сприяти збільшеню кількості англомовних викладачів, що дозволило б проводити
навчання на англійській мові і залучати більше студентів-іноземців.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Позитивними сторонами за даним критерієм є те, що форми та методи викладання на ОП сприяють отриманню
компетентностей, заявлених в ОП, особливо за рахунок збільшення уваги практичній підготовці на клінічних базах,
в симуляційних класах та ін. Здобувачі активно залучаються до наукових досліджень, роботи наукових гуртків.
Оновлення навчальних програм із дисциплін відбувається щорічно переважно із врахуванням пропозицій від
стейкхолдерів та з огляду на сучасні наукові тренди та досягнення. Позитивним моментом є активна співпраця із
закордонними клініками, де студенти мають можливість проходити виробничу практику.

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

Необхідно ширше використовувати міжнародну співпрацю для мобільності здобувачів не лише у формі
проходження виробничої практики за кордоном, а й участі у програмах Erasmus, залучати міжнародні гранти для
наукових досліджень.Необхідно більш активно сприяти збільшеню кількості англомовних викладачів, що
дозволило б проводити навчання на англійській мові і залучати більше студентів-іноземців.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Загалом навчання і викладання за освітньою програмою відповідає вимогам критерію 4, оскільки форми та методи
навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів
навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Зміст ОП
оновлюється відповідно до сучасного розвитку медичної галузі, міжнародні проекти сприяють впровадженню
новітніх технологій в освітній процес. Вказані недоліки не є суттєвими, мають рекомендаційний характер і
направлені на покращення ОП.
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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.

В інституті за ОП використовується поточний та підсумковий контроль знань, а також підсумкова атестація.
Інформація про критерії оцінювання та контрольні заходи доступна на сайті університету у Положені про
організацію світнього процесу (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-
ORHANIZATSIYU-OSVITNʹOHO-PROTSESU.pdf), Критеріях оцінювання (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/KRYTERIYI-OTSINYUVANNYA-REZULTATIV-NAVCHALNOYI-DIYALNOSTI-STUDENTIV.pdf). У
навчальних програмах дисциплін та силабусах зазначено процедури проведення контрольних заходів, в тому числі
щодо шкали та критеріїв оцінювання навчальних досягнень ЗВО. Окрім цього викладачі під час зустрічі
повідомили, що на першому практичному заняттіз дисципліни здобувачів освіти інформують про критерії
оцінювання, перевірки оволодіння навичками, особливості проведення підсумкового контролю. Під час підготовки
до підсумкового заняття студент може отримати консультацію викладача, також на сайті кафедр є відповідний
перелік екзаменаційних питань, перелік літератури, що може знадобитися здобувачу вищої освіти. В освітньому
процесі Інституту застосовується декілька шкал оцінювання: багатобальна (200-бальна) шкала, традиційна 4-бальна
шкала та рейтингова шкала ECTS. Результати конвертуються із однієї шкали в іншу. Критерії оцінювання
здобувачам повідомляють на першому занятті, також кожен студент може з ними ознайомитися на сайті
університету. Усі критерії є чіткими та зрозумілими. Різні форми контролю знань дозволяють перевірити реальні
знання студентів данної ОПП та підготувати їх до ЄДКІ та ліцензійного іспиту«Крок». Під час спілкування із
здобувачами вищої освіти був підтверджений факт зрозумілості форм та чіткості критеріїв оцінювання. Під час
анкетування студенти вказали що: система накопичення балів зрозуміла, доступна та прозора: (Так – 82 %),
оцінювання знань, умінь та навичок об’єктивне та адекватне (Так – 74%). У ЗВО застосовується автоматизована
система обліку результатів навчання студентів та відвідування ними занять (http://194.44.192.78:8090/), і кожен
студент може оцінити власну успішність здисциплін, які він вивчає.

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

На момент впровадження ОПП «Лікар» та подання відомостей про СО освітньої програми Стандарт вищої освіти за
спеціальністю «222 - Медицина» ще не був затверджений, хоча і на сьогоднішній дені і відповідає зазначеним
вимогам. Підсумкова атестація випускників проводиться Державна атестація здобувачів вищої освіти проходить у
формі ЄДКІ (етап 1 -ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного скерування,
етап 2 - ліцензійний інтегрований клінічний іспит «Крок 2» і об’єктивний структурований практичний (клінічний)
іспит ОСП(К)І), що відповідає постанові КМУ від 28 березня 2018 року №334 «Про затвердження Порядку
здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за
спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я». Проведення обєктивного структурованого практичного
(клінічного іспиту) у ЗВО регламентується Положенням про організацію і порядок та оцінювання ОСП(К)І
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/04/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-I-PORYADOK-
PROVEDENNYA-OSKI.pdf).

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.

