
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

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

Освітня програма 22135 Лікар-стоматолог

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 221 Стоматологія

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


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 22135

Назва ОП Лікар-стоматолог

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Cпеціальність 221 Стоматологія

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 Гаджула Наталія Григорівна, Комаров Дмитро Олексійович, Якубова
Інесса Ігорівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 01.02.2021 р. – 03.02.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/7b9e70c1-1ed3-
4144-9b26-62297510ea06-1.pdf

Програма візиту експертної групи https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/bb6f23d0-a522-
4dfe-b427-35edc8fab86f.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Освітньо-професійна програма 221 “Стоматологія” з елементами інноваційності за змістом і прагненням до її
покращення демонструє загальний рівень відповідності критеріям якості освітньо-професійних програм, зокрема
“повну відповідність” - критерії 1, 9, “загалом відповідність” - критерії 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Виявлені недоліки не є
суттєвими та системними, і можуть бути виправлені.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Позитивними практиками вважаємо: працевлаштування випускників у країнах ЄС завдяки достатньо високому
рівню професійної підготовки і відповідності вимогам ринку праці; залучення до розробки та реалізації ОПП
значної кількості спеціалістів-практиків в галузі “Стоматологія”, як українських, так і іноземних. Інноваційністю за
змістом ООП є вивчення фахових дисциплін починаючи з 1-го р.н. за рахунок годин вибіркового циклу з метою
наближення здобувача вищої освіти до спеціальності. Зміст ОПП відповідає предметній області спеціальності 221
“Стоматологія”, має чітку структуру, компоненти програми складають логічну взаємопов’язану систему, в сукупності
дають можливість досягти заявлених цілей та ПРН. Наявна система та принципи вибору дисциплін, реальність
вільного індивідуального вибору, зручність і зрозумілість процедури вибору. Особливістю ОПП є гармонійна
інтеграція навчального процесу з практичною діяльністю. На ОПП 221 “Стоматологія” неодноразово
застосовувалась практика перезарахування і визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО. На ОПП
впроваджуються інноваційні та високотехнологічні методи навчання (для прикладу, інтерактивні, симуляційні),
залучається новітнє обладнання. Активно практикується комп’ютерне тестування у внутрішньо інститутській системі
MedicalQuiz, що забезпечує автоматичну оцінку роботи та зводить до мінімуму суб’єктивізм. Здобувачі мають
можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію (наявні 72 вибіркові дисципліни), обирати бази практик
(представлено 10 угод), висловлювати свої побажання щодо змін в організації освітнього процесу, користуватись
правом на академічну мобільність. Інститут забезпечує поєднання навчання і досліджень через залучення
здобувачів до науково-пошукової роботи, організацію наукових заходів, освітніх і громадських форумів;
міжнародної співпраці із приватними лікувальними установами (12 угод). ЛМІ популяризує академічну
доброчесність, систематично здійснює перевірку всіх друкованих праць на наявність ознак плагіату технічними
засобами, що в цілому є позитивною практикою. Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних в
реалізації ОПП 221 “Стоматологія”, забезпечує досягнення визначених цілей і програмних результатів навчання. До
організації та реалізації навчального процесу залучені досвідчені професіонали-практики, роботодавці, голови
регіональних професійних асоціацій. ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів, зростанню їх викладацької
майстерності. В Інституті створені info-центр факультету, служба підтримки та врегулювання конфліктів, наявна
чітка та зрозуміла процедура вирішення конфліктних ситуацій (практика алгоритмів). Сайт ЗВО доступний до
сприйняття, інформація чітко розподілена та структурована. Відзначені позитивні практики внесення результатів
науково-пошукової діяльності викладачів в зміст професійних дисциплін, участь роботодавців у атестації здобувачів
з даної програми, що дозволяє їм вносити нагальні зміни до ОПП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Рекомендуємо підвищити рівень студентоцентрованості в контексті надання можливості кожному студенту
незалежно від кількості бажаючих реалізувати своє право на формування індивідуальної освітньої траєкторії (для
цього проводити доукомплектування групи шляхом пропозиції/ продажу певного курсу студентам інших ОПП,
зовнішнім слухачам, працівникам / викладачам інституту); здобувачам дати право зробити остаточний вибір курсу
протягом перших трьох занять (за потреби відмовитись та замінити на інший). Забезпечити дієвість процедури
визнання результатів навчання неформальної / інформальної освіти. Необхідно оновити робочі програми
сучасними навчальними виданнями у списку рекомендованої літератури, у більшому обсязі надавати навчально-
методичні матеріали здобувачам вищої освіти для підготовки до занять. Рекомендовано зберігати записи
проведених занять і лекцій на хмарних серверах з метою подальшого контролю якості дистанційної роботи
викладачів, а також для можливого перегляду та засвоєнню матеріалу здобувачами у зручний для них час.
Посилити заходи контролю дистанційних методів навчання (ввести процедуру запису лекційних занять, долучити
викладачів до проходження курсів по організації якісного освітнього онлайн-середовища). Політика, стандарти і
процедури дотримання академічної доброчесності врегульовані відповідними положеннями, проте недостатньо
інформації про участь здобувачів у форумах чи семінарах із популяризації академічної доброчесності. По
можливості, досягти нульових текстових запозичень, в тому числі для здобувачів молодших курсів. Рекомендуємо
мотивувати здобувачів до участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт і Всеукраїнській
студентській олімпіаді. Учасникам освітнього процесу забезпечити часткове/повне фінансування проходження
стажування/навчання за кордоном з метою доєднання до участі більшої кількості осіб, що сприятиме імплементації
в освітній процес сучасних практик і наукових досягнень. Здійснювати систему рейтингування викладачів для
створення умов здорової конкуренції у представників професорсько-викладацького складу, їх матеріального та
морального заохочення. Рекомендуємо залучити до організації та реалізації освітнього процесу міжнародних
експертів галузі, а також працівників Департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації як
потенційних роботодавців. Продовжувати впровадження позитивних практик доступності інформації та залученості
стейкґолдерів для внесення змін до ОПП та за можливості організувати збір пропозицій та рекомендацій у формі
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відкритого форуму, що зробить процедуру ще більш відкритою. Пропонуємо встановити спеціальні ліфти-
підйомники, що зроблять заклад ще більш доступним для осіб із особливими освітніми потребами; створити власну
електронну бібліотеку (репозитарій), посилити зусилля в напрямку внесення журналів ЛМІ до Переліку наукових
фахових видань України. Рекомендуємо продовжувати оснащення клінічних баз сучасними матеріалами та
лікувально-діагностичними приладами.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

Освітньо-професійна програма (ОПП) за спеціальністю 221 “Стоматологія” для підготовки фахівців з другого
(магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я (2019) (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/OPP-221-Stom-2019.pdf), затверджена Вченої радою (ВР) Товариства з обмеженою
відповідальністю “Львівський медичний інститут” (Інститут) протокол №1 від 30.08.2019), має чітку визначену ціль і
узгоджується з місією та стратегією ЗВО, спрямована на реалізацію стратегії та місії Інституту (“Перспективний план
розвитку ТзОВ “Львівський медичний інститут” на 2019-2024 рр”), що затверджений ВР Інституту (протокол №1 від
30.08.2019) й оприлюднений на веб-сайті ЗВО https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/PERSPEKTYVNYY-
PLAN-ROZVYTKU-2019-2024r.pdf). Також цілі ОПП відповідають стратегії розвитку стоматологічного факультету
(“Перспективний план розвитку стоматологічного факультету ТзОВ “Львівський медичний інститут” на 2020-2025
рр”), що затверджений ВР Інституту (протокол № 2 від 19.12.2019) й оприлюдений за посиланням на веб-сайті ЗВО
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/PERSPEKTYVNYY-PLAN-ROZVYTKU-STOMATOLOHICHNOHO-
FAKULTETU.pdf). Цілі ОПП повністю узгоджені із нормативними документами ЗВО: “Положенням про організацію
освітнього процесу Товариства з обмеженою відповідальністю “Львівський медичний інститут”
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-OSVITN%CA%B9OHO-
PROTSESU.pdf), що затверджене ВР Інституту (протокол №1 від 31.08.2015); “Положенням про факультет
Львівського медичного інституту” (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/12/POLOZHENNYA-PRO-
FAKULTET.pdf), що затвержене ВР Інституту (протокол №4 від 23.05.2017), “Положенням про деканат Львівського
медичного інституту” (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/12/POLOZHENNYA-PRO-DEKANAT.pdf),
що затвержене ВР Інституту (протокол №4 від 23.05.2017), Всі документи знаходяться у вільному доступі для всіх
зацікавлених сторін на сайті ЗВО за посиланням https://medinstytut.lviv.ua/public-information/у розділі “Публічна
інформація”. Слід зазначити, що на сайті ЗВО в розділі “Публічна інформація”: Ліцензування та акредитація згідно
ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України №1407-л від 21.07.2016)
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/07/6/medichniyinstitut13.pdf) та Витягу з ЄДЕБО щодо
здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти
(https://registry.edbo.gov.ua/university/1362/specialities/?q=2) має право проводити освітню діяльність за
спеціальністю 221 “Стоматологія”, при якій функціонує ОП, що акредитується. Обсяг ліцензованого набору складає
150 осіб.

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

ОПП (2016) зі спеціальності 221 “Стоматологія” для підготовки фахівців з другого (магістерського) рівня ВО
розроблена ініціативною групою під керівництвом І.Ломницького (додаток 1). Стандарт підготовки фахівців за
другим (магістерським) рівнем спеціальності “Стоматологія” затверджено Наказом МОН України від 24.06.2019. З
01.09.2016 здобувачі (до 2019) навчалися за НП (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/NP-221-2016.pdf)
та ОПП (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/OPP-221-ST-2016.pdf). На засіданні ВР (протокол №6 від
27.06.2019) (https://drive.google.com/file/d/1Zo5La7FadRlDValki5GSsBncWkNrC8--/view?usp=sharing) було ухвалено
затвердити Т. Пиндус головою проєктної групи ОПП. В якості рецензентів залучені: роботодавці з практичної ОЗ як
України, зокрема: П.Питльований, Б.Нечипоренко - головні лікарі КНП “Стоматологічна поліклініка №1” і №4
м.Львова; так і зі Словацької Республіки: В.Бородач - керуючий клінікою Orthorem. А також С.Шнайдер - в.о.
директора ДУ “Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМНУ”. На сайті ЗВО розміщені 4 вищезазначені
рецензії (https://drive.google.com/drive/folders/13d1PiFuuZZxWw79MOS8RFEm76vTcWdX0). Зі сторони рецензентів
зауважень чи пропозицій не поступило. Пропозиції здобувачів щодо підсилення мовних компетентностей в зв’язку
зі складанням ЄДКІ з іноземної мови (за професійним спрямуванням) і професійних компетентностей в залежності
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від майбутнього профілю роботи були відображені при формуванні каталогу вибіркових дисциплін, і під час зустрічі
з ними ЕГ встановила факт урахування їх зацікавленості у формуванні певних компетенцій. Після обговорення на
засіданні ВР було затверджено ОПП (2019) (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/OPP-221-Stom-
2 0 1 9 . p d f ) (протокол №1 від 30.08.2019)
(https://drive.google.com/drive/folders/1a15c9rImkk3E_SDc28HUsQJZPfPKHyi2 ). Під час зустрічі гарант зазначила,
що співпраця із роботодавцями здійснюється на підставі Угод (додаток 1), оплату за якими під час зустрічі
підтвердили В.Бородач, П.Питльований. Пропозиції та рекомендації роботодавців стосовно ОПП відображені у
протоколах засідань стоматологічного факультету, ВР, засідань Ради роботодавців (додаток 1). Під час зустрічі
В.Бородач зазначив, що рекомендував вивчення лабораторних етапів ортопедичних конструкцій із використанням
сучасних технологій; П.Питльований – планувати заняття з максимальним використанням обладнання;
Б.Нечипоренко – збільшити години виробничої практики. Співпраця з роботодавцями має активний характер,
організовуються круглі столи. Як приклад: 04.02.2020 відбулася зустріч представників Ради студентського
самоврядування з Б.Нечипоренко (https://medinstytut.lviv.ua/vizyt-u-knp-st-p-4/). На сайті ЗВО для обговорення
представлено проєкт ОПП (2021) (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Proyekt-221-Stom-2021.pdf).
Активне залучення стейкхолдерів до перегляду та моніторингу як ОПП (2019), так і ОПП (2021) можна вважати
позитивною практикою.

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.

Під час формулювання цілей і ПРН ОПП на регулярній основі проводиться аналіз тенденцій розвитку спеціальності
шляхом: спілкування з роботодавцями, участі в науково-практичних заходах, ознайомлення зі статистичними
даними на медичних порталах. Іноземний стейкґолдер В.Бородач (м.Попрад) відзначив, що випускники Інституту
працюють у Словацькій Республіці, мають високі професійні характеристики, що підтверджує достатньо високий
рівень фахової підготовки і затребуваність на ринку праці. На підставі представлених документів ЕГ з’ясовано, що 6
випускників ЗВО зі спеціальності “Стоматологія” дійсно отримали право на здійснення стоматологічної практики в
Словацькій Республіці (Т.Петрів, І.Кибич, З.Мудра, О.Гуменчак), Португалії (Г.Малінова), Німеччині
(Г.Пристацька), що може вважатися позитивною практикою. Відповідність тенденціям розвитку ринку праці
досягається шляхом щорічного оновлення змісту освітніх компонентів професійного спрямування НПП на основі
відвіданих заходів, наукового пошуку і власних досліджень (https://medinstytut.lviv.ua/225-2/). Приклади.
“Профілактика стомат.захворювань”: 5 сем., практ.заняття №1 доповнено: “Інструктаж щодо запобігання
поширенню коронавірусної інфекції (CОVID-19)” (протокол № 10 від 10.06.2020). “Ортопедична стоматологія”: 5
сем., практ.заняття №2 доповнено: “Використання даних ТРГ. Цифрова діагностика” (протокол № 10 від
12.06.2020). “Дитяча тер.стоматологія”: 8 сем., практ.заняття №8 доповнено: “Відмінності між методиками
апексогенеза постійних зубів фронтальної та бокової груп зубів” (протокол № 10 від 10.06.2020). Галузевий контекст
ОПП повною мірою відображається в різних напрямах стоматології шляхом поглибленого вивчення професійних
дисциплін через адаптацію здобувачів до умов практичної діяльності та максимального наближення до реальних
умов праці (https://medinstytut.lviv.ua/kruhlyy-stil-yaponskyy-dosvid/, https://medinstytut.lviv.ua/pz-khirurhichna-
stomatolohiya/). Під час формулювання цілей і ПРН враховано і регіональний контекст шляхом орієнтації на певні
територіальні особливості (https://medinstytut.lviv.ua/225-2; https://medinstytut.lviv.ua/226-2/) із набуттям навичок
щодо профілактики основних стоматологічних захворювань і санітарно-просвітницької роботи
(https://medinstytut.lviv.ua/vizyt-u-shkolu/). Для підвищення конкурентоздатності цієї ОПП були запозичені та
враховані з аналогічних освітніх програм провідних вітчизняних та іноземних ЗВО освітні компоненти. Приклади.
Враховано досвід Львівського НМУ ім. Д.Галицького і доповнено каталог ВК курсами: “Мікробіологічні аспекти
захворювань пародонта”, “Мовленнєва комунікація лікаря”; Івано-Франківського НМУ - курсом “Ендодонтія в
дитячій стоматології”; Республіки Польща (Люблінського та Вроцлавського медичних університетів) з метою
наближення здобувача до спеціальності введено вивчення дисципліни “Ергономіка в стоматології” та
“Матеріалознавство в стоматології” - починаючи з 1-го р.н. за рахунок годин ВК, що також можна вважати
позитивною практикою.