Правила проведення контрольних заходів зазначені в Положенні про організацію світнього процесу ТзОВ
«Львівський Медичний Інститут»(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-
ORHANIZATSIYU-OSVITNʹOHO-PROTSESU.pdf), Критеріях оцінювання (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/KRYTERIYI-OTSINYUVANNYA-REZULTATIV-NAVCHALNOYI-DIYALNOSTI-STUDENTIV.pdf) та
Положенні про апеляцію (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-APELYATSIYU-
REZULTATIV-PIDSUMKOVOHO-KONTROLYU.pdf), де детально описано всі форми контрольних заходів, критерії
оцінювання навчальних досягнень та можливості оскарження оцінок. Поточний контроль знань відбувається на
кожному занятті для перевірки рівня підготовки студента. Під час поточного контролю знань використовують
тестову систему. Тестування відбувається на комп’ютері, що забезпечує неупереджене оцінювання, тим що оцінка
виставляється автоматично і викладач на неї повпливати не може. Підсумковий контроль складається з двох частин
- тестування, усна частина. Під час усної частини студент отримує білет з 4 питаннями, на які має дати відповідь 2
викладачам. При цьому, зі слів адміністрації ЗВО, попереджається упереджене ставлення викладача до студента та
уникається можливий конфлікт інтересів. Всі форми контролю та критерії оцінювання відображені у робочих
програмах та силабусах, методичних рекомендаціях, які розміщені на сайті Інституту
(https://medinstytut.lviv.ua/robochi-navchalni-prohramy/) , (https://medinstytut.lviv.ua/sylabusy/) та сайті факультету
(https://medinstytut.lviv.ua/dodyplomna-pidhotovka-med/). Студенти мають вільний доступ до переліку питань
підсумкового контролю, які розміщені як у силабусах, так і на дошці інформації кожної кафедри. У результаті
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експертизи ЕГ було встановлено,що якщо студента не влаштовує оцінка, він може оскаржити результати
контрольного заходу. Це також прописано в Положенні про апеляцію результатів підсумкового контролю ЛМІ
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-APELYATSIYU-REZULTATIV-
PIDSUMKOVOHO-KONTROLYU.pdf) та дає можливість студенту повторно здати контроль. Студенти під час зустрічі з
ЕГ вказали, що вони ознайомлені з процедурами оскарження результатів контрольних заходів, але конкретних
прикладів навести не можуть.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Політика дотримання академічної доброчесності у ЛМІ описана у «Положенні про забезпечення академічної
доброчесності» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-AKADEMICHNU-
DOBROCHESNIST.pdf ); «Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти»
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-VNUTR-SYSTEMU-ZABEZPECHENNYA-
YAKOSTI-OSVITY.pdf), Положенні про протидію академічному плагіату, (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/Polozhennya-pro-zapobihannya-akad-plahiatu-1.pdf). Для перевірки наукових робіт, статей,
монографій, студентських наукових праць, тощо використовується система антиплагіату: Unicheck.com відповідно до
договору з ТзОВ «Антиплагіат» (Додаток 5.1).Приклади перевірки на плагіат подані гарантом ОП (Додаток 5.2). На
сайті інституту (https://medinstytut.lviv.ua/akademichna-dobrochesnist/) наявний сервіс перевірки на плагіат для
власників корпоративних адрес ЛМІ. Також для всіх учасників освітнього процесу є можливість скористатись
автоматичною перевіркою на плагіат за допомогою сервісу Unicheck. Окрім цього на сайті наявна інформація
стосовно основних питань, що стосуються академічної доброчесності, зокрема наявна серія Інформбюлетенів
“Академічна доброчесність” від Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). У ЛМІ створена та
діє комісія з питань етики (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-KOMISIYU-Z-
PYTAN-ETYKY.pdf). Як зазначено у самозвіті, інформування студентів здійснюється також на заняттях з етики та
деонтології, з питань етичної поведінки серед студентів та формування навичок дотримання академічної
доброчесності, та на першому курсі введена дисципліна «Основи академічної доброчесності». Відповідно до
«Положення про забезпечення академічної доброчесності» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-AKADEMICHNU-DOBROCHESNIST.pdf), до здобувачів освіти можуть
застосовуватися такі заходи впливу, як: зниження результатів оцінювання роботи, попередження; повідомлення
батькам чи іншим особам (фізичним або юридичним), які здійснюють оплату за навчання. Також можуть
застосовуватись дисциплінарні заходи: письмове попередження від декана факультету, догана, що вносяться в
особову справу. Зі слів студентів, вони добре поінформовані щодо принципів академічної доброчесності, розуміють
наслідки щодо порушення АД, визнають їх чіткими та зрозумілими. Проте, під час спілкування із академічною
спільнотою, виявлено, що частина учасників освітнього процесу не в повній мірі розуміють поняття «Академічна
доброчесність», ототожнюючи її лише із плагіатом. Є доцільним проводити більш ширші роз’яснення щодо
принципів академічної доброчесності, зокрема у формі тематичних семінарів, тренінгів, тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів і критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими та зрозумілими, дозволяють
встановити досягнення програмних результатів навчання. Здобувачі обізнані з правилами оскарження результатів
контрольних заходів. У ЛМІ наявна низка внутрішніх нормативних документів, які регулюють дотримання
академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу. Також у кожного учасника освітнього процесу є
можливість перевірити свою роботу на плагіат он-лайн через посилання на сайті інституту.

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

Враховуючи, що частина учасників освітнього процесу не в повній мірі розуміють поняття «Академічна
доброчесність», ототожнюючи її лише із плагіатом, є доцільним проводити більш ширші роз’яснення щодо
принципів академічної доброчесності, зокрема у формі тематичних семінарів, тренінгів, тощо.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Контрольні заходи та критерії оцінювання студентів сприяють досягненню студентами очікуваних результатів
навчання. За рахунок відсутності взірцевого та інноваційного характеру, критерій має загальну відповідність. ЕГ
вважає, що загалом виявлені слабкі сторони не можуть особливо вплинути на якість навчання здобувачів. Стосовно
зазначених зауважень, представники ЗВО їх розуміють та роблять кроки, які спрямовані на їх виправлення.

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.

Проаналізувавши представлені ТзОВ "Львівський медичний інститут" дані (табл. 2 "Зведена інформація про
викладачів" в звіті самооцінювання, Дані про загальну кількість НПП, залучених до викладання на ОПП «Лікар»
(Додаток 6.1)), ЕГ прийшла до висновку, що професійна кваліфікація викладачів, задіяних у реалізації ОПП,
відповідає її цілям та програмним результатам навчання. Всього до викладання на ОП «Лікар» залучені 64
викладача, з яких 34 (53,12%) – це штатні співробітники і 30 (46,88%) – сумісники, докторів наук – 10, кандидатів
наук – 45, без наукового ступеня – 9 осіб (14%). У викладачів, які задіяні в даній ОП, академічна та/або професійна
кваліфікація підтверджена базовою освітою, науковими ступенями та вченими званнями, отриманими по
відповідній кафедрі, а також науковими і методичними роботами та відповідає дисциплінам, які вони викладають.
Практичні аудиторні заняття з клінічних дисциплін проводяться професіоналами-практиками, які мають значний
досвід практичної діяльності, на базах лікувально-профілактичних закладів. Так, наприклад, к.мед.н, доцент
Жуковський В.С., лікар-хірург КНП «8-а міська клінічна лікарня м. Львова» викладає дисципліну «Хірургія»;
к.мед.н, доцент Величко А.Я., лікар-ендокринолог Львівського обласного державного клінічного лікувально-
діагностичного ендокринного центру викладає дисципліну «Ендокринологія»; к.мед.н. Савран В.В., онколог
Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру викладає дисципліну «Онкологія». Під
час зустрічей зі студентами та випускниками ЗВО неодноразово вказувалось на високий теоретичний і практичний
рівень підготовки НПП кафедр.

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

Під час онлайн-зустрічей з ректором університету, гарантом ОП та начальником відділу кадрів було встановлено, що
на теперішній час всі посади викладачів, які задіяні на ОП «Лікар» зайняті і вакантних посад немає
(https://medinstytut.lviv.ua/vakantni-posady/). Необхідний рівень професіоналізму викладачів забезпечується
наявним «Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у
Львівському медичному інституті» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-
PIDVYSHCHENNYA-KVALIFIKATSIYI-PEDAHOHICHNYKH-PRATSIVNYKIV.pdf). При розгляді документів
претендентів на вакантні посади беруться до уваги наступні критерії: наявність відповідної освіти та кваліфікації
згідно посадової інструкції (https://medinstytut.lviv.ua/posadovi/), наявність наукового ступеня і при можливості
вченого звання, відповідний досвід викладацької (академічна кваліфікація) та практичної роботи (професійна
кваліфікація), розглядається відповідне резюме претендента та укладається з ним трудовий договір
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/TRUDOVYY-DOHOVIR.pdf ) терміном від 1 до 5 років. Положення
про проведення конкурсного добору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників у ТзОВ
"Львівський медичний інститут" відсутнє.

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

Зустріч ЕГ у фокус-групі з роботодавцями показала, що ЗВО активно залучає роботодавців до організації та
реалізації освітнього процесу шляхом моніторингу та внесення пропозицій і рекомендацій до ОП, які роботодавці
надають через анкетування та під час засідань Ради роботодавців медичного факультету ТзОВ „Львівський
медичний інститут” (https://drive.google.com/drive/folders/1h69UiJHtKVAcU-AGHZkrYtWdFThil8vB). На ОПП
«Лікар» є 7 рецензій від роботодавців
(https://drive.google.com/drive/folders/1W0Qjatx1ciE3V1HuSf6bVda4TUMtZvZG). Відповідно до укладених договорів
про співробітництво (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/Dohovory.pdf) та наданих на запит ЕГ копій
договорів з клінічними базами та з базами практик (Додаток 6.2.) роботодавці задіяні у керівництві та проведенні
підсумкових контролів з виробничих практик студентів з ОПП «Лікар» (Додаток 6.3). Практичними базами для
проведення навчальної та виробничої практики студентів медичного факультету ТзОВ „Львівський медичний
інститут” є 53 установи різних форм власності міста Львова (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/Bazy_pr.pdf). Про співробітництво в галузі практичного професійного навчання студентів
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медичного факультету свідчать договори із закордонними закладами Польщі (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/Zakordonni_uhody.pdf ) та надані копії угод про міжнародну співпрацю (Додаток 4.2).

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

Професіонали-практики та представники роботодавців залучені до аудиторних занять за даною ОПП. На базах
лікувально-профілактичних установ заняття зі студентами проводять досвідчені викладачі, які мають досвід
практичної діяльності. Так, до викладання дисципліни «Хірургія» залучений к.мед.н. Жуковський В.С., лікар-хірург
КНП «8-а міська клінічна лікарня м. Львова»; д.мед.н, старший науковий дослідник Дзісь Р.П., лікар Інституту
патології крові та трансфузійної медицини НАМН України викладає дисципліни «Внутрішня медицина», «Загальна
практика (сімейна медицина)»; Півень О.І., завідувач реанімаційного відділення Львівської обласної клінічної
лікарні викладає дисципліни «Екстрена та невідкладна медична допомога», «Анестезіологія та інтенсивна терапія»;
к.мед.н Лерчук І.Ю., лікар-психіатр КНП ЛОР «Львівська обласна психіатрична лікарня» викладає дисципліни
«Психіатрія, наркологія», «Медична психологія», к.мед.н. Савран В.В., онколог Львівського онкологічного
регіонального лікувально-діагностичного центру викладає дисципліни «Радіологія», «Онкологія та радіаційна
медицина» (табл. 2 Відомостей про самооцінювання ОП «Зведена інформація про викладачів ОП», «Група
забезпечення спеціальність 222 Медицина, осінній семестр 2021 – 2022» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1.pdf), Додаток 6.3).

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

Процедура підвищення кваліфікації НПП у ЗВО реалізується згідно наявного Положення про підвищення
кваліфікації та стажування педагогічних і НПП Львівського МІ (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PIDVYSHCHENNYA-KVALIFIKATSIYI-PEDAHOHICHNYKH-
PRATSIVNYKIV.pdf). На сайті інституту є план – графік підвищення кваліфікації НПП ТзОВ «Львівський медичний
інститут» на 2021 і 2022 рік за напрямками навчання: лікувальний і педагогічний (https://medinstytut.lviv.ua/shkola-
pedahohichnoyi-maysternosti/). Так, наприклад, у 2022 році за лікувальним напрямом заплановано навчання
Данилишин Н.І., Гельнер З.-Ю.А., за педагогічним напрямом – Джулай Л.І., Хоменко О.І., Головацька Ж.Є. та ін. На
запит ЕГ надані документи, що підтверджують підвищення кваліфікації НПП (Додаток 6.4). В Інституті функціонує
школа педагогічної майстерності, яка сприяє професійному розвитку викладацького складу
(https://medinstytut.lviv.ua/shkola-pedahohichnoyi-maysternosti/). Викладачі приймають участь у науково-
практичних конференціях з питань медицини та фармації, які організовує та проводить Інститут
(https://medinstytut.lviv.ua/konferentsiyi/), та в інших безкоштовних онлайн курсах для вдосконалення педагогічної
майстерності, професійної кваліфікації та безперервного професійного розвитку викладачів
(https://medinstytut.lviv.ua/novunu/) на різних освітніх платформах. При онлайн-зустрічах ЕГ з керівництвом ЗВО та
академічним персоналом було з’ясовано, що ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів, надаючи можливість
викладачам подавати свої пропозиції та самостійно обирати форми і види підвищення педагогічної майстерності та
професійної кваліфікації (Додаток 4.1), проходити стажування за кордоном (Додаток 4.3), компенсуючи витрати,
пов’язані з відрядженням, безоплатно друкувати свої статті в науково-практичних журналах Інституту
(https://medinstytut.lviv.ua/vydavnycha_diyalnist/).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності викладачів. Для цього використовується як матеріальна сторона
(повернення матеріальних затрат під час поїздок на науково-практичні конференції), так і грамоти та інші нагороди
(https://medinstytut.lviv.ua/podyaka/; https://medinstytut.lviv.ua/vitannya-bayik-oksani-lvivni/;
https://medinstytut.lviv.ua/awards/; Додаток 6.5). Керівництво інституту підтримує безоплатне друкування статей
викладачів у науково-популярних журналах (https://medinstytut.lviv.ua/vydavnycha_diyalnist/), які видаються в
Інституті. Крім цього, фінансується видання навчально-методичних матеріалів, навчальних посібників, підручників.
При розгляді документів претендентів на вакантні посади також враховуються результати підвищення кваліфікації,
в тому числі педагогічної. В той же час, в Інституті відсутні документи про преміювання викладачів за досягнення у
науковій роботі та підготовці науково-педагогічних кадрів. Також в інституті відсутня рейтингова система оцінки
діяльності НПП, що додатково б стимулювало зростання показників викладацької майстерності.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сторінка 17



НПП, які задіяні у реалізації ОП, мають академічну та/або професійну кваліфікацію відповідно до дисциплін, які
вони викладають, що забезпечує досягнення цілей та програмних результатів навчання. До навчального процесу
активно залучені професіонали-практики. У ЗВО створена та активно функціонує Рада роботодавців медичного
факультету ТзОВ „Львівський медичний інститут”, яка через анкетування та на засіданнях Ради роботодавців
здійснює моніторинг та вносить пропозиції і рекомендації до ОП. Для практичного професійного навчання студентів
медичного факультету ЗВО співпрацює з більш ніж 50 установами різних форм власності міста Львова, а також із
закордонними закладами Польщі. З метою сприяння професійному розвитку НПП ЗВО надає можливість
викладачам проходити стажування за кордоном з компенсацією затрат, пов’язаних з відрядженням. Викладачі
Інституту, залучені до ОП, самостійно обирають форми і види підвищення педагогічної майстерності та професійної
кваліфікації.