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.

Аналіз двох ОПП (2016, 2019) та проєкту ОПП (2021), проведений експертною групою, дозволяє стверджувати, що
нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти за ОПП “Стоматологія” (2019) дозволяє досягти ПРН
визначених стандартом вищої освіти за спеціальністю 221 “Стоматологія” за другим (магістерським) рівнем
підготовки в галузі 22 “Охорона здоров'я”, затвердженого Наказом МОН України №879 від 24.06.2019
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221-stomatologiya-
magistr.pdf) завдяки вивченню освітніх компонентів, що дають змогу набути здобувачам загальних та фахових
компетентностей. При формуванні ПРН враховувались сучасні досягнення світової стоматології щодо методів
діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань на основі доказової медицини, про які
“зовнішні професіонали” інформують студентів. Приклади. Лекція головного лікаря стоматологічної “Клініки
доктора Гаука” за темою “Остеоінтеграція і планування імплантологічного лікування” (2016)
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(https://medinstytut.lviv.ua/230-2/). Лекція директора компанії “Нові дентальні технології” Ю.Гринечко -
“Японський досвід збереження здоров’я стоматолога” (2019) (https://medinstytut.lviv.ua/kruhlyy-stil-yaponskyy-
dosvid/). Практичні заняття з імплантології для студентів 5 курсу за сприяння компанії “IMPLANTSWISS”
(https://medinstytut.lviv.ua/practice-feb-2017/; https://medinstytut.lviv.ua/practice/). ПРН формуються з урахуванням
тенденцій розвитку спеціальності та нададуть можливість набути спеціальних навичок, які допоможуть їм знайти
своє місце на ринку праці. До них можна віднести: ПРН 2 (комунікація); ПРН 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 (критичне
мислення); ПРН 6, 7, 12 (співробітництво, зокрема робота в команді, співпраця; лідерство); ПРН 11 (відповідність);
ПРН 16 (ініціативність); ПРН 17, 18 (креативність). В матриці чітко відображені всі ПРН відповідно до освітніх
компонентів (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/OPP-221-Stom-2019.pdf). Також всі ПРН відображені
у робочих навчальних програмах і силабусах (https://medinstytut.lviv.ua/robochi-navchalni-prohramy/,
https://medinstytut.lviv.ua/sylabusy/ ). Програмні результати навчання відповідають вимогам Національної рамки
кваліфікацій для 7-го рівня, забезпечують здатність особи розв’язувати складні задачі та вирішувати проблеми у
галузі 22 “Охорона здоров'я” спеціальності 221 “Стоматологія”.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОПП має чітко сформульовані цілі, які повністю відповідають місії, візії та стратегічним запитам Львівського
медичного інституту. Інформацію викладено коректно, усі посилання (лінки) на всі документи функціонують. Цілі
освітньої програми та програмні результати навчання визначені з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності,
аналізу національних ринків праці чотирьох країн (України, Словацької Республіки, Португалії, Німеччини), досвіду
вітчизняних й іноземних освітніх програм Республіки Польща (Люблінського та Вроцлавського медичних
університетів), галузевого та регіонального контексту, з урахуванням потреб і позицій як українських, так й
іноземних стейкґолдерів (факт такої участі ними підтверджений під час інтерв’ю з експертною групою). Позитивною
практикою є залучення до розробки та реалізації ОПП значної кількості спеціалістів-практиків в галузі
“Стоматологія” як українських, так і іноземних. ОПП “Стоматологія” передбачає гармонійну інтеграцію теоретичної
підготовки, стажувань, участі у волонтерських акціях, стоматологічних виставках, конференціях, із практичною
діяльністю у вигляді виробничих практик, бази яких у перспективі стають місцем майбутнього працевлаштування
випускників. Рівень професійної підготовки та відповідність вимогам ринку праці підтверджує працевлаштування
випускників у країнах ЄС (Словацькій Республіці, Португалії, Німеччині), що ЕГ вважає позитивною практикою.
Програма є інноваційною за змістом, вивчення дисциплін “Ергономіка в стоматології” та “Матеріалознавство в
стоматології” з метою наближення здобувача вищої освіти до спеціальності, починаючи з 1-го р.н. за рахунок годин
вибіркового циклу, ЕГ вважає позитивною практикою. Заклад вищої освіти бачить перспективу ОПП та прагне її
удосконалення, про що свідчить активне залучення стейкґолдерів до перегляду та моніторингу як ОПП (2019), так і
ОПП (2021), і це ЕГ вважає позитивною практикою. ОПП (2019, 2021) за змістом і логікою відрізняється від першого
варіанту ОПП (2016), що є реакцією на потреби стейкґолдерів, які системно вивчаються. ПРН забезпечуються
поглибленим вивченням професійних дисциплін, введенням додаткових модулів, адаптацією здобувачів вищої
освіти до умов практичної діяльності, реалізацією системи відпрацювання мануальних навичок на практичних
заняттях. Освітньо-професійна програма дає можливість досягти результатів навчання у відповідності зі Стандартом
вищої освіти за спеціальністю 221 “Стоматологія” за другим (магістерським) рівнем підготовки в галузі 22 “Охорона
здоров’я”, затвердженого Наказом МОН України №879 від 24.06.2019
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221-stomatologiya-
magistr.pdf) та вимогами Національної рамки кваліфікації для другого (магістерського) кваліфікаційного рівня.

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

Зауважень до цього критерію немає.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Повна відповідність вимогам критерію 1. Освітньо-професійна програма 221 ”Стоматологія” акредитується вперше
та має чіткі цілі, які корелюють з місією та стратегією Львівського медичного інституту. Програмні результати
навчання та цілі ОПП враховують як вітчизняні, так і європейські тенденції розвитку ринку стоматологічних послуг,
галузевий і регіональний контекст, досвід аналогічних вітчизняних та іноземних освітньо-професійних програм.
ОПП є інноваційною за змістом, оскільки вибіркові дисципліни професійного спрямування введенні вже на 1-му
році навчання з метою наближення здобувача вищої освіти до спеціальності. Особливо слід підкреслити унікальний
характер ОПП: студентоцентрований підхід, врахування інтересів різних категорій стейкґолдерів, залучення до
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розробки та реалізації ОПП значної кількості українських й іноземних спеціалістів-практиків в галузі
“Стоматологія”; інтеграцію теоретичної підготовки із практичною діяльністю, в т.ч. у вигляді виробничих практик,
як в Україні, так і в країнах ЄС, бази котрих у перспективі стають місцем подальшого працевлаштування
випускників. Такий підхід надає ОПП особливої актуальності та унікальності, всі вищезазначені аргументи, на наш
погляд, надають підстави оцінити освітню програму за Критерієм 1 на рівні “А”.

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).

До акредитаційної справи залучено дві ОПП “Стоматологія”, затверджені у 2016 та 2019. Відповідно до двох ОПП
розроблено два навчальні плани - 2016 та 2019. Найбільш суттєві відмінності між ОПП (2016) та ОПП (2019)
полягають у наступному: ОПП (2019) вирізняється за структурою побудови, зокрема в профілі ОПП обумовлена
мета, характеристика, придатність фахівців до КВЕД, чітко описані програмні компетентності та ПРН, додана
матриця відповідності програмних компетентностей компонентам ОПП, а також чітко описані вимоги до системи
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Змінено співвідношення вибіркової та нормативної компоненти, а
саме нормативна - 225 кредитів, вибіркова - 75. Робочі програми навчальних дисциплін за ОПП “Стоматологія” були
створені у 2016 та оновлені і перезатверджені у період з вересня 2019 по червень 2020 (після затвердження у 2019
нового навчального плану). В ОПП (2016), що була розроблена на підставі Примірного навчального плану
(затвердженого МОЗ України у 2016) обсяг ОК, спрямованих на формування компетентностей становить 277
кредитів нормативних дисциплін, з яких: 5 ОК (15 кредитів ЄКТС) гуманітарної підготовки; 12 ОК (58 кредитів
ЄКТС) фундаментальної підготовки; 42 ОК (204 кредити ЄКТС) професійної та практичної підготовки. 23 кредити
вибіркової компоненти. Обсяг ОПП (2019) зі спеціальності 221 “Стоматологія” для другого (магістерського) рівня
вищої освіти становить 300 кредитів і відповідає вимогам державного стандарту з вищої освіти зі спеціальності 221
“Стоматологія” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Обсяг кредитів, спрямованих на формування
компетентностей становить 225 кредитів, що відповідає вимогам стандарту зі спеціальності 221 “Стоматологія” та
вимогам законодавства. У НП (2016), що розроблявся відповідно до листа МОЗ України
(http://cmc.inmeds.com.ua/gallery/Navchalni_plany/lyst_moz_26-07-16.pdf) та Примірного навчального плану
(http://medinstitut.dp.ua/assets/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
%CC%86%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B8%CC%86%20
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0
%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf) обсяг кредитів, які відводяться на дисципліни вільного вибору становить 23
кредити (7,7%). У ОПП та НП (2019) (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/NP-221-ST-2019-1.pdf) обсяг
вибіркової компоненти становить 75 кредитів, що складає 25% від загальної кількості кредитів. За Законом України
“Про вищу освіту”, здобувач має право обирати дисципліни обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС від загального
обсягу ОП (п. 15 ч. 1-ої ст. 62). До числа вибіркових освітніх компонентів можуть включатися також і практики.
Натепер здобувачі освіти 3, 4, 5 курсів навчаються за НП (2016), а 1, 2 курсу - за НП (2019).

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.

ЗВО продемонстрував обґрунтований підхід до відкриття ОПП, сформував коло стомат.клінік, які є лідерами галузі
та формують попит на фахівців (стомат. МП „Гай”, стомат.центр ПП “Лікденс”, стомат. центр ПП “Перфект Дент”,
клініка стоматології ПП “Блакить”, стомат.клініка д-ра Буня Ю.М.), визначив профіль фахівця, компетентність
якого поєднує запит галузі в межах чотирьох ринків праці (Україна, Словаччина, Португалія, Німеччина), де у
подальшому і працевлаштовуються випускники. Здобувачі навчалися за НП та ОПП (2016) до 2019. Після
затвердження головою проєктної групи Т.Пиндус (протокол ВР №6 від 27.06.2019) проєкт ОПП (2019) було
оприлюднено для обговорення. На сайті ЗВО розміщені рецензії роботодавців: з практичної ОЗ України:
П.Питльованого, Б.Нечипоренко (гол.лікарі КНП “Стомат.поліклініка №1” і №4 м.Львова); зі Словацької
Республіки: В.Бородача (кер. клінікою Orthorem); С.Шнайдера (в.о. директора ДУ “ІС та щелепно-лицевої хірургії
НАМНУ”), які були проаналізовані ЕГ. Пропозиції стосовно формування цілей і ПРН відображені у протоколах
засідань стомат.ф-ту, ВР, Ради роботодавців (додаток 1). Під час зустрічі із роботодавцями В.Бородач зазначив, що
рекомендував вивчення лабораторних етапів ортопед.конструкцій із використанням сучасних технологій;
П.Питльований – планувати заняття з максимальним використанням обладнання; Б.Нечипоренко – збільшити
години виробничої практики. Наголошували про фактичну співпрацю із ЗВО, в т.ч. і на рівні організації виробничої
практики, підтверджували фінансові розрахунки за Угодами. Також до формування ОПП (2019) безпосередньо
долучалися: 1) роботодавці: Л.Томашук (зав. стомат. відділення мед. коледжу “Монада”); П.Олекшій (клініка
стоматології ПП “Блакить”), які працевлаштовують здобувачів; 2) здобувачі всіх років навчання, які зазначили
пріоритетність їх інтересів під час формування ПРН; 3) випускники, які мають чітке бачення свого подальшого
професійного шляху; 4) академічна спільнота інших ЗВО (О.Гуменюк, Ю.Федоров), які дотичні до обговорень; 5)
керівництво ЗВО, яке дослухається до потреб ОПП за новими викликами та запитами сучасності. Під час зустрічі зі
здобувачами ЕГ встановила факт урахування їх зацікавленості у формуванні певних компетенцій. Як приклад,
пропозиції щодо підсилення мовних компетентностей в зв’язку зі складанням ЄДКІ з іноземної мови (за

Сторінка 7



проф.спрямуванням) і проф.компетентностей в залежності від майбутнього профілю роботи були відображені при
формуванні ВК. ЕГ дійшла висновку, що інтереси та пропозиції стейкґолдерів в цілому враховувались під час
формулювання цілей та ПРН ОПП (2019), що була затверджена ВР (протокол №1 від 30.08.2019). На сайті ЗВО для
обговорення представлено проєкт ОПП (2021) (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Proyekt-221-Stom-
2021.pdf). Активне залучення стейкґолдерів до формування цілей і ПРН як ОПП (2019), так і ОПП (2021) можна
вважати позитивною практикою (документальне підтвердження представлено у додатку 1).

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

ОПП 221 “Стоматологія” не є міждисциплінарною (прим. у відомостях СО (стор.7) допущено механічну помилку).
Зміст ОПП (2019) відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності, а саме галузі знань 22 “Охорона
здоров’я” спеціальності 221 “Стоматологія”, що забезпечується освітніми компонентами гуманітарної (15 кредитів),
фундаментальної (58 кредитів), професійної підготовки (136 кредитів), виробничої практики (16 кредитів) та
вибірковими компонентами (75 кредитів). Лекційні заняття, складають 968 год (20,4%) аудиторного часу. Набуття
відповідних компетентностей здобувачами вищої освіти, передбачено змістом ОПП під час семінарських і
практичних занять, а також впродовж практики, на котрі відводиться 2778 год (80,2%) аудиторного часу. ОПП може
реалізуватись через побудову переліку взаємопов’язаних ОК, які є предметно інтегрованими й орієнтованими на
дотримання логічної послідовності, що підтверджується структурно-логічною схемою. Формування лікаря-
стоматолога, здатного виявляти та вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення через пошук, обробку,
аналіз інформації з різних джерел, спілкуватися державною й іноземною мовами, сформувати ефективну
комунікаційну стратегію, використовуючи інформаційні та комунікаційні технології забезпечується такими
освітніми компонентами, як: “Історія України та української культури”, “Філософія”, “Українська мова (за
професійним спрямуванням)”, “Іноземна мова”, “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”, “Медична
інформатика”. Під час практичної підготовки використовуються сучасні діагностичні, лікувальні засоби,
інструментарій та обладнання для проведення фахової діяльності лікаря-стоматолога, що відображено у таблиці 1
відомостей про самооцінювання даної ОПП. Всі ПРН забезпечуються нормативними освітніми компонентами та
переважною частиною вибіркових. Освітні компоненти, які за змістом не відповідають предметній області
спеціальності, відсутні. Під час відкритої зустрічі випускниця І.Квасневська зазначала, що викладачі, проводять
практичні заняття у власних клініках, надають можливість асистувати при прийомі пацієнтів і набувати практичних
навичок і вмінь. Інтерв’ю із роботодавцями підтвердило, що перелік і зміст освітніх компонентів відповідають
запитам сучасного стоматологічного ринку праці. Зі слів В.Бородача, керівника Orthorem, s.r.o., випускники
Інституту працюють в Словацькій Республіці, мають високі професійні характеристики та добрі відгуки. Ю.Бунь,
власник клініки стоматології ПП “Бунь Ю.М.”, зазначив, що кожний роботодавець націлений на формування кадрів,
якими задовольняє як свої потреби, так і потреби ринку, створюючи робочі місця.

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 відбувається відповідно до Положень “Про організацію освітнього
процесу у ЛМІ”, “Про вибіркову дисципліну” https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-
PRO-VYBIRKOVU-DYSTSYPLINU.pdf. Так, за ОПП (2016) вибірковість реалізовувалась не в повному обсязі (7,7%)
відповідно до Примірного НП підготовки фахівців 221 “Стоматологія”; за ОПП (2019) - реалізується в повному
обсязі (75 кред. ЄКТС) відповідно до норм законодавства (25%). ЕГ зазначає, що перелік ВК є адекватним цілям
ОПП та очікуванням здобувачів. Процедура вибору (додаток 2): 1) інформування здобувачів про ВК; 2) публікація
переліку ВК для ознайомлення до 01.04. 3) вибір студентами з каталогу ВК до 01.05. 4) бронювання ВК на сайті ЗВО
до 15.05 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6nZPbn2YafJ1dIrDl8UJ7f-
LMetBnqmWCkcXw5TjHHxSIWQ/closedform. 5) формування деканатом груп для вивчення дисциплін ВК до 01.06 за
умови наявності 10 осіб в групі, що на думку ЕГ створює перешкоди для реалізації вибору залежно від кількості тих
здобувачів, хто обрав певну дисципліну. 6) видання Наказу про перелік дисциплін вільного вибору (додаток 2).
Згідно Наказів № 109/8-н від 1.09.2020 (додаток 2) здобувачами 1 р.н. обрано ВК: “Ергономіка в стоматології”,
“Матеріалознавство в стоматології” і створено 2 групи; 2 р.н.: “Деонтологія в медицині”, “Косметологія”, “Іноземна
мова(за проф.спрямуванням)” і створено 9 груп; 3 р.н.: “Іноземна мова(за проф.спрямуванням)”, “Перша допомога і
елементи медсестринства”, “Сучасні проблеми молек.біології”, “Методологія доказової медицини” і створено 12 груп;
4 р.н.: “Іноземна мова (за проф.спрямуванням)”, “Мікробіологічні аспекти хвороб пародонту”, “Сучасні
реставраційні технології”, “Актуальні питання нейрохірургії”, і створено 10 груп; 5 р.н.: “Основи імплантології”,
“Екстрена медицина”, “Психологія спілкування”, “Травматологія ЩЛД” і створено 12 груп. Зі слів здобувачів
Ю.Андрущак, А.Лахмана пріоритетом їх вибору була “Іноземна мова(за проф.спрямуванням)” для успішної здачі
ЄДКІ та “Травматологія ЩЛД” та “Вивчення основ імплантології” для майбутньої спеціалізації. Склад груп для ВК не
співпадає зі складом студентів академ.груп (додаток 2), тому можна стверджувати, що відбувається формування
індивідуальної освітньої траєкторії. На першу виробничу практику у м.Варшава згідно Угоди з лікувальною
установою Республіки Польщі було скеровано 2 студентів (січень, 2020). В зв’язку із карантинними обмеженнями
(липень, 2020; січень, 2021) здобувачі не мали можливості обрати базу проходження практики, тому вони не в
повному обсязі реалізували своє право на інтернаціоналізацію та мобільність. На виробничу практику (липень,
2021) в рамках мобільності за кордоном записано по 8 студентів 3, 4 курсів. На основі аналізу ІНП студентів й
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інтерв’ю, ЕГ констатує наявність системи та принципів вибору дисциплін, реальність вільного вибору, зручність і
зрозумілість процедури вибору, тобто повну відповідність підкритерію.

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

ОПП (2019) відповідно до “Положення про проведення практики студентів ТзОВ “Львівський медичний інститут”
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/Polozhennya-pro-praktyku.pdf) передбачає виробничі
практики для здобувачів 3, 4, 5 курсів з усіх профільних стоматологічних дисциплін (16 кредитів), які
регламентуються силабусами. Виробничі практики дозволяють формувати такі фахові компетентності як: здатність
збирати медичну інформацію про пацієнта (ФК 1); інтерпретувати дані обстежень (ФК 2); діагностувати та планувати
тактику лікування (ФК 3, 4, 7); лікувати (ФК 8,9). На основі інтерв'ю зі здобувачами освіти, ЕГ зафіксувала високий
рівень задоволеності студентів практикою. За результатами заповнення анкети (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/2021/01/Anketa-prakt..pdf) рівень задоволеності здобувачів компетентностями, здобутими та/або
розвиненими під час практичної підготовки складає 75,3% (https://drive.google.com/file/d/1md5OTVu-
ybgPZbBKdadjIuwo7Hl4BN3Y/view?usp=sharing). Базами практики є стаціонари, комунальні полікліники та приватні
стоматологічні клініки згідно з переліком (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Bazy.pdf). Під час
зустрічі із роботодавцями С.Різник зауважила, що студенти 4, 5 курсів найкраще відгукуються про бази виробничої
практики - КНП “Стоматологічна поліклініка №4 і №1”, де відбувається високопрофесійна участь викладачів -
керівників практики у консультуванні достатньої кількості пацієнтів. О.Гуменюк наголосила, що це є позитивним
досвідом, коли студент спочатку слухає викладача в Інституті, а потім бачить безпосередньо на робочому місці.
В.Бородач зауважив, що стажування студентів в клініці Словаччини й ознайомлення із цифровими технологіями
перенесено на 2021 в зв'язку із коронокризою в світі. Активна співпраця з роботодавцями у практичній підготовці
полягає у наступному: 1)рецензуванні робочих навчальних програм з практики
https://drive.google.com/drive/folders/1NIm3K3xCP5SnrYsriP8d_PP4CUw8bgt7?usp=sharing); 2)керівництві
здобувачами під час проходження практики (https://medinstytut.lviv.ua/vizut-1-st/); 3)наданні відгуків і пропозицій
(https://drive.google.com/drive/folders/1CQnraEKL-B2Vq9rYMEoZulxOVKoJGxX5?usp=sharing) щодо практичної
підготовки здобувачів. Практична підготовка, зі слів студента С.Лані, започатковується з 1-го курсу, коли
проводяться екскурсії до приватних стоматологічних кабінетів. Під час огляду МТБ було зазначено, що практичні
заняття у фантомному класі з нормативних дисциплін розпочинаються на 2 р.н., і впродовж 3-5 р.н. - проводяться у
клінічних кабінетах в малих групах. Під час відкритої зустрічі випускниця І.Квасневська зазначила, що ЗВО дає
багато можливостей для зростання студентів у практичному напрямі, зокрема волонтерство на конференціях,
майстер-класах, конкурсах та спонсорство участі в них. На основі аналізу матеріалів та інтерв’ю зі стейкголдерами,
ЕГ робить висновок щодо достатнього рівня практичної підготовки та її організації за ОПП.

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

Інститут має чітку політику щодо напрямів формування soft skills в межах ОПП, що акредитується. Гарантом
Т.Пиндус та розробниками ОПП передбачена можливість відпрацювання комплексу важливих соціальних навичок,
що відповідають заявленим цілям під час вивчення дисциплін: навички комунікації (ОК 1, 5, 6, 10, 22, 25, 27, 29, 30,
31, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 49-56), лідерство (ОК 56, 59), здатність брати на себе відповідальність і працювати в
критичних умовах (ОК 24, 27-29, 31, 32, 37, 38, 43-45, 49-56, 57), вміння уникати та узгоджувати конфлікти (ОК 22,
44), вміння працювати в команді (ОК 50-56), вміння управляти своїм часом (ОК 50-55), розуміння важливості
дедлайнів (ОК 59), здатність системно мислити (ОК 3, 59), критичне мислення, здатність навчатися впродовж усього
життя (ОК 24, 32, 37-38, 43-45, 49-55, 57, 59), соціальний інтелект (ОК 2- 4, 39, 49). Це забезпечують дисципліни як
основної компоненти (“Ергономіка в стоматології”, “Медична психологія”, “Профілактика стоматологічних
захворювань”, “Дитяча стоматологія”, так і вибіркової компоненти (“Психологія спілкування”, “Основи соціальної
психології”, “Тренінг спілкування”), а також виробнича практика. Набуттю соціальних навичок в процесі навчання
сприяють такі активні форми та методи навчання як ділові ігри, тренінги, семінари, конференції; самоосвіта,
наукові доповіді, науково-дослідні гуртки (таблиця 3). Як приклад, студент Ю.Коцюмбас взяв участь в роботі
Всеукраїнської зимової правничої школи, що проходила на високогірній туристичній базі “Едельвейс”
Європейського університету на горі Бескид з 28.01-02.02.2020 (https://medinstytut.lviv.ua/356-2/). Активну участь у
формуванні соціальних навичок у студентів проявляє студентське самоврядування інституту. Так, з метою
формування лідерських навичок, навичок роботи в команді, ділової комунікації, неодноразово проводились
семінари, участь у яких беруть психотерапевт; професійний тренер з командного коучингу та коучингу перших осіб;
тренер з особистого зростання; практикуючий психолог. Як приклад, III Всеукраїнський теоретико-практичний
семінар для студентського самоврядування “Ділова комунікація” відбувся 04.04.2019 – 05.04.2019, темою тренінгу
були “Основи ділової комунікації” (https://medinstytut.lviv.ua/dilova-komunikatsiya/). Під час зустрічі №6 А.Неурова
(уповноважена особа з питань психологічної підтримки) зазначила, що акцент на певних соціальних навичках
обґрунтований загальними та професійними компетентностями, оскільки лікар-стоматолог постійно працює в
стоматологічній команді з пацієнтами і сучасний ринок стоматології вимагає наявності у кожного фахівця
відповідних навичок лідерства, роботи в команді та інші. ЕГ вважає, що в межах ОПП та в цілому в ЗВО створені
достатні умови для розвитку soft skills.
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7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт підготовки магістрів за спеціальністю 221 “Стоматологія”, галузі знань 22 “Охорона здоров’я”
у 2016 був відсутній, тому зміст ОПП орієнтований на здобуття компетентностей відповідно до Довідника
кваліфікаційних характеристик професій (ДКХП), які є основою кваліфікацій таких професій (за Класифікатором
ДК 003:2010 від 26.10.2016), як: 2222.2: Лікар-стоматолог-ортодонт, лікар-стоматолог-ортопед, лікар-стоматолог-
терапевт, лікар-стоматолог-хірург. ОПП (2019) зі спеціальності 221 “Стоматологія” було оновлено відповідно до
стандарту вищої освіти за спеціальністю 221 “Стоматологія” для другого магістерського) рівня вищої освіти (наказ
МОН України № 879 від 24.06.2019) (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221-stomatologiya-magistr.pdf). Структура та зміст ОПП охоплюють
освітні компоненти ОК 46-55 та вибіркові дисципліни (ВК 2.19, 2.21, 2.23, 2.24, 2.28,2.29), які формують програмні
результати навчання (ПРН 1-18) необхідні для здобуття фахових компетентностей (ФК 1-16). Після закінчення
навчання за ОПП спеціальності 221 “Стоматологія” фахівець здатний виконувати професійну роботу: лікар-інтерн
(код КП–3229), лікар-стажист (код КП-3221); може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура), де
здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря-стоматолога. Після підготовки в інтернатурі
фахівцю присвоюється кваліфікація – лікар-стоматолог, який здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010
професійну роботу і може займати відповідну лікарську посаду: 2222.2 Лікар-стоматолог. Після закінчення
інтернатури та присвоєння кваліфікації “лікар-стоматолог” фахівці можуть пройти спеціалізацію та виконувати
відповідну професійну роботу стоматолога певного фаху, займати відповідну лікарську посаду. Під час формування
даної ОПП було враховано вимоги професійного стандарту.

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.

Планування навчального навантаження здобувачів вищої освіти в ЗВО регламентується “Положенням про
організацію освітнього процесу у Львівському медичному інституті” (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-OSVITN%CA%B9OHO-PROTSESU.pdf). Проаналізовані
експертною групою ОПП, навчальні плани свідчать, що обсяг освітньої програми складає 300 кредитів ЄКТС і
розрахований на 4 роки 10 місяців навчання. Розробниками освітньої програми та навчального плану дотримані
вимоги національного законодавства у сфері вищої освіти та затвердженого Стандарту вищої освіти зі спеціальності
221 “Стоматологія”. Один навчальний рік триває 40 тижнів і охоплює 60 кредитів (1 тиждень – 1,5 кредити ЄКТС), 1
кредит ЄКТС складає 30 академічних годин. Навчальний рік становить 1800 академічних годин. Згідно навчального
плану (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/NP-221-2016.pdf) із контактних (аудиторних) годин
переважають практичні заняття 3868 год (78,04%), що дає змогу студентам здобути програмні результати навчання,
удосконалити практичні вміння та навички, необхідні для майбутньої професії лікаря-стоматолога. Обсяг
самостійної роботи становить 4044 год (44,9,0%) від загального обсягу годин. Експертна група мала можливість
пересвідчитись в тому, що для розуміння ступеню завантаженості студентів проводиться усне опитування
представниками деканату та кафедр; взаємодія із представниками студентського самоврядування та під час
старостатів, з подальшим обговоренням на відповідних кафедрах. Тижневе аудиторне навантаження становить до 25
навчальних годин. Денне навантаження студентів аудиторними заняттями становить 4-8 год, залежно від курсу.
Розклад занять складений таким чином, що здобувачі мають достатньо часу на самостійну роботу. Але в процесі
опитування НПП було виявлено, що здобувачі недостатньо користуються підручниками, що знаходяться в бібліотеці
інституту, надаючи перевагу навчально-методичному забезпеченню з дисциплін, що розміщене на електронних
носіях, з приводу чого зроблено припущення про недостатній досвід здобувачів в розподілі свого часу на самостійну
позааудиторну роботу. З метою вирішення вищезазначених труднощів кафедрою гуманітарних дисциплін ЗВО була
надана онлайн консультація студентам (https://medinstytut.lviv.ua/onl-kons/) щодо правильного розподілу часу для
самостійної позааудиторної роботи; надано інформацію щодо наявних навчально-методичних ресурсів за темою “Як
реалізувати дистанційне навчання: раціональне виконання самостійної позааудиторної роботи в умовах
дистанційного навчання; як знайти корисну для себе інформацію; які навчально-методичні ресурси ЛМІ
використовувати”. В ході інтерв'ю ЗВО продемонстрував, що він вживає заходи для того, щоб реалістично оцінити,
яким є обсяг самостійної роботи, в середньому потрібний здобувачеві для належного опанування цієї дисципліни.

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

Дуальна форма освіти за ОПП 221 “Стоматологія” у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Львівський
медичний інститут”, що акредитується, не передбачена.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.
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Обсяг ОПП та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження
для другого (магістерського) рівня вищої освіти. В ОПП враховується зміст довідника кваліфікаційних
характеристик професій, оскільки професійний стандарт зі спеціальності “Стоматологія” відсутній. Зміст ОПП
відповідає предметній області спеціальності 221 “Стоматологія”, має чітку структуру, компоненти програми
складають логічну взаємопов’язану систему, в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та ПРН.
Структура ОПП надає можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію, зокрема через індивідуальний
вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством. В ЗВО наявна
система та принципи вибору дисциплін, реальність вільного індивідуального вибору, зручність і зрозумілість
процедури вибору. ОПП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, що
дозволяє здобути фахові компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності. ОПП передбачає набуття
здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям. Обсяг ОПП та окремих
освітніх компонентів відповідає фактичному навантаженню здобувачів вищої освіти.