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

На сайті ЛМІ відсутня інформація щодо проведення конкурсного добору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників. Експертна група рекомендує розробити положення про рейтингову систему оцінки
діяльності НПП, а також документи про преміювання викладачів за досягнення у науковій, навчальній та
методичній роботі, що призведе до зростання показників викладацької майстерності. Керівництву ЗВО активізувати
роботу викладачів щодо публікацій у періодичних виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, а
також стимулювати участь викладачів у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних в реалізації ОП достатня для забезпечення досягнення
цілей і ПРН. ЗВО залучає до організації та реалізації освітнього процесу роботодавців, професіоналів-практиків,
представників роботодавців. ЗВО сприяє професійному розвитку НПП та створює можливості для підвищення
кваліфікації. Перераховані рекомендації від ЕГ не впливають на загальну оцінку за даним критерієм.

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.

На підставі проведеної он-лайн екскурсії навчальними корпусами під час зустрічі у фокус-групі та перегляду
представленого ЗВО відеофільму (https://drive.google.com/file/d/14OJwgzvMSPIG29zaSMJoGzrmQIGguxw8/view) про
матеріально-технічну базу закладу ЕГ прийшла до висновку, що матеріально-технічні ресурси і навчально-
методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених освітньою програмою цілей та ПРН. Навчання зі
студентами проходять у 5 навчальних корпусах, де є наявні всі необхідні лабораторії, навчальні кабінети, аудиторії,
мультимедійне забезпечення, необхідне обладнання, для відпрацювання практичних навичок обладнані
симуляційні класи (https://medinstytut.lviv.ua/materialno-tekhnichne-zabezpechennya/). Здобувачі можуть працювати
в бібліотеці інституту (https://medinstytut.lviv.ua/biblioteka/), яка має читальний зал, обладнаний робочими місцями
з комп’ютерами, вільний доступ до електронних каталогів та фахових міжнародних журналів
(https://medinstytut.lviv.ua/korysni-posylannya/). Всі корпуси інституту підключені до мережі інтернет, з
безкоштовним доступом до швидкісного Wi-Fi. Соціальні та матеріальні потреби студентів забезпечуються
можливістю користуватись їдальнею, медичним пунктом, спортивним майданчиком, тренажерним і актовим
залами. Для організації та підтримки навчального процесу в ЗВО використовується автоматизована система
управління вищим навчальним закладом «Деканат» (https://medinstytut.lviv.ua/info-med/). При дистанційному
навчанні у ЗВО функціонує платформа дистанційного навчання Moodle
(https://mdl.medinstytut.lviv.ua/course/index.php?categoryid=3). При аналізі силабусів і РНП навчальних дисциплін у
деяких з них ЕГ виявила застарілі та російськомовні джерела у списках рекомендованої літератури. Під час зустрічей
про це було повідомлено ЗВО.

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.

Сторінка 18



Під час дистанційної акредитації ЕГ встановила, що всі учасники освітнього процесу мають безкоштовний доступ до
всієї матеріально-технічної бази інституту, зокрема до навчальних корпусів, бібліотеки, іншої інфраструктури та
інформаційних ресурсів, необхідних для навчання. Для наукової діяльності студенти і НПП мають безоплатний
доступ до електронних каталогів і баз даних міжнародних журналів (https://medinstytut.lviv.ua/korysni-posylannya/).
Для забезпечення якості освіти та реалізації принципів студентоцентризму ЗВО відповідно до «Положення про
організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу у
Львівському медичному інституті» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-
ORHANIZATSIYU-OPYTUVAN.pdf ) проводить анонімне опитування здобувачів ВО
(https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity/). За результатами опитування умовами
навчання у ЗВО задоволені 75 % здобувачів
(https://drive.google.com/file/d/1GbitaLl3X1njw45Xfu4FPCATd2o93IC6/view). Захист власних інтересів і потреб та
можливість впливу на адміністрацію ЗВО студенти реалізують через представлення делегованих представників у
склад Вченої ради (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/VR2021-scaled.jpg), а також через осередок
студентського самоврядування (https://medinstytut.lviv.ua/oseredok-studentskoho-samovryaduvannya/) і старостат
факультету.

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.

Освітнє середовище у ЗВО є безпечним для життя та здоров’я здобувачів. Під час відео огляду МТБ було
продемонстровано стан навчальних приміщень, наявне протипожежне обладнання та схеми евакуації на випадок
пожежі у навчальних корпусах. Зі студентами постійно проводяться інструктажі з техніки безпеки під час
перебування в приміщеннях Інституту. В інституті затверджений алгоритм дій у разі НС, пов’язаної з реєстрацією
випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед працівників ЛМІ та здобувачів освіти
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/pro-zatverdzhenny-alhorytmu-diy.pdf). В ЗВО функціонує
служба підтримки та врегулювання конфліктів, яка надає безкоштовні послуги (https://medinstytut.lviv.ua/conflict-
support/). Під час онлайн-зустрічі з керівництвом ЗВО, НПП та студентами ЕГ встановила, що всі стейкголдери
обізнані щодо порядку дій при виникненні конфліктних ситуацій. ЗВО щорічно проводить анонімне анкетування
серед здобувачів ОП щодо рівня задоволеності здобувачів освітнім середовищем та якості освітньо-професійної
програми (Додаток 7.1). За даними проведених анкетувань серед здобувачів освіти у період червень – липень 2021
року на усіх освітніх програмах було зазначено, що загальні показники задоволеності усіма складовими освітнього
процесу є стабільно високими – більше 70% на усіх освітніх програмах. Адміністрація ЗВО також реагує на
зауваження і пропозиції студентів для задоволення їхніх потреб та інтересів. Так, на засіданні відділу забезпечення
якості вищої освіти із залученням представників осередку студентського самоврядування (Протокол № 3 від
8.07.2021 р.) було ухвалено: провести роботу з розширенням функціонування системи Електронний журнал для
студентів, проаналізувати технічні можливості для онлайн демонстрації маніпуляцій та практичних навичок для
студентів, внести зміни до опитувальників «Якість освіти у ЛМІ очима студента», «Визначення рівня навантаження
студентів», «Опитувальник здобувачів освіти щодо умов проведення дистанційного навчання» згідно
запропонованих змін (Додаток 7.2). Впродовж останніх трьох років під час анкетування студенти надали
рекомендації щодо покращення якості навчання за даною ОП (Додаток 7.3). ЛМІ забезпечує культурний розвиток
здобувачів шляхом занять у відповідно оснащеному спортивно-тренажерному залі, на спортивному майданчику
(https://medinstytut.lviv.ua/materialno-tekhnichne-zabezpechennya/), участі у різних спортивних змаганнях для
медичних працівників і студентів, зокрема з міні-футболу (https://medinstytut.lviv.ua/mini-futbol-2/), відвідування
гуртків творчої самодіяльності.