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

Рекомендуємо підвищити рівень студентоцентрованості в контексті формування індивідуальної траєкторії студентів
наступними заходами: 1) вибір кожного студента реалізувати незалежно від кількості тих, хто обрав певну
дисципліну (для цього проводити доукомплектування групи шляхом пропозиції/ продажу певного курсу студентам
інших ОПП, зовнішнім слухачам, працівникам / викладачам інституту); 2) здобувачам дати право зробити
остаточний вибір курсу протягом перших трьох занять (за потреби відмовитись та замінити на інший).

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зміст ОПП має чітку структуру; освітні компоненти, включені до ОПП, є взаємопов’язаною системою,
підпорядковуються логіці та послідовності викладу. Здобувачі вищої освіти на ІІ освітньо-науковому рівні не в
повному обсязі реалізують своє право на інтернаціоналізацію та мобільність, що знижує можливості для
формування індивідуальної освітньої траєкторії, але має об'єктивне пояснення в зв'язку з пандемією.

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.

В Правилах прийому на навчання для ОПП 221 “Стоматологія” у ТзОВ “Львівський медичний інститут” визначено
чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час
академічної мобільності. Конкурсний бал розраховується як сума балів ЗНО з усіх предметів помножена на
невід’ємні вагові коефіцієнти. Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань з другого та третього
конкурсних предметів встановлюється не менше 150 балів. Зі слів О.Гуменюк щорічно членами екзаменаційної
комісії, склад якої встановлюється внутрішнім наказом ректора ЗВО, формуються, переглядаються та
вдосконалюються відповідно до вимог і нововведень програми вступних випробувань і затверджуються Вченою
радою, що підтверджується протоколом ВР № 4 від 24.12.2020 (додаток 2). Правила прийому для ОПП 221
“Стоматологія” є чіткими, зрозумілими та доступними для потенційних вступників, оприлюднені на сайті ЗВО
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/pravyla-pryyomu.pdf; https://medinstytut.lviv.ua/abituriyentu/). Всі
положення правил прийому у ТзОВ “Львівський медичний інститут” є недискримінаційними згідно Закону України
“Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та визначаються особливостями отримання
кваліфікації.

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості ОПП 221 “Стоматологія” за
результатами вступних випробувань. Вступ на перший курс відбувається на основі атестату про повну загальну
середню освіту (на основі сертифікатів ЗНО). У 2020 приймалися сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання
2018, 2019 та 2020 за предметами: українська мова та література, біологія, хімія або математика. При прийомі
сертифікатів ЗНО звертається увага на дотримання вимоги щодо наявності 150 балів з другого та третього
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предметів. Коефіцієнти кожного компоненту вступного випробування / фахового вступного екзамену вмотивовані
особливостями ОПП 221 “Стоматологія”. Для даної спеціальності коефіцієнти компонентів вступних випробувань
розподілені наступним чином: перший предмет (українська мова та література) – 0,2; другий предмет (біологія) –
0,4; третій предмет (хімія або математика) – 0,35; атестат – 0,05. Кількість та перелік вступних предметів та
мінімальний бал ЗНО визначені для даної спеціальності Умовами прийому на навчання здобувачами вищої освіти в
2021, додаток 4 (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2021/Nakaz%201274.pdf ). Вступ на
другий курс здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (диплома молодшого
спеціаліста стоматологічного або медичного спрямування), молодшого бакалавра – на основі сертифікату з
української мови та літератури; вступного випробування з біології та хімії. Для правил прийому у 2021 для
абітурієнтів, які вступають на основі диплому молодшого спеціаліста, бакалавра передбачено третім предметом
фахове випробування з анатомії людини. Після вивчення додатків до дипломів, проводиться перезарахування
певних дисциплін, що вивчалися на іншому рівні вищої освіти й абітурієнти зараховуються на старші курси
навчання. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, магістра – на основі сертифікату з
іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови; вступного випробування з біології та хімії. Зі слів О. Гуменюк
щороку для вступу формуються необхідні екзаменаційні матеріали, які розміщуються на сайті ЗВО
(https://drive.google.com/drive/folders/1GEIbZfXnSdK36z5Igc79FEdWrtY7y7Cb). За звітний період (2016-2020)
правила прийому змінювались лише щодо переліку вступних предметів і кількості балів, зокрема: другий предмет
(біологія) у 2016, 2017 мав вимогу у 100 балів, у 2018, 2019 - у 150 балів, (біологія або математика) у 2020 - у 150
балів; третій предмет (хімія або фізика) у 2016, 2017 мав вимогу у 100 балів, у 2018, 2019, 2020 - у 150 балів. У 2021
плануються зміни до правил прийому на ОПП, що стосуються зміни другого предмета на математику із вимогою не
менше 150 балів, та додавання до переліку третього предмету біології із вимогою не менше 150 балів.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється документами, які оприлюднені та
розміщені на сайті Інституту та сторінці приймальної комісії (https://medinstytut.lviv.ua/pryymalna-komisiya/):
“Правилами прийому до Львівського медичного інституту” (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/pravylapryyomu.pdf); “Положенням про організацію освітнього процесу у ЛМІ”; “Положенням
про перезарахування навчальних дисциплін”; “Положенням про академічну мобільність”; “Положенням про
неформальну освіту та інформальну освіту”. Під час подачі документів абітурієнти інформуються про можливість
перезарахування певної кількості кредитів. На підставі цих документів проводиться визнання раніше вивчених
дисциплін здобувачами ВО під час переведення з інших ЗВО України та під час поновлення для продовження
навчання за даною ОПП, що гарантує надійність визнання РН. Випадків визнання РН отриманих під час
академічної мобільності на даній ОПП не було. Практика застосування визнання результатів навчання в інших ЗВО
враховується на даній ОПП на підставі представлених документів про виконання ОП (академічна довідка та додаток
до диплому). При цьому порівнюються навчальні плани Інституту та конкретного ЗВО. Перезарахування
проводиться тільки при певній відповідності назви дисципліни, кількості годин та оцінок “добре”, “відмінно”. Для
студентів, які вступають на основі диплому молодшого спеціаліста перезараховуються дисципліни гуманітарного,
соціально-економічного циклів та загальної підготовки. Вся інформація доводиться до відома здобувачів ВО.
Переведення відбувається із інших ЗВО (Львівський НМУ ім. Д.Галицького, Тернопільський НМУ ім.
І.Я.Горбачевського, УжНУ, Івано-Франківський НМУ) на підставі Академічної довідки. Так, у 2019 на підставі
диплому молодшого спеціаліста стоматологічного профілю було зараховано на 2 курс 43 абітурієнти (наказ №147-н
від 30.08.2019). В 2020 – 32 абітурієнти (наказ №125-н від 18.09.2020). Відповідно до “Положення про
перезарахування навчальних дисциплін”, було перезараховано 24 кредити (наказ №133-н від 29.09.2020).
Львівський медичний інститут стикається під час визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО на ОПП
221 “Стоматологія” з наступними проблемами: невідповідність кількості кредитів щодо нормативних ОК;
посеместрова невідповідність вивчення ОК; відсутність окремих ОК, що вивчаються в Інституті. Вони зумовлені
вирізнянням навчальних планів за спеціальністю в ЗВО України та дипломів про раніше здобутий рівень освіти.
Серед студентів ЗВО, які навчаються за ОПП 221 “Стоматологія” є випускники Львівського медичного фахового
коледжу “Монада”, Львівського медичного фахового коледжу “Медик”, Львівського державного медичного коледжу
ім. Андрея Крупинського, які вступили на основі раніше здобутого ступеня ВО. Для усунення невідповідності для
здобувача освіти формується індивідуальний навчальний план так, що він міг усунути академічну різницю в
кількості кредитів, ОК, проходження практики.

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.

Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється “Положенням про
неформальну та інформальну освіту”, що розміщене на сайті ЛМІ (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-NEFORMALNU-TA-INFORMALNU-OSVITU.pdf). Зі слів проректора з
навчальної роботи О.Гуменюк заклад вищої освіти визначив критерії для визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній / інформальній освіті. Правила є чіткими та зрозумілими, доступними для всіх
учасників освітнього процесу, що підтверджують проведенні інтерв’ю з фокус групами. На момент проведення
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акредитації ОПП прикладів визнання результатів навчання неформальної / інформальної освіти немає через
відсутність запитів від здобувачів. Експертна група дійшла висновку, що є потреба у відпрацюванні процедури
визнання результатів навчання неформальної освіти та забезпечення її дієвості.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому відповідають діючому законодавству, не містять дискримінаційних положень, є чіткими та
зрозумілими, доступними для всіх учасників освітнього процесу, оприлюднені на офіційному сайті Львівського
медичного інституту. На ОПП 221 “Стоматологія” неодноразово застосовувалась практика перезарахування і
визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО.

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

Зважаючи на те, що галузь спрямування ОПП 221 “Стоматологія” швидко розвивається, здобувачі вищої освіти
мають можливість і мотивацію для отримання додаткових професійних навичок і знань поза рамками навчання у
Львівському медичному інституті, тому варто приділити увагу відпрацюванню процедури визнання результатів
навчання неформальної / інформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Під час реалізації ОПП 221 “Стоматологія” у Львівському медичному інституті визначені чіткі та зрозумілі правила
визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають
Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997). Всі правила є
доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються. Цілісність встановлених
релевантних фактів та їх контексту дає можливість зробити висновок про загальну відповідність Критерію 3
встановленим вимогам. Відсутність практики визнання результатів навчання, отриманих у неформальній /
інформальній освіті) є несуттєвою.

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.

Освітній процес у ЗВО здійснюється за наступними формами: лекції, практичні та семінарські заняття, самостійна
робота, консультації, написання історій хвороби, навчальні та виробничі практики, контрольні заходи. Методи
навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та ПРН. На ОПП впроваджуються
сучасні та високотехнологічні методи навчання (для прикладу, інтерактивні, симуляційні), залучається новітнє
обладнання. Зокрема, на відео-зустрічі з академічним персоналом, доц. Рябуха О.І. зазначила, що викладає
матеріал з “Патоморфології” у формі інтерактивної науково-пізнавальної лекції, надає перевагу діалогу лектора і
студентів через налагодження зворотного зв’язку, під час якого мобілізується мислення, підвищується ступінь
засвоєння матеріалу, з’являється інтерес до вивчення предмету. Студенти набувають знання через дію та спільну
працю над розв’язанням поставленої проблеми, можуть опрацювати великий об’єм інформації. Під час зустрічей
НПП та здобувачі зазначили, що на період карантину використовують дистанційну та змішану форми навчання
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-DYSTANTSIYNE-NAVCHANNYA.pdf), які
проводяться в Google Classroom (додаток 4), Meet, Zoom. Оцінювання здійснюється у внутрішньо інститутській
системі MedicalQuiz (http://medicalquiz.co/ua/Student/TrainingTests), яка дозволяє перевірити та оцінити знання
здобувачів цієї ОП та підготувати їх до підсумкових контролів. Проректор з навчальної роботи О.М. Гуменюк
розповіла, що серед труднощів під час організації дистанційного навчання було значне навантаження на викладача,
психологічний дискомфорт здобувачів на початкових етапах роботи в дистанційному режимі. Система методів
навчання і викладання базується на принципах студентоцентрованого підходу, реалізується шляхом залучення
здобувачів до перегляду освітніх і робочих програм (витяги з протоколів, Додаток 4); самостійного вибору
вибіркових дисциплін (75 кредитів ЄКТС); можливості навчатись за індивідуальним графіком через
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хворобу/декретну відпустку, обирати бази практик, висловлювати свої побажання щодо змін в організації освітнього
процесу; користуватись правом на академічну мобільність https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PORYADOK-REALIZATSIYI-PRAVA-NA-AKADEM-MOBILNIST.pdf. Про
рівень задоволеності здобувачів методами навчання та викладання свідчать результати анонімних опитувань
(додаток 4), з яких ЕГ з’ясувала, що задоволені змістом та шляхами реалізації ОПП 38,6% респондентів, високою та
доброю якістю навчання і викладання дисциплін – 83% здобувачів, логічною послідовністю дисциплін – 66,2% осіб,
можливістю набуття фахових навичок – 55,8% опитаних. НПП мають право на вільний вибір напрямку наукових
досліджень, поширення їх результатів, вираження власної думки, вибору та вільного використання форм, методів,
способів і засобів навчання, які педагогічно обґрунтовані.

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

Інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання є цілком
відкритою та доступною, надається від початку вступної кампанії та впродовж усього періоду навчання, вона
висвітлена в ОПП (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/OPP-221-Stom-2019.pdf), навчальних планах
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/RNP-221-ST-2020-2021-n.r..pdf), створеному info-центрі
стоматологічного факультету (https://medinstytut.lviv.ua/info-st/), регулюється Положенням про організацію
освітнього процесу (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/12/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-
OSVITNʹOHO-PROTSESU.pdf) та Правилами внутрішнього розпорядку. Вся інформація у межах окремих освітніх
компонентів наведена у робочих програмах і силабусах із навчальних дисциплін
(https://medinstytut.lviv.ua/sylabusy/), висвітлена на сайті та стендах відповідних кафедр; містить опис цілей,
компетентностей, очікуваних результатів навчання, тематичних планів занять, методів навчання та контролю,
критеріїв оцінювання, засобів навчання, рекомендованої літератури. На зустрічах із різними фокус-групами
експертна група з’ясувала, що загальну інформацію відносно зазначених питань та розклад занять здобувачі
отримують до початку семестру, відомості у межах окремих освітніх компонентів – на першому тижні навчання. На
всіх етапах навчання відбувається тісна взаємодія працівників деканату та НПП зі здобувачами вищої освіти.
Зрозумілою та доступною є інформація про правила прийому на навчання до ТзОВ “Львівський медичний інститут”
(https://medinstytut.lviv.ua/vstup/).

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

З метою поєднання навчання і дослідження під час реалізації ОП здобувачів залучають до наукових заходів,
проєктів, освітніх і громадських форумів. В рамках проєкту “Країно, Усміхнись” студенти стоматологічного
факультету взяли участь в обстеженні дітей і проведенню уроків гігієни в навчально-дошкільному закладі №37
(07.11.2019, https://medinstytut.lviv.ua/krayino- usmikhnys/; на XVII міжнародному стоматологічному форумі мали
можливість здобути нові знання та практичні вміння на майстер-класах. За підтримки М.М. Угрина учасники
освітнього процесу відвідали Міжнародну науково-практичну конференцію “Сьогодення та майбутнє з точки зору
фахівців-лідерів” (https://medinstytut.lviv.ua/xvii-mizhnarodnyy-stomatolohichnyy-forum/). Команда О.В. Дєньги
провела семінар на тему: “Сучасні технології в профілактиці та лікуванні основних стоматологічних захворювань та
зубо-щелепових аномалій”, слухачами якого були викладачі та здобувачі стоматологічного факультету ЗВО
(https://medinstytut.lviv.ua/112-2/). В дослідженнях, присвячених стоматологічному обстеженню дітей і дорослих зі
складною соматичною патологією, що проводились у рамках “Програми профілактики основних стоматологічних
захворювань”, розробленої АМН України, брали участь студенти 5 курсу стоматологічного факультету (Д. Зайченко,
А. Маркова, М. Різун, І. Костовська, А. Блоха) https://medinstytut.lviv.ua/225-2/. Здобувачів активно залучають до
науково-пошукової роботи, результати досліджень вони презентують на Міжнародних науково-практичних
конференціях (В. Пиндус – Японія, 2020; Німеччина, 2021), в журналі “Студентський вісник ЛМІ” (список
публікацій у додатку 4), під час проведення загальноінститутської науково-практичної конференції. Зокрема, на 15-
тій студентській науково-практичній конференції (2019) доповідачами були: Д. Тишко (4 курс) “Хейліти в
стоматологічній практиці”, А. Мельник (3 курс) “Відомі постаті медиків Львівщини”, М. Малех (2 курс) “Тиреоїдна
патологія: наслідки Чорнобиля”, Л. Годіж (1 курс) “Захворювання людини, спричинені гельмінтами тварин”, М.
Кадай (1 курс) “3D-візуалізація у вивченні анатомії. Як невидиме стає видимим”. Тези надруковано у збірнику
матеріалів конференції (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/2019-15-та-загальноінтитутська-
студентська-конференція-тези.pdf). Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП забезпечується в рамках
міжнародної співпраці (скан. копії угод у додатку 4). Для практичного професійного навчання в рамках Угоди про
співпрацю між ЛМІ та Бєланським шпиталем (Польща) було скеровано студентів IV курсу (Б. Євуш, О. Гула) для
проходження виробничої лікарської практики з хірургічної стоматології тривалістю 20 днів (10.01.2020-07.02.2020).
Поєднання навчання та наукових досліджень в Інституті реалізується за рахунок виконання НПП фрагментів НДР,
результати яких впроваджуються в освітній процес ЛМІ та інших ЗВО України, на базах медичних закладів, установ,
що підтверджено відповідними актами впровадження (додаток 4).
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Оновлення ОПП з метою її удосконалення з ініціативи гаранта, науково-педагогічних працівників, стейкґолдерів
відбувається постійно та регулюється “Положенням про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд
освітніх програм у ЛМІ” (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ROZROBLENNYA-
ZATVERDZHENNYA-MONITORYNH-OP-U-LMI.pdf). Під час інтерв’ювання доцент Ю.М. Бунь засвідчив, що
оновлення змісту освітніх компонентів проводиться постійно шляхом системної роботи на основі отриманих нових
знань під час відвіданих заходів (https://medinstytut.lviv.ua/225-2/), а також проходження різних видів підвищення
кваліфікації та стажування як у вітчизняних, так і зарубіжних ЗВО (Перелік заходів у додатку 4). З його ініціативи
освітній компонент “Хірургічна стоматологія” доповнено заняттям “Навігаційні підходи проведення лікування при
травмах ЩЛД”. Зі слів здобувачів з метою покращення програми навчання вони заповнюють анкети, де
висловлюють свої пропозиції. Серед побажань були: посилити та подовжити вивчення іноземної мови для
успішного складання іспиту з Іноземної мови професійного спрямування та поглибити вивчення індивідуальних
профільних курсів зі стоматології. Пропозиції здобувачів були враховані через введення вибіркових дисциплін:
“Іноземна мова (професійне спрямування)”, “Основи імплантології”. Щорічно питання оновлення змісту освітніх
компонентів обговорюється та затверджується на засіданнях кафедри, вченій раді інституту (витяги з протоколів,
Додаток 4). Після детального аналізу документації з нормативних дисциплін та дисциплін за вибором встановлено,
що кожна дисципліна підкріплена робочою програмою та силабусом, що регулюється “Положенням про робочу
навчальну програму дисципліни та рекомендаціями щодо її розробки” (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ROBOCHU-NAVCHALNU-PROHRAMU-DYSTSYPLINY.pdf). В той же час
експертною групою встановлено, що робочі програми більшості дисциплін містять в якості обов’язкової літератури
посилання на застарілі (віком більше 5 років) ресурси. Після перегляду навчально-методичних матеріалів, ЕГ
з’ясувала, що не всі дисципліни підкріплені методичними вказівками і презентаціями лекцій. Зокрема, за ОПП 2019
до ОК 5, ОК 6, ОК 23, ОК 26, ОК 27 (лекції), ОК 33, ОК 46 (лекції) на Google Диску відсутні методичні рекомендації
для студентів, що є важливим в умовах пандемії COVID-19 під час дистанційного навчання. Рекомендуємо
переглянути списки основної та додаткової літератури робочих програм, оновити їх підручниками, посібниками,
монографіями, які відображають останні досягнення в галузі, забезпечити здобувачів необхідними матеріалами для
підготовки до занять.

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

Інтернаціоналізація діяльності ЛМІ має тісну співпрацю з приватними лікувальними установами (12 сканованих
копій угод у додатку 4), серед яких: Кутновська автономна лікарня (м. Кутно, Польща), Бєланський шпиталь (м.
Варшава, Польща), Клініка стоматології та максилофаціальної хірургії університету Павла Йозефа Шафарика
медичного факультету і університетської лікарні Луїса Пастера, Клініка стоматології та максилофаціальної хірургії
університету Павла Йозефа Шафарика медичного факультету і Академії Кошице (м. Кошице, Словацька
Республіка), Eurostom, s.r.o. (м. Брно, Чеська Республіка), тощо. В рамках реалізації міжнародних угод учасники
освітнього процесу мають можливість проходити виробничу практику, стажування/навчання у закордонних
закладах-партнерах. НПП беруть участь у міжнародних наукових конференціях, міжнародних конгресах,
дослідницьких форумах (https://medinstytut.lviv.ua/konferentsiyi/), мають вільний доступ до іноземних сайтів
(https://medinstytut.lviv.ua/korysni-posylannya/), що дає можливість отримувати найновішу інформацію в галузі
медицини. Результати науково-дослідних робіт НПП оприлюднюються у вигляді статей у наукометричних базах
Scopus, Web of Science (список публікацій у додатку 4). Серед НПП міжнародні стажування/навчання пройшли:
О.М. Гуменюк в Університеті Париж Декарт і Париж Дідро (Франція, 2019), Л.В. Панкевич у м. Жешув (Польща,
2018), Т.О. Пиндус у м. Кошице (Словацька Республіка, 2019, 2020), О.А. Ковалишин у м. Жешув та м. Вроцлав
(Польща, 2018, 2019), О.Г. Пилипів у м. Вроцлав (Польща, 2019), І.І. Квасневська у м. Женева (Швейцарія, 2019).
Інтернаціоналізація реалізується також за рахунок участі здобувачів у науково-практичних конференціях і
семінарах. Зокрема, здобувачі Н. Шваб і Т. Лисяк відвідали симпозіум “Success Simplified” у м. Варшава (Польща,
2019), У. Гнира пройшла трьохденне навчання з пародонтології (м. Бітігхайм-Біссінген, Німеччина, 2019), Ю.
Яблонська відвідала теоретичний ортодонтичний онлайн-курс професора Нельсона Опперманна (2020), тощо (копії
сертифікатів у додатку 4). На відкритій зустрічі О. Гула розповіла про проходження виробничої лікарської практики
з хірургічної стоматології у Бєланському шпиталі (м. Варшава, Польща). Під час робочої поїздки в м.Стамбул (2016)
ас. кафедри ортопедичної стоматології Б.Ф. Щепанський домовився про спонсорську допомогу для ЛМІ з турецькою
компанією AGS Medical, яка володіє брендами імплантатів Implance (Туреччина) та Implantswiss (Швейцарія).
Інституту були надані навчальні імплантологічні набори, хірургічний інструментарій та навчальні імплантати для
відпрацювання студентами практичних навичок з дентальної імплантації. Рекомендуємо посилити зусилля в
напрямку отримання грантів/проєктів для проведення фундаментальних/прикладних наукових досліджень;
забезпечити часткове/повне фінансування проходження стажування/навчання за кордоном з метою залучення до
участі більшої кількості осіб для обміну викладацьким досвідом, сучасними практиками та науковими
досягненнями.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.
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Всі етапи освітнього процесу ґрунтуються на добре відрегульованих настановах та засобах їх реалізації, проводяться
із дотриманням вимог студентоцентрованого підходу, забезпечення академічної свободи. На ОПП впроваджуються
інноваційні та високотехнологічні методи навчання (для прикладу, інтерактивні, симуляційні), залучається новітнє
обладнання. Учасники освітнього процесу отримують повну інформацію щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання; порядку та критеріїв оцінювання результатів навчання. Здобувачі мають можливість
формувати індивідуальну освітню траєкторію (наявні 72 вибіркові дисципліни), обирати бази практик
(представлено 10 угод), висловлювати свої побажання щодо змін в організації освітнього процесу, користуватись
правом на академічну мобільність. Про такі сприятливі умови свідчить аналіз результатів анонімного опитування.
Інститут забезпечує поєднання навчання і досліджень через залучення здобувачів до науково-пошукової роботи,
організацію наукових заходів, освітніх і громадських форумів; міжнародної співпраці із приватними лікувальними
установами (12 угод).

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

Необхідно оновити робочі програми сучасними навчальними виданнями у списку рекомендованої літератури,
переглянути та доопрацювати методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого рівня вищої освіти.
Рекомендовано зберігати записи проведених занять і лекцій на хмарних серверах з метою подальшого контролю
якості дистанційної роботи викладачів, а також для можливого перегляду та засвоєнню матеріалу здобувачами у
зручний для них час. Рекомендуємо посилити зусилля в напрямку отримання грантових проєктів/програм через
залучення додаткових коштів для проведення фундаментальних / прикладних наукових досліджень. Учасникам
освітнього процесу забезпечити часткове/повне фінансування проходження стажування/навчання за кордоном з
метою доєднання до участі більшої кількості осіб, що сприятиме імплементації в освітній процес сучасних практик і
наукових досягнень у сфері охорони здоров’я та стоматології. Мотивувати здобувачів до участі у Всеукраїнських
конкурсах студентських наукових робіт за спеціальністю та Всеукраїнській студентській олімпіаді.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Форми та методи навчання сприяють досягненню заявлених у ОПП цілей та програмних результатів навчання,
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, базуються на принципах свободи слова і творчості,
поширення знань та інформації. Інформація стосовно навчального процесу надається здобувачам у доступній та
зрозумілій формі. Інститут створює умови для поєднання навчання та досліджень, забезпечує вільний доступ до
найновішої інформації, надає можливість безоплатного опублікування здобувачами та НПП результатів наукових
досліджень. Зауваження, що виявлені під час експертизи, не створюють перешкод для її реалізації.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Зрозумілість і прозорість контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів регулюються відповідно до
“Положення про організацію освітнього процесу в ТзОВ ЛМІ” (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-OSVITNʹOHO-PROTSESU.pdf), висвітлені у “Критеріях
оцінювання результатів навчальної діяльності студентів” (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/KRYTERIYI-OTSINYUVANNYA-REZULTATIV-NAVCHALNOYI-DIYALNOSTI-STUDENTIV.pdf),
прописані в робочих програмах і силабусах навчальних дисциплін (https://medinstytut.lviv.ua/sylabusy/). Перевірка
досягнень здобувачем вищої освіти програмних результатів навчання здійснюється зовнішньою та внутрішньою
системою моніторингу якості (https://medinstytut.lviv.ua/monitorynh-yakosti/ ). Система оцінювання знань
передбачає поточний і підсумковий контролі, оцінювання результатів виробничої практики, ліцензійний іспит Крок
1, підсумкову атестацію (ліцензійний іспит Крок 2 Стоматологія, практично-орієнтований випускний іспит).
Оцінювання поточної успішності здобувачів здійснюється на кожному занятті з використанням затверджених
критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. Форма проведення підсумкового контролю визначається
кафедрою, відображається у робочій програмі та силабусі відповідної навчальної дисципліни. Семестровий
підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, диференційованого заліку або заліку в терміни, встановлені
графіком навчального процесу на комп’ютерах із використанням тестових завдань, складених в обсязі навчального
матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни. Одним із видів зовнішнього незалежного контролю якості
підготовки здобувачів вищої освіти є кваліфікаційний іспит ЄДКІ. Результати ліцензійних іспитів наявні у
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відкритому доступі (https://drive.google.com/drive/folders/1mE1-dSWKZWp_fYYaZ8rvjQHFy-LGktlU?usp=sharing ).
Результати підсумкових форм контролю та атестації здобувачів обговорюються на засіданнях кафедр, методичній
раді стоматологічного факультету та Вченої ради Інституту. ЕГ ознайомилася з протоколами відповідних засідань. Зі
слів здобувачів і НПП інформація про форми контрольних заходів і критерії оцінювання доводиться на перших
заняттях, наявна на інформаційних стендах, веб-сторінці кафедри в силабусах, навчальних планах. Здобувачі
зазначили, що їх також інформують працівники навчального відділу та деканату. Експертна група проаналізувала
результати анонімного анкетування здобувачів щодо задоволеності інформуванням про критерії оцінювання та
форми контрольних заходів. На основі аналізу анкет “Викладач очима студентів” загальна задоволеність
респондентів склала 68,4%; здобувачі зазначили, що їм зрозумілі критерії оцінювання знань, умінь та навичок, що
застосовувалися викладачами.

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

Форми атестації здобувачів вищої освіти в ЛМІ відповідають вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю 221
“Стоматологія” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” для другого (магістерського) рівня вищої освіти
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221-stomatologiya-
magistr.pdf), відповідно до якого атестація здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту
(ЄДКІ), що включає: інтегрований тестовий іспит “КРОК 1. Стоматологія” та іспит з англійської мови професійного
спрямування на 3 році навчання (проводяться Центром тестування при МОЗ України); інтегрований тестовий іспит
“КРОК 2. Стоматологія” та об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСКІ) на останньому році
навчання. Атестацію здобувачів під час складання ОСКІ проводить екзаменаційна комісія Інституту, роботу якої
регламентує “Положення про екзаменаційну комісію у ЛМІ” (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-EKZAMENATSIYNU-KOMISIYU.pdf). Головою комісії призначається
представник з числа працедавців або науково-педагогічний працівник з іншого ЗВО. Атестація здійснюється
відкрито та гласно. Терміни та тривалість проведення атестації здобувачів вищої освіти визначаються графіком
освітнього процесу та регулюються нормативно-правовими документами ЛМІ. Вся необхідна інформація є в доступі
на стендах та на сайті ЗВО. Здобувачі вищої освіти ознайомлені з формами атестації.