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

У ЗВО здобувачам надається освітня, організаційна, консультативна та соціальна підтримка. Під час зустрічей зі
студентами ЕГ з’ясувала, що освітня, інформаційна та організаційна підтримка здобувачів здійснюється через веб-
сайт інституту, інфо-центр медичного факультету (https://medinstytut.lviv.ua/info-med/), сервер дистанційного
навчання Moodle (https://mdl.medinstytut.lviv.ua/course/index.php?categoryid=3), де оприлюднюється інформація
про розклад занять, графіки навчального процесу, навчально-методичні матеріали, силабуси навчальних дисциплін,
каталог вибіркових дисциплін та інша важлива інформація для студентів. Комунікація студентів з адміністрацією
відбувається через представників Студентського самоврядування Інституту та факультету
(https://medinstytut.lviv.ua/oseredok-studentskoho-samovryaduvannya/). Студентське самоврядування проводить
підтримку студентів, організовує засідання студентської ради та різноманітні культурно-масові заходи, проводить
соціологічні опитування та анкетування студентів щодо проблем і необхідних нововведень у Львівському МІ
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/Plan_OSS_2021.pdf). Кожен здобувач може отримати психологічну
допомогу на безоплатній основі через службу психологічної підтримки (https://medinstytut.lviv.ua/conflict-support/).
Також, під час онлайн-зустрічей з керівництвом, здобувачами, академічним персоналом і головним бухгалтером
ЗВО було з’ясовано, що студентам, які є сиротами, напівсиротами, дітьми учасників АТО та батьки яких є
працівниками Інституту, надається соціальна та фінансова підтримка ЗВО у вигляді зменшення оплати за навчання,
що підтверджено копіями документів на запит ЕГ (Додаток 7.4.). У ЗВО немає власних гуртожитків для проживання
студентів, при потребі заклад сприяє поселенню в гуртожитки інших ЗВО.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

При проведенні акредитації ЕГ пересвідчилась, що у Львівському МІ створені умови для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, що потребують допомоги на території Інституту. Під час огляду матеріально-
технічної бази ЗВО у форматі стрім було продемонстровано, що навчальні корпуси обладнані пандусами та
поручнями, є кнопки виклику охорони для відчинення дверей та супроводу маломобільних осіб з обмеженими
можливостями. На сайті ЛМІ розміщено порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення у Львівському медичному інституті (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/PORYADOK-SUPROVODU.pdf), в якому описано як створюється безперешкодне життєве
середовище забезпечення прав таких ociб на безперешкодний доступ до приміщень Інституту, зручності та
комфорту перебування в них. На даній ОП здобувачі з особливими потребами не навчаються.

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.

У ЗВО діє чітка та зрозуміла політика і процедури врегулювання конфліктних ситуацій для усіх учасників освітнього
процесу. Задля врегулювання конфліктних ситуацій, зокрема тих, що пов’язані з сексуальними домаганнями,
дискримінацією тощо, створена Служба підтримки та врегулювання конфліктів (https://medinstytut.lviv.ua/conflict-
support/), у діяльність якої входить також психологічна підтримка усіх учасників освітнього процесу та протидія
булінгу. З метою запобігання конфліктів, пов’язаних з корупцією у ЛМІ створено Уповноважений підрозділ з питань
запобігання та виявлення корупції (https://medinstytut.lviv.ua/antykoruptsiyna-diyalnist/). Його діяльність
регулюється Положенням (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/poloz.-antykoryptsiyna.pdf). З метою
запобігання, виявлення та протидії корупції в ЗВО розроблено Антикорупційну програму
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Antykoruptsiyna-prohrama.pdf). Про факти корупційних
порушень учасники освітнього процесу можуть анонімно повідомити уповноваженій особі з питань запобігання та
виявлення корупції по телефону, написати на захищену електронну поштову скриньку:
pidtrymka@medinstytut.lviv.ua або написати листа до скриньки довіри для звернень антикорупційного відділу
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRont9GU-RzhM1mPghjy7QArAbFKsb6alPM32JAIN_Qe360A/viewform).
Серед студентів проводиться анонімне анкетування «Молодь проти корупції»
(https://drive.google.com/file/d/1Zhk4WQEZVamU55DmznxhxvdWDlWv_FY8/view). Для дотримання етичних
принципів і стандартів, принципів академічної доброчесності, вирішення конфліктних ситуацій серед членів
інститутської спільноти створена Комісія з питань етики та професійної діяльності, діяльність якої регулюється
Положенням (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-KOMISIYU-Z-PYTAN-
ETYKY.pdf). Під час дистанційної експертизи ЕГ встановила, що всі учасники освітнього процесу обізнані щодо
процедури врегулювання конфліктних ситуацій, зокрема пов’язаних з дискримінацією, корупцією та сексуальними
домаганнями. При онлайн-зустрічі зі студентами були два випадки конфліктних ситуацій здобувачів з викладачами.
За наслідками реагування на ці випадки в одній ситуації було звільнено викладача із ЗВО. В іншій ситуації після
звернення студента до деканату медичного факультету була проведена бесіда з викладачем, після чого конфліктна
ситуація була вирішена.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров‘я здобувачів, які навчаються за ОП, задовольняє їхні потреби
та інтереси. Матеріально-технічні та фінансові ресурси є достатніми для досягнення визначених ОП цілей та ПРН. У
ЗВО функціонують сучасні симуляційні класи, що дає можливість студентам відпрацьовувати практичні навички,
необхідні у подальшій професійній діяльності. Здобувачам, які є сиротами, напівсиротами, дітьми учасників АТО та
батьки яких є працівниками Інституту, ЗВО надає соціальну допомогу у вигляді зменшення оплати за навчання.
Інститут забезпечує культурний розвиток здобувачів шляхом відвідування спортивних секцій, гуртків творчої
самодіяльності. Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій є чіткими і зрозумілими для всіх учасників
освітнього процесу.

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

Для забезпечення здобувачів та викладачів сучасною навчально-методичною та науковою літературою
рекомендується оновити наявний бібліотечний фонд Інституту. Варто вирішити питання стосовно поселення
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студентів, враховуючи відсутність власного гуртожитку. ЕГ рекомендує звернути увагу на ліквідацію застарілої та
російськомовної літератури у силабусах і РНП навчальних дисциплін