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 чіткі та зрозумілі, є доступними для всіх учасників освітнього процесу у
визначений спосіб (сайт інституту та кафедр, інформаційні стенди, повідомлення викладачів), регулюються
“Положенням про організацію освітнього процесу”, “Критеріями оцінювання результатів навчальної діяльності
студентів” (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/KRYTERIYI-OTSINYUVANNYA-REZULTATIV-
NAVCHALNOYI-DIYALNOSTI-STUDENTIV.pdf), “Положенням про екзаменаційну комісію”
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO- EKZAMENATSIYNU-KOMISIYU.pdf).
Детально процедура контрольних заходів і критерії оцінювання прописані в робочих програмах і силабусах. Під час
зустрічей здобувачі підтвердили, що ознайомлені з правилами проведення контрольних заходів, вважають їх
обґрунтованими та не мають нарікань на їх зрозумілість і чіткість. Об’єктивність екзаменаторів забезпечується
використанням внутрішньо інститутської системи оцінювання MedicalQuiz, рівними умовами для всіх здобувачів.
Порядок оскарження та розгляду апеляційної скарги визначається “Положенням про апеляцію результатів
підсумкового контролю” (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-APELYATSIYU-
REZULTATIV-PIDSUMKOVOHO-KONTROLYU.pdf). Процедура повторного проходження контрольних заходів
регулюється “Положенням про перескладання результатів підсумкового контролю” (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO- PERESKLADANNYA-REZULTATIV-PIDSUMKOVOHO-SEMESTROVOHO-
KONTROLYU.pdf), а також можливістю повторного вивчення окремих дисциплін (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-POVTORNE-VYVCHENNYA-OKREMYKH-DYSTSYPLIN.pdf). Приклади
повторного вивчення дисциплін здобувачами наведено в звіті СО. Підтвердження про інформованість здобувачів
щодо повторного складання контрольних заходів відображено в результатах анкетувань (додаток 5). Процедури
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів закріплені у “Положенні про службу підтримки та врегулювання
конфліктів” (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-SLUZHBU-PIDTRYMKY-TA-
VREHUL-KONFLIKTIV.pdf) та “Положенні про комісію з питань етики та професійної діяльності ЛМІ”
(https://medinstytut.lviv.ua/wp- content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-KOMISIYU-Z-PYTAN-ETYKY.pdf),
контролюються підрозділом з врегулювання конфліктів (https://medinstytut.lviv.ua/conflict-support/). Питаннями
запобігання та виявлення корупції займається уповноважений підрозділ з питань антикорупційних заходів. Про
факти порушень антикорупційного законодавства у діяльності працівників ЛМІ здобувачі можуть надіслати
повідомлення на “скриньку довіри”. Під час зустрічей учасники усіх фокус-груп зазначили, що не притягувалися до
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Повідомлень від здобувачів, працівників закладу та
інших осіб щодо виникнення конфлікту інтересів і вчинення корупційних діянь не надходило.
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4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності (АД) є чіткими та зрозумілими,
регулюються “Положенням про забезпечення АД”, “Положенням про запобігання академічному плагіату”,
“Антикорупційною програмою”. Інституційна культура з дотримання АД впроваджується з першого курсу та
впродовж всього навчання. Заклад популяризує АД шляхом перевірки усіх друкованих праць мережевим сервісом
“Unicheck”, оприлюдненням документів МОН, на заняттях з етики та деонтології під час розгляду питань етичної
поведінки серед здобувачів та формування навичок дотримання АД, наданні рекомендацій щодо належного
оформлення посилань на використані джерела (https://medinstytut.lviv.ua/akad-dobr/), проведення консультацій
(https://medinstytut.lviv.ua/onlayn-konsultatsiya/),у силабусах. Врегулюванням порушень АД займається Комісія з
питань етики та АД, яку очолює проректор з наукової роботи Ю.В. Федоров, відповідальною особою є І. Квасневська.
На відео-зустрічі 6, проф. Федоров Ю.В. зазначив, що раз на рік доповідає на Вченій раді про випадки порушення
АД здобувачами та НПП, яких з моменту придбання програми “Unicheck” та розміщенні її на сайті значно
поменшало (до 15%). За наявності факту плагіату академічні тексти повертаються на доопрацювання, при
повторному виявленні – виноситься догана на рівні ректорату про те, що учасник освітнього процесу неправомірно
використовує інші джерела. Зі слів к.мед.н. Пиндус В.Б. на сайті Інституту завантаженні відео-ролики та інструкції
щодо користування програмою по перевірці текстів; викладачами постійно ведеться роз’яснювальна робота;
студенти можуть самостійно перевірити усі друковані матеріали, які готуються до наукових конференцій, а також
реферати, самостійні роботи, історії хвороби; до студентів І-ІІ курсів викладачі мають поблажливе ставлення
(допускається незначне запозичення). Гарант зазначила, що на даній ОПП кваліфікаційні роботи не писались, тому
репозитарій не був створений, хоча є у перспективі. В Інституті розроблено та затверджено алгоритми дій при
виявленні випадків порушення АД, які регламентують відповідальність причетних осіб: повторне проходження
оцінювання (контрольна робота, екзамен, залік) чи відповідного ОК, позбавлення наданих закладом ВО пільг з
оплати за навчання, відрахування. Серед дисциплінарних заходів є: письмове попередження від декана факультету,
догана, які вносяться в особову справу. Під час зустрічей зі здобувачами та НПП підтверджена їх обізнаність із
процедурою перевірки академічних текстів на виявлення академічної недоброчесності, але про участь у форумах чи
семінарах із популяризації АД здобувачі не зазначили. У відомостях СО зазначено, що за цією ОПП були зафіксовані
випадки наявності плагіату серед окремих здобувачів під час виконання певних видів друкованих робіт, їм зроблено
попередження і зобов’язано переробити завдання. Рекомендуємо систематично проводити семінари, лекції, форуми
задля запобігання порушень політики АД, сформувати репозитарій кваліфікаційних робіт.

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 здобувачем вищої освіти програмних результатів навчання, оприлюднюються заздалегідь.
Здобувачі обізнані з правилами оскарження результатів контрольних заходів відповідно до положень, які
знаходяться у вільному доступі на сайті Інституту. Активно практикується комп’ютерне тестування у внутрішньо
інститутській системі MedicalQuiz, що забезпечує автоматичну оцінку роботи та зводить до мінімуму суб’єктивізм.
ЛМІ популяризує академічну доброчесність, систематично здійснює перевірку всіх друкованих праць на наявність
ознак плагіату технічними засобами, що в цілому є позитивною практикою.

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

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності врегульовані відповідними положеннями,
проте недостатньо інформації про участь здобувачів у форумах чи семінарах із популяризації академічної
доброчесності. По можливості, досягти нульових текстових запозичень, в тому числі для здобувачів молодших
курсів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Контрольні заходи, критерії оцінювання добре сформовані та зрозумілі, навчальний відділ проводить постійну
роботу з інформування здобувачів вищої освіти. Академічна доброчесність наявна в основі інституційної культури
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ЛМІ, науково-педагогічні працівники та здобувачі ознайомлені та чітко дотримуються норм академічної
доброчесності. Зауваження, що виявлені під час експертизи ОПП є несуттєвими та не створюють перешкод для її
реалізації.

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.

Рівень академічної та професійної кваліфікації викладачів, задіяних в реалізації освітньої програми, відповідає
цілям та програмним результатам навчання. Таблиця 2 “Зведена інформація про викладачів” доповнена
уточненими даними щодо наявності у викладачів наукових публікацій з відповідного напрямку для підтвердження
академічної кваліфікації (список публікацій у додатку 6). Професійна кваліфікація викладачів, які беруть участь у
викладанні обов’язкових і вибіркових дисциплін підтверджена їх базовою освітою, науковими ступенями та
званнями, отриманими по відповідній кафедрі, посвідчень/свідоцтв про підвищення кваліфікації, а також
науковими та методичними публікаціями. Зокрема, за останні 5 років опубліковано: 8 підручників, 5 монографій, 12
навчальних посібників, 205 наукових статей у виданнях ДАК України, 35 статей, що включені до міжнародних
наукометричних баз Scopus та Web of Science, 8 науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або
дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики. Крім того, НПП взяли участь у 150 науково-
практичних конференціях (додаток 6). Гарант навела дані про те, що ОПП забезпечує 65 НПП: 11 докторів наук, з
них 8 професорів; 27 доцентів, кандидатів наук та 15 кандидатів наук; 12 викладачів без наукового ступеня. Читання
лекцій здійснюється виключно професорами/доцентами кафедр за профілем спеціальності. Інтерв’ю показало
високий рівень вмотивованості задіяних в освітньому процесі викладачів. При спілкуванні з представниками
студентства та випускниками підтверджено високий професіоналізм викладачів та чуйне їх відношення до
здобувачів освіти. На відео-зустрічі ректор ЛМІ, проф. М.С. Регеда зазначив, що за вагомий внесок у розвиток науки
України ЛМІ був нагороджений Золотою медаллю у номінації “Компетентнісний підхід – основа якості змісту
освіти” (2020), удостоєний Гран-прі “Лідер наукової та науково-технічної діяльності” (2019), “Лідер Вищої освіти
України” (2018), Почесними грамотами за активну участь у реформуванні національної системи освіти, тощо. В
цілому, кадрове забезпечення освітнього процесу відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності
згідно з Постановою КМУ №1187 від 30.12.2015 р. зі змінами №347 від 10.05.2018 р.

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

Процедура конкурсного добору НПП в Інституті проводиться відповідно до вимог законодавства України “Про
порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є в загальнодержавній власності”
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0104-93#Text), Статуту ЛМІ (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/Statut-LMI.pdf), “Положення про групу забезпечення спеціальності”
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-HRUPU-ZABEZPECHENNYA.pdf),
“Положення про проектні групи та групи забезпечення з розробки та виконання освітніх програм у ТзОВ
“Львівський медичний інститут” (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-
PROEKTNI-HRUPY-TA-HRUPY-ZABEZPECHENNYA.pdf). Конкурс на посади НПП проводиться конкурсною комісією
у складі голови, секретаря і членів комісії, рішення якої затверджується Вченою радою шляхом таємного
голосування. Процедура проходження є чіткою та прозорою. Вона дозволяє підтримувати високі вимоги до
професіоналізму викладацького складу та реалізовувати ОПП. Для викладання на ОПП відбираються науково-
педагогічні працівники за наявності відповідної освіти та кваліфікації (згідно посадової інструкції)
(https://medinstytut.lviv.ua/viddil-kadriv/), як правило, з науковим ступенем і вченим званням, які мають певний
досвід викладацької (академічна кваліфікація) та практичної роботи (професійна кваліфікація). Експертна група
вважає за доцільне враховувати при подовженні контрактів показники рейтингового оцінювання діяльності кафедр
та викладачів.

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

ЛМІ активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу через систематичний перегляд,
моніторинг та внесення пропозицій до ОП та/або окремих освітніх компонентів, залучення до проведення
аудиторних занять та керівництва практикою на їх базах на основі підписаних договорів про співробітництво
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Dohovory.pdf). Зворотній зв'язок зроботодавцями здійснюється
на підставі проведення щорічних спільних заходів: створено раду стейкхолдерів (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/rada-steykholderiv.pdf); проводяться опитування
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYPbHApt8o5IRYWjoX_xl2VD82GUA-1IskfRsZGYP3ojPS3g/viewform);
укладено угоди про співпрацю як в Україні, так і за її межами (додаток 6). Серед роботодавців з практичної охорони
здоров’я м. Львова залучені головний лікар Комунального некомерційного підприємства “Стоматологічна
поліклініка №1” П.В. Питльований, головний лікар Комунального некомерційного підприємства “Стоматологічна
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поліклініка №4” Б.А. Нечипоренко, завідувач стоматологічного відділення медичного коледжу “Монада” Л.А.
Томашук, керуючий клінікою Orthorem м. Попрад (Словацька Республіка) В.О. Бородач. Серед професорсько-
викладацького складу потенційними роботодавцями виступають: Ю.М. Бунь – клініка стоматології ПП “Бунь Ю.М.”,
С.С. Різник – к.мед.н., доц., завідувачка кафедри терапевтичної стоматології, Ф.Й. Щепанський – к.мед.н., завідувач
кафедри ортопедичної стоматології, П.В. Олекшій – клініка стоматології ПП “Блакить”, А.А. Амізян – мале
стоматологічне підприємство “Гай”, О.М. Гуменюк – клініка стоматології ФОП Гуменюк О.М. На відео-зустрічі
роботодавці підтвердили відомості з СО про те, що двічі на рік збирається рада стейкхолдерів і проводяться
опитування, основними пропозиціями були чітке планування роботи, збільшення практики, введення в ОК
“Ортопедична стоматологія” розширеного вивчення лабораторних етапів ортопедичних конструкцій із
використанням сучасних стоматологічних технологій. Ініціатором цієї пропозиції був керівник клініки Orthorem
В.О. Бородач. Зі слів Ю.М. Буня кожен роботодавець націлений на формування кваліфікованих спеціалістів і
подальшого вибору кадрів для роботи у стоматологічних установах. Він також зазначив, що студенти ЛМІ є
вмотивованими, а роботодавці цю мотивацію всебічно підтримують через поєднання теорії із практичними
вміннями та навичками, демонстрування сучасного стоматологічного обладнання та роботи із ним. П.В.
Питльований розповів, що на базі КМП стоматологічної поліклініки №1 здобувачі вищої освіти отримують
професійну та практичну підготовку, вдосконалюють навички діагностики та лікування стоматологічних
захворювань, знайомляться із специфікою роботи лікувальних закладів. Рекомендовано в майбутньому залучити
представників місцевої влади до обговорення якості та реалізації освітнього процесу за ОПП 221 “Стоматологія”.

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

Більшість викладачів, що задіяні на ОПП 221 “Стоматологія”, є професіоналами-практиками, які мають значний
досвід клінічної роботи за фахом, володіють інноваційними лікувально-діагностичними технологіями, про що
свідчать сертифікати семінарів та стажувань, у тому числі міжнародні (скановані копії у Додатку 6). Викладачі
поєднують науково-педагогічну роботу із практичною, мають вищу атестаційну категорію. Інститут залучає до
викладання дисциплін професійного спрямування досвідчених провідних спеціалістів, які є штатними
працівниками або сумісниками закладу, потенційними роботодавцями, серед них доц. Бунь Ю.М., доц. Гуменюк
О.М., к.мед.н. Олекшій П.В., викладач Амізян А.А. Помічник ректора з виховної роботи М.А. Косюта зазначила, що
Інститут систематично організовує проведення лекцій, семінарів та майстер-класів із “зовнішніми” професіоналами-
практиками, зокрема: головним лікарем стоматологічної клініки, Головою Львівського обласного осередку Асоціації
стоматологів України А. Гаукою була прочитана лекція “Остеоінтеграція і планування імплантологічного лікування”
(https://medinstytut.lviv.ua/230-2/), директором компанії “Нові дентальні технології” Ю. Гринечко організовано
круглий стіл “Японський досвід збереження здоров’я стоматолога” (https://medinstytut.lviv.ua/kruhlyy-stil-yaponskyy-
dosvid/), представником компанії “3М” О. Грудень проведено майстер-клас із реставраційної техніки для студентів 2-
го курсу стоматологічного факультету на занятті з пропедевтики терапевтичної стоматології
(https://medinstytut.lviv.ua/231-2/); асистентом кафедри хірургічної стоматології С.І. Сорокою за підтримки “ММ-
plus” організовано практикум з методик проведення розрізів та накладання різних видів швів для студентів 5-го
курсу з дисципліни “Хірургічна стоматологія” (https://medinstytut.lviv.ua/pz-khirurhichna-stomatolohiya/).
Рекомендовано залучати іноземних професіоналів-практиків, експертів галузі та науковців до читання лекцій,
проведення майстер-класів, семінарів для реалізації ОП.

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

Система підвищення кваліфікації викладачів Інституту регулюється “Положенням про підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників у ЛМІ» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PIDVYSHCHENNYA-KVALIFIKATSIYI-PEDAHOHICHNYKH-
PRATSIVNYKIV.pd) і передбачає різні форми (інституційна – очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева)
та види (навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах,
вебінарах, майстер-класах, стажуваннях). Моніторинг рівня професіоналізму НПП здійснюється структурним
підрозділом (кафедрою), факультетом, методичним і науковим відділами, студентами під час анкетування,
результати якого були представлені експертній групі (додаток 4). Планування підвищення кваліфікації та
стажування викладачів формується на календарний рік наступним чином: відділ кадрів, на підставі наданих
завідувачами кафедр зведених щорічних і перспективних на п’ять років планів підвищення кваліфікації та
стажування (інформації), складає план-графік навчання педагогічних і науково-педагогічних працівників та подає
на затвердження ректору ЛМІ (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/pidv.kval_.pdf). Професорсько-
викладацький склад підвищує свою науково-педагогічну кваліфікацію не рідше одного разу на 5 років на рівні
сучасних вимог шляхом навчання/стажування у ЛМІ та інших провідних ЗВО, наукових центрах, освітньо-наукових
установах та організаціях, у тому числі закордонних (скановані копії сертифікатів у Додатку 6). В рамках реалізації
міжнародних угод викладачі Інституту мають можливість брати участь у міжнародних конференціях, конгресах,
дослідницьких форумах і стажуваннях в закордонних закладах-партнерах. Така співпраця дозволяє НПП
обмінюватись викладацьким досвідом та науковими досягненнями. В ЗВО функціонує школа педагогічної
майстерності, яка сприяє професійному розвитку викладацького складу (https://medinstytut.lviv.ua/shkola-
pedahohichnoyi-maysternosti/). Курси тематичного удосконалення для працівників Інституту безкоштовні. Інститут
фінансує участь НПП у вітчизняних науково-практичних конференціях, форумах, з’їздах, конгресах, майстер-класах
(https://medinstytut.lviv.ua/221-2/).
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PRAVYLA-VNUTRISHNOHO-ROZPORYADKU.pdf) у ЛМІ функціонує
система заохочення науково-педагогічних працівників за зразкове виконання обов’язків, новаторство та творчі
досягнення в роботі як матеріального (фінансування друку підручників, навчальних посібників, монографій,
навчально-методичних матеріалів; повернення витрат під час поїздок на науково-практичні конференції;
зменшення оплати за навчання дітей викладачів, оздоровлення), так і нематеріального характеру (нагородження
Почесною грамотою, Подякою; здобуття наукових ступенів та вчених звань; надсилання листа-подяки сім’ї
працівника або студента). Крім того, Інститут підтримує безоплатне друкування статей НПП в журналах ЛМІ. В той
же час, у вищезазначених документах не наведені чіткі критерії преміювання за досягнення високого рівня
оприлюднення результатів наукових досліджень, досягнення у науковій роботі та підготовці науково-педагогічних
кадрів, умови відшкодування витрат на стажування, що може стримувати ріст показників викладацької
майстерності. Керівництвом Інституту проводиться політика щодо усвідомлення перспектив рівня професійної
діяльності науково-педагогічних працівників, який враховується конкурсною комісією ЛМІ при прийнятті рішення
щодо продовження трудових відносин, заміщення вакантної посади, в тому числі на основі результатів анонімного
опитування здобувачів. Це було підтверджено під час бесід у різних фокус-групах. Серед представників академічної
спільноти Почесною відзнакою у вигляді ордену “За розбудову освіти” Президії Асоціації навчальних закладів
України приватної форми власності нагороджено А.В. Циснецьку (2017), Б.С. Ворожбита (2019). За особливі трудові
досягнення, плідну науково-педагогічну діяльність Подяку Президії Асоціації навчальних закладів України
приватної форми власності отримали І.Ю. Пиріг (2018), С.М. Шевченко (2018), О.Л. Баїк (2019), Н.В. Фартушок
(2019), Х.Ю. Шикула (2019). За значні досягнення в галузі науки, що сприяють подальшому розвитку соціально-
економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі
нагороджено Дипломом Львівської облдержадміністрації асистента кафедри ортопедичної стоматології, лауреата
обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам Б.Ф. Щепанського (2018). Подякою Львівської
облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення у науковій і педагогічній діяльності та з
нагоди 60-річчя нагороджено М.С. Регеду (2020). Серед здобувачів І. Юр, студентка 4 курсу стоматологічного
факультету, отримала подяку Львівської облдержадміністрації за активну громадську діяльність, високі успіхи в
навчанні (2018).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних в реалізації ОПП 221 “Стоматологія”, забезпечує
досягнення визначених цілей і програмних результатів навчання. Процедури конкурсного добору викладачів є
прозорими і дають можливість забезпечити потрібний рівень професіоналізму викладачів. До організації та
реалізації навчального процесу залучені досвідчені професіонали-практики, роботодавці, голови регіональних
професійних асоціацій. ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів, зростанню їх викладацької майстерності.

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

Рекомендовано здійснювати систему рейтингування викладачів для створення умов здорової конкуренції у
представників професорсько-викладацького складу, їх матеріального та морального заохочення. Рекомендуємо
залучити до організації та реалізації освітнього процесу міжнародних експертів галузі, а також працівників
Департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації як потенційних роботодавців.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Наведені вище сильні сторони у контексті Критерію 6 та підтвердження всієї інформації, викладеної у відомостях
про самооцінювання ОП дозволяє експертній групі зробити висновок щодо відповідності освітньої діяльності за
ОПП 221 “Стоматологія” рівню В. Перелічені рекомендації від ЕГ не впливають на загальну оцінку.
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Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час проведення онлайн-експертизи, закладом були продемонстровані його матеріально-технічні ресурси. Б.Ф.
Щепанський ознайомив експертну групу з навчальним корпусом по вул. Поліщука, показав двір із майданчиками
для баскетболу, міні-футболу та волейболу. Була представлена бібліотека, оснащена комп’ютерами, підключеними
до Wi-Fi, копі-центр. Показані також підручники та посібники ЗВО, видані друкарським способом. Під час зустрічі зі
здобувачами вони відзначили задоволеність навчально-методичним забезпеченням. Продемонстровані три
стоматологічні кабінети, обладнані відповідно до прийому, який у них ведеться. У кожному наявна сучасна
стоматологічна установка, на стінах розміщена відповідна інформаційно-довідкова інформація, чітко виділені місця
для роботи студентів. Показаний клас фантомних методів навчання із 4 фантомами голови, пластмасові та гіпсові
моделі щелеп, спеціальні пародонтологічні фантоми. Були продемонстровані пневматичні портативні установки,
пломбувальні матеріали, ендодонтичний інструментарій, телевізор для демонстрації навчальних презентацій.
Корпус має їдальню з організованими місцями для прийому їжі. Б.Ф. Щепанський зазначив, що в ЗВО наявні
спеціальні фантоми щелеп, імплантаційні системи та фізіодіспенсер, що дозволяє студентам відпрацьовувати
практичні навички зі встановлення дентальних імплантатів (додаток 7). Далі І.І. Квасневська продемонструвала
клінічну базу із 15 стоматологічними установками, на якій проводяться заняття з ортопедичної та терапевтичної
стоматології. Клінічні зали укомплектовані відповідно до особливостей прийому, що в них проводиться, у кожному
було відокремлене робоче місце для студентів, представлені тематичні інформаційні стенди. Наявні 2 зуботехнічні
лабораторії, де за словами І.І. Квасневської студенти не тільки спостерігають, а й виконують деякі клініко-
лабораторні етапи самостійно. Б.Р. Маланяк ознайомив нас із стоматологічною клінікою “Монада”, що є клінічною
базою закладу, продемонструвавши 5 робочих кабінетів, обладнаних відповідно до профілю, рентген-кабінет,
кімнату для практичних занять. Зазначено, що планується оснащення фантомного класу на території. І.І.
Квасневська та Ю.Г. Брейдак демонстрували теоретичний корпус: 2 хімічні лабораторії, оснащені відповідною
апаратурою та реактивами, навчальні класи з мультимедійним забезпеченням, симуляційні класи з терапії, педіатрії
та медицини невідкладних станів. Показані відремонтовані класи для викладання анатомії із усім необхідним
демонстраційним обладнанням. Експертній групі було надано доступ до тестової системи MedicalQuiz
(http://medicalquiz.co/ua/login?ReturnUrl=%2F) у якій студенти можуть працювати з навчальними тестами,
готуватись до ЄДКІ, Крок 2. Для проведення занять у дистанційному форматі створено корпоративну адресу з
доступом до Google Workspace (додаток 5). З метою автоматизації навчального процесу введено в дію АСУ ЗВО
«Деканат» (додаток 7).

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.

Під час проведення онлайн-експертизи на зустрічі зі здобувачами від них була отримана стверджувальна відповідь
щодо вільного та безоплатного доступу до відповідної інфраструктури (хімічні лабораторії, лікувальні зали, класи
фантомних методів навчання, зазначене безоплатне надання усіх необхідних матеріалів для відпрацювання
практичних навичок). Здобувачі наголосили на зручності у користуванні сайтом ЗВО, доступності інформації щодо
ОПП, навчальних дисциплін. Викладачі також відзначили безоплатність і доступність для них відповідної
інфраструктури та необхідних інформаційних ресурсів, відмітили, що на сайті ЗВО представлені лінки для доступу
до баз даних, журналів, медичних бібліотек у онлайн-доступі https://medinstytut.lviv.ua/korysni-posylannya/

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, що створене в інституті є таким, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам. У ЗВО розроблені
та затверджені інструкції щодо цивільного захисту та пожежної безпеки. Заклад ретельно відноситься до
інструктування студентів (вступні та повторні інструктажі з техніки безпеки, цивільної оборони). Під час зустрічі з
допоміжними структурними підрозділами завідувачем відділом практики Ю.П. Онищук було зазначено, що всі
студенти перед тим, як приступити до практики проходять інструктаж з охорони праці. Реагуючи на виклики
сьогодення у ЗВО створений алгоритм дій у разі виявлення випадків ГРЗ чи коронавірусної хвороби серед
здобувачів та працівників (https://www.medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/10/Algoritm-dii-Covid-19.pdf).
Під час огляду матеріально-технічної бази експертною групою було відмічено чітке дотримання карантинних вимог
у корпусах ЗВО (термоскринінг, посилені заходи безпеки в клінічних залах). Після спілкування зі здобувачами,
академічним персоналом, випускниками (на відкритій зустрічі) у ЕГ склалось враження, що у закладі панують
взаємоповага учасників освітнього процесу та доброзичливість, що є вкрай важливим для формування комфортної
освітньої атмосфери. З метою захисту психічного здоров’я здобувачів та працівників у ЗВО створено Службу
підтримки та врегулювання конфліктів (https://medinstytut.lviv.ua/conflict-support/). Під час зустрічі в.о. помічника
ректора з виховної роботи М.А. Косюта зазначила, що здобувачі беруть участь у різних спортивних змаганнях,
наукових заходах відповідно до інтересів. Це є показником оздоровчої та просвітницької роботи ЗВО. Наявність
майданчиків для баскетболу, міні-футболу та волейболу (продемонстрованих під час огляду матеріально-технічної
бази) дозволяє студентам у вільний час займатись спортивними активностями. Відповідно до інформації, наданої
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гарантом, під час опитування здобувачам ставилось питання "Ваші пропозиції щодо покращення умов освітнього
процесу" , на яке вони відповіли: розширити кількість хімічних лабораторій, покращити певні побутові умови.
Позитивною є практика врахування побажань студентів при ухваленні рішень, що стосуються освітнього середовища
(зі слів голови ОСС В. Пилипчука). До прикладу, у січні 2020 року самоврядуванням були надані наступні
пропозиції: ремонт у корпусі по вул. Поліщука, 76 (зокрема- туалетні кімнати), розширення хімічної лабораторії,
модернізація аудиторій (додаток 7). Позитивною є практика реагування на зазначені пропозиції: в корпусі №1 по
вул. Поліщука, 76 було проведено ремонт у вбиральнях, розширено кількість хімічних лабораторій за рахунок
введення в експлуатацію з березня 2020 року нового корпусу по вул Патона, 32, аудиторний фонд оновлюється
шляхом проведення ремонту в навчальних класах (продемонстровано ЕГ під час огляду матеріально-технічної бази).

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

Під час проведення зустрічі з академічним персоналом Ф.Й. Щепанський зазначив, що цілком задоволений
ефективністю комунікацій між здобувачами, НПП та адміністрацією закладу, що в свою чергу було підтверджено і
здобувачами під час зустрічі. Позитивною практикою вважаємо створення інфоцентру факультета
(https://medinstytut.lviv.ua/info-st/), що містить актуальну інформацію щодо організації навчання за даною ОП,
надано відповіді на найпоширеніші питання, що ставляться студентством. Здобувачі мають вільний доступ до
інформації щодо розкладу занять, консультацій, екзаменів як на сайті ЗВО (сторінка інфоцентру, сторінки кафедр),
так і безпосередньо на кафедрах на інформаційних стендах (були продемонстровані під час огляду матеріально-
технічної бази). В умовах дистанційного навчання освітня діяльність провадиться відповідно до “Положення про
дистанційне навчання” (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-DYSTANTSIYNE-
NAVCHANNYA.pdf). На думку ЕГ доцільним є включення до стратегічного плану ЗВО пункту щодо створення
власної електронної бібліотеки, що зробить ще доступнішими результати наукової діяльності здобувачів та
викладачів, пришвидшить процедуру пошуку необхідної інформації. У рамках організаційної підтримки здобувачі
можуть отримати будь-яку інформацію, що стосується освітнього процесу як особисто, звернувшись до НПП чи
представників адміністрації, так і в онлайн режимі на сайті ЗВО. Видача довідок відбувається в деканаті (відповідно
до інформації, розміщеної на сайті). З метою консультативної допомоги здобувачам була створена служба
психологічної підтримки (https://medinstytut.lviv.ua/conflict-support/). Під час зустрічі студенти зазначили, що про
таку структуру в складі ЗВО вони знають, але послугами не користувались. У той же час О. Хрущ під час зустрічі
зазначила, що під час вивчення психології вони обговорювали проблеми, що їх турбують із викладачем, що є доволі
позитивною практикою. У аспекті соціальної допомоги варто відмітити, що п. VIII “Правил внутрішнього
розпорядку” передбачене преміювання студентів за відмінні успіхи в навчанні та високі показники у виробничому
житті інституту (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PRAVYLA-
VNUTRISHNOHO-ROZPORYADKU.pdf), провадиться система надання пільг на навчання здобувачам-сиротам,
напівсиротам, дітям та онукам працівників ЗВО, зменшення оплати в зв’язку зі скрутним матеріальним становищем,
що підтверджено документально (додаток 7). Враховуючи високі показники задоволеності студентів усіма видами
підтримки (в середньому 82,5% відповідно до опитування-
https://drive.google.com/file/d/1YIv4RbfvRZ41D5G_2CFiEmANOjaZWeOU/view?usp=sharing) можна говорити про
доцільність заходів, що проводяться.