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітнє середовище та матеріальні ресурси ЛМІ забезпечують достатній рівень підготовки здобувачів ОП “Лікар”.
Встановлені факти і докази свідчать про загальну відповідність критерію 7 встановленим вимогам. Описані недоліки
не є суттєвими та не впливають на якість освітньої діяльності за даною ОП. Взірцевих досягнень за критерієм 7 не
виявлено.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ОП «Лікар», яка функціонує з 2016 р., було переглянуто та внесено зміни у 2019 р. Як свідчать надані документи,
ОП переглядалась у 2020 та 2021 роках і внесені зміни переважно стосувались змісту навчальних дисциплін та
методів навчання (Додаток 1.2). Заплановане оновлення ОП на 2022-2023 н.р. Процедури розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП визначені окремим положенням
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ROZROBLENNYA-ZATVERDZHENNYA-
MONITORYNH-OP-U-LMI.pdf ), де описано можливість залучення усіх заінтересованих осіб при розробці та
оновленні ОП. Аналізуючи наявне положення ЕГ дійшла висновку, що необхідним є більш детальний опис власне
процедури проведення моніторингу (кратність, відповідальні особи, шляхи реалізації та звітування) та механізм
внесення змін в ОП (розгляд пропозицій, обговорення на колегіальних органах, участь при цьому зацікавлених
осіб). ЕГ вважає, що доцільно було б у цьому положенні більш широко описати зазначені процедури. Принаймні
описані процедури дотримані. Окрім цього, у нормативній базі та у самозвіті ОП вказано «перегляд ОПП не рідше 1
разу в п'ять років», хоча доцільним є перегляд ОП щорічно, враховуючи досить інтенсивне залучення до
обговорення усіх зацікавлених осіб у формі анкетування, що власне і відбувається починаючи з 2019 року. Під час
зустрічі із ЕГ усі учасники освітнього процесу розуміють можливість їх особистого впливу на зміни в ОП та знають
яким чином можна реалізувати таку можливість Зміни, які були проведенні у 2019 році обгрунтовані змінами у
нормативних документах, зважаючи на результати анкетувань студентів, випускників та інших зацікавлених осіб,
при отриманні відгуків від роботодавців та за ініціативи викладачів. Зокрема зміни стосувались вибіркових
дисциплін, мети ОП, змісту дисциплін та ін. На думку ЕГ варто більш широко інформувати усіх зацікавлених осіб
стосовно змін в ОП, які власне пропозиції враховувались, чим обгрунтовані зміни, тощо, зокрема у формі звіту.

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.

Як встановлено ЕГ, здобувачі ВО є важливими учасниками обговорення та оновлення ОП, а їх пропозиції дійсно
враховуються. Так, зокрема студенти можуть надавати свої рекомендації, щодо покращення освітнього процесу та
удосконалення ОП шляхом участі в анкетуваннях. Анкет на сайті університету є досить велика кількість
(https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity/). Питання анкети стосуються різних аспектів
освітньої діяльності та якості освіти і містять переважно закриті питання, хоча є і відкриті питання у зразках анкет
(Додаток 7.1). Результати анкетувань подані на сайті
(https://drive.google.com/drive/folders/18XM3o84eHmhMLZPcqW6Tf-EnZiwUkCRa), хоча без рекомендацій.
Рекомендації студентів подані окремо гарантом ОП (Додаток 7.3). Питання анкет часто не структуровані і
потребують доопрацювання. Реакція ЗВО на анкетування подана гарантом у формі Протоколу засідання Відділу
забезпечення якості вищої освіти (Додаток 7.2). Усі студенти ознайомлені з такими можливостями та вказують, що
проходили анкетування. Окрім цього проводиться анкетування здобувачів освіти після завершення дисциплін один
раз в семестр (https://drive.google.com/file/d/1gfAXtGOlb7JuXlrRAFLPb0XVutYm1Soz/view). Питання анкет носить
переважно оціночний характер із одним відкритим запитанням. Результати цього анкетування у вільному доступі
немає. Окрім цього студенти можуть впливати на зміст ОП шляхом участі у роботі Вченої ради інституту
(https://medinstytut.lviv.ua/vchena-rada/), комісій з перегляду ОП, групи моніторингу якості освіти (Додаток 1.1)
Також студенти можуть вплинути на зміст ОП через органи студентського самоврядування, які на своїх засіданнях
також подають пропозиції щодо змін в ОП. Як зазначає ЗВО, результати перегляду ОП члени студентського
самоврядування доводять до відома здобувачів. Студенти ще мають можливість самостійно вносити пропозиції під
час громадського обговорення, заповнивши форму
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(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6TrsSKUQYnEGzLNOom2fg0PfARNEscpiOjZ1oNTs-tqpzRA/viewform),
або під час зустрічі з адміністрацією.

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

В ЗВО досить активно залучаються роботодавці до перегляду ОП, змісту навчальних програм, підсумкових
контролів, атестації здобувачів та ін. Активно працює Рада роботодавців (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/rada-steykholderiv.pdf), яка періодично засідає та вносить свої пропозиції щодо організації
освітнього процесу та оновлення ОП (https://medinstytut.lviv.ua/spivpratsya-z-robotodavtsyamy/). Окрім цього існує
анкетування роботодавців, у якому взяло участь 12 представників, відповідно до поданих на сайті результатів
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/opytuvannya-robotodavtsi-2020.pdf). Окрім цього роботодавці
антивно приймають участь у роботі Вченої ради інституту (Додаток 1.2), активно залучені до викладання дисциплін
та проведення підсумкових контролів (Додаток 6.3). Роботодавці також активно працюють над удосконаленням ОП
шляхом рецензування програми
(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LDkwu7zTwam6SRFAToh8tVhvALcSjPbu). Як зазначено у самозвіті ОП,
періодично проводяться круглі столи, зустрічі із представниками практичної медицини.
(https://medinstytut.lviv.ua/zustrich-z-lani-viktoriyeyu/ , https://medinstytut.lviv.ua/vidkryta-lektsiya-postkovidnyy-
syndrom/ , https://medinstytut.lviv.ua/open-online-lecture-depression-depressive-disorders/ ) При спілкуванні зі
студентами та роботодавцями встановлено, що у ЗВО відбуваються періодичні зустрічі здобувачів освіти з
потенційними роботодавцями, а також студенти можуть ознайомитись із потенційним місцем працевлаштування
під час практичних занять та проходженні практики у численних лікувальних закладах.

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

Аналіз кар’єрного шляху випускників ОП покладений на медичний деканат, який постійно підтримує зв'язок із
випускниками. Також у ЗВО створена Асоціація випускників (https://medinstytut.lviv.ua/asotsiatsiya-vypusknykiv/).
На сайті розміщена анкета для збору відгуків випускників
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXCJHew9uylgrRQfD_21N6T0gptDMd_wJc6G-
62wXXj3mDXg/viewform), поданий аналіз результатів анкетування (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/opytuvannya-vypusknyky-lito-2020.pdf ), де випускники переважно задоволені якістю навчання.
Випускники також можуть залишати свої відгуки під час громадського обговорення програм
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6TrsSKUQYnEGzLNOom2fg0PfARNEscpiOjZ1oNTs-tqpzRA/viewform).
Також проводиться опитування працедавців щодо наявних випускників у лікувально-профілактичних установах
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/opytuvannya-robotodavtsi-2020.pdf). При спілкуванні з
випускниками встановлено їх зацікавленість у подальшому удосконаленні ОП та впливі на освітній процес, знають
наявні шляхи комунікації.

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

В університеті відповідно до положення «Про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-VNUTR-SYSTEMU-ZABEZPECHENNYA-
YAKOSTI-OSVITY.pdf) функціонує система внутрішнього забезпечення якості освіти, одним із основних напрямків
роботи якої є моніторинг якості освіти та освітньої діяльності. Основними структурними підрозділами, на яких
покладено практично більшість функцій системи є: деканат, навчальний відділ, методичний відділ, відділ
моніторингу якості освіти, відділи забезпечення якості освіти на факультетах. Важливим елементом моніторингу є
регулярне анкетування усіх зацікавлених осіб, що об’єднує складові системи внутрішнього забезпечення якості
освіти. На сайті наявні численні анкетування та їх результати (https://medinstytut.lviv.ua/yakist/). При цьому
гарантом надані документи, що свідчать про реакцію адміністрації на опитування (Додаток 7.2), де зазначено, на які
саме недоліки вказують студенти та описані шляхи їх вирішення. Зокрема було внесено зміни у форми
дистанційного навчання, змінено перелік і форму обрання вибіркових дисциплін та ін. Досить помітною є реакція
системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти стосовно оновлення змісту дисциплін (Додаток 1.4). Так, у
поданих документах вказано на доповнення тем інформацією про COVID-інфекцію, додані сучасні хірургічні
технології та ін. Також беруться до уваги пропозиції роботодавців та викладачів, про що було вказано при аналізі
попередніх критеріїв. ЕГ рекомендує більш ширше ознайомлювати, зокрема на сайті університету, усіх учасників
освітнього процесу із поданими зауваженнями та рекомендаціями та реакцію адміністрації на них.

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

Акредитація освітньої програми проводиться вперше. Встановлено, що акредитацію пройшли 2 освітні програми
«Фармація» та «Стоматологія». На сайті відсутні звіти ЕГ, наявні лише експертні висновки ГЕР та рішення Нац.
агентства. При аналізі експертних висновків ГЕР встановлено, що ЗВО зроблені певні кроки, щодо покращення
якості матеріально-технічної бази, аналізу кар’єрного шляху випускника, визнання результатів навчання отриманих
у інших ЗВО та у неформальній освіті, більше уваги на сьогоднішній день приділяється питанням популяризації
академічної доброчесності.

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

Аналізуючи звіт про самоаналіз ОП та беручи до уваги інформацію, яка отримана при зустрічах із усіма
зацікавленими особами, ЕГ дійшла висновку про наявність культури якості освіти в ЛМІ. При цьому культура якості
реалізується через усвідомлення усіма учасниками освітнього процесу їх ролі у функціонуванні закладу та ОП
зокрема, можливості впливу на організацію освітнього процесу та удосконалення ОП, дотриманні принципів
академічної доброчесності, корпоративної етики та інших цінностей університету. У закладі функціонує система
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти із залученням усіх зацікавлених осіб, розроблена система
анкетувань та численних відгуків, яка об’єднує складові системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. У
ЗВО функціонує так звана децентралізована модель системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти із
розподілом функцій між різними структурними підрозділами: Вчена рада, ЦМК, деканат, навчальний відділ,
методичний відділ, відділ моніторингу якості освіти, відділи забезпечення якості освіти на факультетах та ін. ЕГ
рекомендує ЗВО визначити один структурний підрозділ, який би взяв на себе роль координатора системи, що
значно спростило б реагування на виявлені недоліки. Також варто більш широко інформувати усіх зацікавлених
осіб про результати моніторингу, отримані зауваження, пропозиції та реакцію на них.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

В університеті створена та функціонує система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, яка здатна своєчасно
реагувати на зміни в освітньому процесі та недоліки в освітній програмі. До процедур оновлення освітніх програм
мають можливість залучатися практично усі зацікавлені особи та їх думка дійсно враховується. У закладі освіти
досить широко використовується такий інструмент моніторингу, як анкетування усіх зацікавлених осіб. Існує
підтвердження реагування на пропозиції студентів та інших учасників освітнього процесу. Досить значною є
співпраця із роботодавцями, які залучені до всіх освітніх процесів, зокрема і до оновлення освітніх програм та змісту
освітніх компонентів.

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

В нормативній базі ЗВО відсутня чітка процедура моніторингу та оновлення освітніх програм. Рекомендовано
оновити положення із вказанням чітких процедур моніторингу та оновлення ОП. У анкетах часто питання не
систематизовані та мало відкритих запитань. Рекомендовано залучити до створення анкет спеціалістів-соціологів,
студентів, викладачів та ін., збільшити кількість відкритих питань. На думку ЕГ варто більш широко інформувати
усіх зацікавлених осіб стосовно змін в ОП, які власне пропозиції враховувались, чим обгрунтовані зміни, тощо,
зокрема у формі звіту На сайті відсутні звіти ЕГ із акредитації інших освітніх програм. Рекомендовано
ознайомлювати учасників освітнього процесу зі звітами ЕГ.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Описані недоліки не є суттєвими, не ускладнюють отримання освітніх послуг та не позначаються на набутих
компетентностях. Критерій має загальну відповідність, відсутній взірцевий\інноваційний характер. Система
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти знаходиться у ЗВО в стадії активного розвитку. Позитивним
моментом є активна співпраця із роботодавцями та широке використання такого інструменту моніторингу, як
анкетування усіх зацікавлених осіб.
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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 ЛМІ визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу. Основними документами, що регулюють взаємовідносини між усіма учасниками освітнього процесу під час
реалізації ОПП «Лікар» є: Статут ЗВО (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/Statut-LMI.pdf), Правилами
прийому до ЛМІ (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/07/Pravyla-pryyomu-zi-zminamy-
22.06.2021.pdf), Договори з установами про співпрацю (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/Dohovory.pdf),
Трудовий договір (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/TRUDOVYY-DOHOVIR.pdf) та інші нормативно-
правові акти, які є у вільному доступі на офіційному сайті ЗВО (https://medinstytut.lviv.ua/polozhennya/). Під час
дистанційної експертизи ЕГ встановила, що всі учасники освітнього процесу ознайомлені з даними документами та
дотримуються їх під час реалізації ОПП.

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.

Проєкт ОПП «Лікар» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» розміщений на
сайті інституту (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/Proyekt-222-Med-2022.pdf). Вносити пропозиції усім
стейкхолдерам до проєктів освітньо-професійних програм з підготовки фахівців у Львівському МІ можна за
посиланням (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6TrsSKUQYnEGzLNOom2fg0PfARNEscpiOjZ1oNTs-
tqpzRA/viewform). За інформацією від гаранта ОПП та керівництва ЗВО було з’ясовано, що ОПП буде оновлено у
2022 році після отримання зауважень і пропозицій зацікавлених сторін та з урахуванням вимог затвердженого
стандарту вищої освіти зі спеціальності «222 Медицина» для другого (магістерського) рівня освіти. На запит ЕГ були
надані копії документів, що підтверджують обговорення оновлення ОП (Додаток 1.3) та внесення пропозицій у
проєкт ОПП «Лікар» відповідно до вимог затвердженого стандарту вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина»
(Додаток 1.2).

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.

На офіційному сайті Львівського медичного інституту оприлюднена ОПП (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/OPP_222_2016.pdf, https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/OPP-222_2019-1.pdf), профіль
ОПП (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/Profil_opp_222-1.pdf), файл з переліком освітніх компонентів
ОПП (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/Perelik_komp_opp_222-1.pdf). Під час онлайн-зустрічей з усіма
учасниками освітнього процесу по даній ОПП ЕГ пересвідчилась, що інформація про ОПП, включаючи її цілі,
очікувані результати навчання та компоненти, є достатньою для інформування відповідних зацікавлених сторін
(стейкхолдерів) та суспільства.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Правила і процедури, що регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу у ЛМІ є чіткими, зрозумілими
та доступними, підтверджені відповідними нормативними документами. Є електронна система для внесення
пропозицій усіма стейкхолдерама до проєктів освітньо-професійних програм з підготовки фахівців у Львівському
МІ. В цілому, структура та навігація сайту ЗВО та медичного факультету зокрема є інформативними та зручними для
користування.

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

ЕГ рекомендує зробити активним внесення пропозицій і зауважень від усіх стейкхолдерів до проєкту ОПП «Лікар»
безпосередньо на сайті ЛМІ, щоб було більш зрозумілим, які проєкти та рекомендації виносились для обговорення,
а які є на обговоренні в даний час.
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Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ЕГ пересвідчилась, що ЗВО забезпечує в достатній мірі прозорість і публічність необхідної інформації про ОПП, її
цілі, компоненти, результати навчання. Визначені правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх
учасників освітнього процесу, є чіткими, зрозумілими та підтверджені відповідними нормативними документами. В
цілому ОПП та освітня діяльність за цією програмою відповідають вимогам критерію 9, а виявлені недоліки не є
суттєвими.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю.

не застосовується

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

не застосовується

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).

не застосовується

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.

не застосовується

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

не застосовується

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.

не застосовується
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Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

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.

ЕГ хоче відмітити плідну роботу гаранта ОП та адміністрації університету стосовно організації зустрічей та
подякувати за плідну співпрацю, вчасно надану інформацію і вичерпні відповіді на запитання. В Освітній програмі в
графі "Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми" необхідно вказати адресу посилання на
ОП на сайті, а не поштову скриньку.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B
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Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Додаток 2.1 Результати
обрання вибіркових

дисциплін.pdf

l5r9KyQCe/8TcX8Q2EJWfdEg09tOiIdL17F3YTopvm
Y=

Додаток Додаток 2.2 Заяви студентів
на вибіркові дисципліни.pdf

h5f0Tr0EPy1ep2AwT0Db+ZgWfWeQVDXeQ4Aq2o+
5PU8=

Додаток Додаток 7.1 Приклади анкет
студентів.pdf

vw+jGFV1tAkWLZoFhH5jDuGcMMfHvqxVB7XXer5
rhFk=

Додаток Додаток 1.1 Залучення
студентів та роботодавців до

моніторингу.pdf

QQzjzg2JCcvzuTe3HqtcFxPeYQRgYtAm9NKsBCob3
Rc=

Додаток Додаток 1.2 Обговорення
оновлення ОП 2020, 2021.pdf

pEcuj6JjzN/lBj2utl/GdM+8GOdqlmG/v/Lzsu66tyI=

Додаток Додаток 1.3 Обговорення ОП
2019.pdf

7bKZTrKPBYiMkqxB6rtW+BfJT70HbCfQiD+lRFuR
O3A=

Додаток Додаток 1.4 Оновлення змісту
навчальних дисциплін.pdf

gjTp4n9y2YOzVR2dx9+zBhFLGkCtVKam+SmPRxg0
f6w=

Додаток Додаток 1.5 Заяви на вибір бази
практики в Україні.pdf

ssErPndtOPHRsPCu8bQeoxx7Dfxgek2nKjX2qOkTA
h0=

Додаток Додаток 1.6 Проходження
практики за кордоном.pdf

CgftG6DNZFrPz1yms3v8+3MFkOrrudLhCtoDzTw0j
aM=

Додаток Додаток 1.7 Практика за
кордоном, наказ.pdf

m3Mgy4i3B0hdG3rJZcXRpATpJ4uBeJOs9Uexh612x
ls=

Додаток Додаток 2.3 Неформальна
освіта.pdf

zC/zoJ4KyEyx5Dt0mZU09jfDmD/picU7exi8SlzG0U
g=

Додаток Додаток 3.1 Протоколи
перезарахування.pdf

lTZtLRBXz93qL2b3q305GO6P4kpZpXy5Nf/cDdKg7
R4=

Додаток Додаток 4.1 Результати
анкетування викладачів.pdf

frDGHQOuXp3b3Uh/a1As2yyGGwj2ThvyahdeI6zLb
Z4=

Додаток Додаток 4.2 Договори з
іноземними закладами.pdf

Rj512yz0XoNdpfiu0iJ6nrKBkCU0Fh7O9GDuRn7r74
U=

Додаток Додаток 4.3 Міжнародні
стажування викладачів.pdf

YWfxGgw2QFRuXt3TsMHHVlmCjIcS9AwLB12zyAR
pzzQ=

Додаток Додаток 5.1 Договір з ТзОВ
Антиплагіат.pdf

yV1EFUOau85c38SG1Mc8rtCQ1+Td+A/NmVfNajmB
ZFs=

Додаток Додаток 5.2 Зразки
результатів перевірки робіт

на плагіат.pdf

M0ORRKkK9DDBW3fFLMOOwQLhYHYO8WJq6Cf
CTuss1pw=

Додаток Додаток 6.1 Загальна кількість
НПП.pdf

zH1KoMI/s8tcoNmHq+vBkKVxkgalrQR88J2K5+C3
OlA=

Додаток
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Додаток 6.2 Договори з
клінічними базами.pdf

+XyAzqAsHrHxdggQz7MbY4CNwDK87mDzMkMhY
zUrGe4=

Додаток Додаток 6.3 Список
роботодавців та практичних

лікарів.pdf

P0npnk+vTCImhrTVkHE1KYIg70Pbkj1tL0i99CWDk
aw=

Додаток Додаток 6.4 Підвищення
кваліфікації НПП.pdf

DQovpyz3+y2RBvV2FHvjbU5xramtKQ+qJwtZ49EcC
UY=

Додаток Додаток 6.5 Документи що
підтверджують заохочення

викладачів.pdf

0e5yeWYFKe7zA/ugdEJgLWjhRIjiclEQ1KXnJ45NSC
A=

Додаток Додаток 7.2 Реагування на
анкетування студентів.pdf

QJHkp5Ro1JwYrItqoqLqVh51+C08VtSRGvaFIQSLjJ
E=

Додаток Додаток 7.3 Рекомендації
студентів.pdf

pA3KQnnEuTzQfYK0pC8GLtGzsxLcg/cpqVHKjHPg
oH4=

Додаток Додаток 7.4 Документи що
підтверджують соціальну
підтриму студентів.pdf

1hE0oTbnChHCoCRiSpyUK6X3//P/+lrF8KHx7S5mj
7o=

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Чорномидз Андрій Васильович

Члени експертної групи

Хитрий Григорій Павлович

Яцишина Зоряна Василівна
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