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

Особи з особливими освітніми потребами за даною освітньою програмою не навчаються. Під час проведення
акредитаційної експертизи під час перевірки матеріально-технічної бази були відмічені наявність кнопки виклику
вахтера (для відкривання дверей та подальшого супроводу особи), наявність пандусів, що робить заклад доступним
для здобувачів з особливими освітніми потребами, а також для відвідувачів (або здобувачів) із дитячими візочками.
Позитивним аспектом у цьому напрямку є спеціальні умови участі у відборі на здобуття вищої освіти, прописані в
“Правилах прийому на 2020 рік” (розділ VIII) https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/pravyla-pryyomu.pdf
відповідно до яких абітурієнти з особливими освітніми протребами проходять вступні іспити у формі співбесіди чи
вступних іспитів. У загальному доступі на сайті ЗВО 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) з чітко прописаним алгоритмом,
що створює безперешкодне життєве середовище для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під
час перебування в ЗВО. Ще одним позитивним аспектом вважаємо те, що під час зустрічі з представниками
студентства здобувач А. Лахман зазначив, що за потреби викладачі йдуть на зустріч і з розумінням ставляться до
необхідності погодувати дитину під час заняття, що ще раз свідчить про створення достатніх умов для реалізації
права на освіту особами з особливими освітніми потребами. У аспекті цього критерію доцільним є встановлення
спеціальних ліфтів-підйомників, що зроблять заклад ще більш доступним для осіб із особливими освітніми
потребами.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною

Сторінка 23



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

ЗВО має власну політику вирішення конфліктних ситуацій. В аспекті антикорупційної діяльності був створений
Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції (https://medinstytut.lviv.ua/antykoruptsiyna-
diyalnist/),який керується наступним положенням(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/poloz.-
antykoryptsiyna.pdf). Спираючись на державні нормативні документи була розроблена Антикорупційна програма
ТзОВ “ЛМІ” (https://www.medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/11/Antykoruptsiyna-prohrama.pdf ). До
підрозділу можна звернутись як відкрито, так і анонімно, скориставшись скринькою довіри
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRont9GU-RzhM1mPghjy7QArAbFKsb6alPM32JAIN_Qe360A/viewform).
У аспекті регулювання конфліктних ситуацій пов’язаних із сексуальним домаганням, дискримінацією та ін.
створено Службу підтримки та врегулювання конфліктів (https://medinstytut.lviv.ua/conflict-support/ ), що керується
наступним положенням (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-SLUZHBU-
PIDTRYMKY-TA-VREHUL-KONFLIKTIV.pdf). Аспектами її діяльності є психологічна підтримка усіх учасників
освітнього процесу, а також протидія булінгу. Служба працює над розробкою чітких алгоритмів врегулювання
конфліктів, що значно спрощує врегулювання цих ситуацій(наприклад, алгоритм врегулювання конфліктних
ситуацій (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/Algorytm-.pdf). Положення про запобігання,
попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/02/polozhennya-protydiya-dyskryminatsiyi-ta-in..pdf ).
Позитивною практикою є проведення анкетувань серед здобувачів вищої освіти, що мають на меті виявлення
конфліктних ситуацій (https://drive.google.com/file/d/1Zhk4WQEZVamU55DmznxhxvdWDlWv_FY8/view ). В аспекті
необхідності контролю дотримання етичних принципів і стандартів, принципів академічної доброчесності серед
членів академічної спільноти та з метою вирішення конфліктних ситуацій у ЗВО створено Комісію з питань етики та
професійної діяльності, що керується наступним положенням (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-KOMISIYU-Z-PYTAN-ETYKY.pdf). Здобувачі зазначили, що серйозних
конфліктів за даною ОП вони пригадати не можуть, усі непорозуміння вирішувались безпосередньо сторонами у
форматі бесіди. Проте відмітили, що знають про створення Служби підтримки та врегулювання конфліктів
(https://medinstytut.lviv.ua/conflict-support/ ), можливості звернутись до неї за допомогою. Представники
академічної спільноти також засвідчили обізнаність у процедурі врегулювання конфліктних ситуацій, підтвердили
відсутність ситуацій за даною ОПП. О.П. Петрушенко розповіла про випадок заміни викладача з ініціативи групи,
підтвердивши інформацію з відомостей про самооцінювання про вирішення непорозумінь в процесі бесіди або ж із
залученням у переговори третьої сторони – завідувача кафедри.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Процедура вирішення конфліктних ситуацій є чіткою та зрозумілою. Позитивними вважаємо практики створення
інфоцентру факультету із актуальною інформацією зібраною в одному місці та створення окремої Служби
підтримки та врегулювання конфліктів

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

ЕГ пропонує встановити спеціальні ліфти-підйомники, що зроблять заклад ще більш доступним для осіб із
особливими освітніми потребами. З метою розбудови інформаційного середовища закладу пропонуємо створити
власну електронну бібліотеку (репозитарій), що значною мірою полегшить доступ до освітніх ресурсів.
Рекомендуємо продовжувати оснащення клінічних баз сучасними матеріалами та лікувально-діагностичними
приладами з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

На думку експертної групи матеріально-технічні ресурси закладу є достатніми для провадження освітньої діяльності
за даною ОПП. Матеріально-технічна база покращується відповідно до фінансових можливостей ЗВО. Представлене
освітнє середовище є безпечним для здобувачів і таким, що задовольняє їх потреби та інтереси. Створено умови для
здобувачів із особливими освітніми потребами, проте вони можуть і мають бути покращені. Беручи до уваги сильні
сторони та позитивні практики, рекомендації надані щодо удосконалення ОПП, ЕГ вбачає виявлені недоліки
несуттєвими та такими, що не створюють перешкод для її реалізації у контексті Критерію 7.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

При розробленні, затвердженні, моніторингу та періодичному перегляді ОП ЗВО користується Положенням про
розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд ОП (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ROZROBLENNYA-ZATVERDZHENNYA-MONITORYNH-OP-U-LMI.pdf ).
Важлива роль віддається аналізу відгуків та результатів анкетування випускників (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/opytuvannya-vypusknyky-lito-2020.pdf ), НПП (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/opytuvannya-vykladachi-za-osinniy-semestr-2019.pdf), здобувачів вищої освіти
(https://drive.google.com/drive/folders/1zaI-SIlimKcbpXyfMkWGe0rkr0r3Wqij ), стейкхолдерів
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/opytuvannya-robotodavtsi-2020.pdf ) та інших зацікавлених
сторін, які долучаються до обговорення проєкту ОПП. Положенням про внутрішню систему забезпечення якості
освіти Львівського медичному інституті (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-
VNUTR-SYSTEMU-ZABEZPECHENNYA-YAKOSTI-OSVITY.pdf) та положенням про розроблення, затвердження,
моніторинг та періодичний перегляд ОП (див.посилання вище ) передбачений перегляд освітньої програми не
рідше ніж 1 раз на п’ять років шляхом внесення змін, корекції навчальних планів, програм навчальних дисциплін та
структури навчання. До прикладу ОПП 2019 р. (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/OPP-221-Stom-
2019.pdf ) була переглянута враховуючи стандарт спеціальності 221 «Стоматологія»
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221-stomatologiya-
magistr.pdf ) (скоригований профіль ОПП, переформульована мета, проведене доповненя блоків (викладання та
оцінювання, міжнародна академічна мобільність), змінений навчальний план, змінено кількість годин щодо
основної та вибіркової компоненти, змінений склад проєктної групи, прописані програмні результати навчання.
Проаналізувавши результати анкетувань студентів, стейкголдерів була збільшена вибіркова складова дисциплін
професійного блоку (додаток 8). Професійні дисципліни були доповнені результатами науково-пошукової
діяльності викладачів. Під час проведення акредитаційних зустрічей було з’ясовано, що здобувачі, НПП та
стейкголдери залучені до процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої
програми.

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.

Долучення здобувачів до періодичного перегляду ОПП відбувається шляхом їх включення до складу вченої ради
Інституту (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-VCHENU-RADU-1.pdf), ради
студентського самоврядування факультету, осередку студентського самоврядування
(https://medinstytut.lviv.ua/oseredok-studentskoho-samovryaduvannya/ ). ЗВО отримує відгуки студентства у тому
числі шляхом аналізу анкетувань (https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity/ );
Наприклад, у 2019 р. Бених Н. від імені студентів 3 курсу стоматологічного факультету вказала на необхідність
покращення мовних компетентностей з англійської мови шляхом введення вибіркової дисципліни «Іноземна мова
(професійного спрямування)», студенти випускного року навчання з метою поглибленого вивчення запропонували
ввести індивідуальні профільні курси з терапевтичної, ортопедичної, дитячої та хірургічної стоматології та ввести в
перелік вибіркових дисциплін курс з основ імплантології (додаток 8). Пропозиції студентства були підтримані,
відповідні зміни були внесені до ОПП. Представники студентського самоврядування відповідно до положення
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-HRUPU-MONITORYNHU.pdf ) залучені до
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП. На зустрічі з представниками самоврядування ними була
підтверджена їх залученість до надання пропозицій щодо контролю освітнього процесу, процедури вирішення
спірних ситуацій, подання пропозицій щодо змісту навчальних планів та освітніх програм (додаток 8); Відповідно до
наданої інформації проводяться зустрічі Ради студентського самоврядування стоматологічного факультету з
представниками адміністрації (https://medinstytut.lviv.ua/zustrich-studenty-administratsiya/), на яких у формі діалогу
обговорюються можливості реалізації пропозицій здобувачів.

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

Під час проведення зустрічі із роботодавцями ЕГ переконалась у тому, що вони залучені до перегляду ОПП. Цей
процес регулюється відповідно до внутрішнього Положення про Раду роботодавців
(https://medinstytut.lviv.ua/spivpratsya-z-robotodavtsyamy/). Склад ради регулюється наказом № 101/3-н
(https://drive.google.com/drive/folders/1XICLkSKMAZgGxot6BmO0hrymgtkhmr8R). Зворотній зв'язок із
роботодавцями відбувається шляхом опитувань і під час засідань Ради роботодавців; під час зустрічі П.
Питльований зазначив, що опитування відбувається 2-3 рази в рік, Б. Нечипоренко вказав, що засідання Ради
роботодавців проводяться 2 рази на рік. До прикладу, у 2019 р. зауваження Нестора Р.А., який запропонував з метою
підвищення якості викладання «Ортопедичної стоматології» для студентів 3 курсу доповнити його вивченням
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лабораторних етапів виготовлення штампованих металевих коронок та вивченням еластичних знімних протезів;
пропозиції Питльованого П.В. щодо оптимізації вивчення «Хірургічної стоматології» студентами 3 курсу шляхом
вивчення можливостей КПКТ, візуалізації його на практичних заняттях, для планування хірургічних втручань та їх
прогнозу, дослідження СНЩС та верхньощелепних пазух та студентами 4 курсу шляхом акцентування на вивченні
травматичних пошкоджень ЩЛД у аспекті їх діагностики, навігаційних підходів для проведення лікування та їх
місцевих і загальних ускладнень (https://drive.google.com/drive/folders/1h69UiJHtKVAcU-AGHZkrYtWdFThil8vB),
знайшли відображення в даній ОП. Відповідно до Положення про організацію опитувань студентів, викладачів,
випускників і роботодавців щодо якості освітнього процесу у ЛМІ (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-OPYTUVAN.pdf ) роботодавці залучені до процедури
контролю якості навчального процесу за ОП. Кожен роботодавець має можливість надати свою рецензію на освітню
програму і представити її гаранту (https://drive.google.com/drive/folders/13d1PiFuuZZxWw79MOS8RFEm76vTcWdX0?
usp=sharing ). У відомостях про самооцінювання ЗВО акцентував на практиках прийому науково-педагогічних
працівників роботодавцями з метою стажування чи короткотривалих тематичних курсів.

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

Під час відкритої зустрічі Квасневська І.І. зазначила, що за її ініціативи було створено Асоціацію випускників ЛМІ
(https://medinstytut.lviv.ua/asotsiatsiya-vypusknykiv/), на сторінці якої є опитування для випускників
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXCJHew9uylgrRQfD_21N6T0gptDMd_wJc6G-
62wXXj3mDXg/viewform), що дозволяє отримувати відгуки про навчання за ОП, простежувати кар’єрний шлях, є
можливість вносити пропозиції та рекомендації щодо ОП (додаток 8). Отримані дані є цінними, оскільки
випускники розуміють що потребує ринок від фахівця, можуть оцінити якість отриманих під час навчання знань у
аспекті їх достатності та вичерпності для провадження практичної діяльності за фахом. Ще одним джерелом
отримання інформації щодо кар'єрного шляху випускника є опитування роботодавців щодо наявних випускників
ЛМІ в штаті та якості їх підготовки (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Opytuvannya-dlya-
robotodavtsiv.pdf)

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

Задля внутрішнього контролю створений Відділ забезпечення якості освіти (https://medinstytut.lviv.ua/viddil-
zabezpechennya-yakosti/), що керується у своїй діяльності Положенням про відділ моніторингу якості освіти у ЛМІ
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-VIDDIL-MONITORYNHU-YAKOSTI-
OSVITY.pdf), Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-VNUTR-SYSTEMU-ZABEZPECHENNYA-YAKOSTI-OSVITY.pdf). На відділ
покладено проведення періодичних моніторингів та переглядів ОП відповідно до положення
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ROZROBLENNYA-ZATVERDZHENNYA-
MONITORYNH-OP-U-LMI.pdf ) у рамках яких проводиться вивчення показників діяльності науково-педагогічних
працівників на рівні кафедр та факультету, аналіз результатів навчання за ОП (https://medinstytut.lviv.ua/yakist-
oop/) та рівня задоволеності студентів, аналіз результатів анкетувань, опитування, які розміщені на сайті Інституту
після чого формуються відповідні аналітичні довідки
(https://drive.google.com/drive/folders/1fKir3md0M7vijutLYFlgu5SXVzjZMYX). У якості прикладу у відомостях про
самооцінювання відображено, що під час розробки ОП у 2019 р. зміст окремих освітніх компонент був змінений
відповідно до рецензій працедавців
(https://drive.google.com/drive/folders/13d1PiFuuZZxWw79MOS8RFEm76vTcWdX0?usp=sharing ) та пропозицій
науково-педагогічних працівників (на основі протоколів засідань профільних кафедр), переглянуті вибіркові
компоненти, кількість яких була збільшена ґрунтуючись на побажаннях студентів.

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

Оскільки дана ОПП акредитується вперше, практики реагування на зауваження та пропозиції, отримані під час
попередніх акредитацій відсутні.

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

Академічна спільнота ЗВО залучена до розбудови якісної системи внутрішнього забезпечення якості освіти в рамках
участі в групах моніторингу внутрішнього забезпечення якості ОП (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
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content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PROEKTNI-HRUPY-TA-HRUPY-ZABEZPECHENNYA.pdf ). Усі отримані
результати передаються до відділу забезпечення якості вищої освіти до обговорення та прийняття відповідних
рішень. У ході проведення зустрічі з викладачами було зазначено, що з метою контролю якості освіти відбуваються
взаємні відвідування НПП на своїх та суміжних кафедрах з метою підвищення якості викладання та забезпечення
постійного обміну новими методиками викладання. Члени академічної спільноти беруть участь у періодичних
оглядах та моніторингах освітньої програми (https://medinstytut.lviv.ua/stomatolohiya/ ), у щосеместрових анонімних
опитуваннях (https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-vykladachiv/ , https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-
steykkholderiv/ , https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity/ ). ЗВО провадить власну
стратегію забезпечення якості освіти в аспекті культури якісної підготовки під час реалізації ОП (гарант та робоча
група), процедурах перегляду відповідних освітніх програм (випускові кафедри, центральна методична комісія,
вчена рада інституту), відповідального підходу до набору абітурієнтів (приймальна комісія, факультети), пошуку
варіантів удосконалення системи оцінювання знань здобувачів (кафедри, факультети інституту), організації якісної
практичної підготовки здобувачів (відділ практики, кафедри, навчальний та методичний відділи), плануванні,
впровадженні, виконанні та звітуванні про результати роботи науково-педагогічних працівників (керівники кафедр
і факультетів, проректор з навчальної роботи, проректор з наукової роботи та завідувач навчальним та методичним
відділом).

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У ЛМІ створений та функціонує відділ забезпечення якості освіти. Існує чітка та зрозуміла практика розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП із залученням усіх зацікавлених сторін. Відзначені
позитивні практики внесення результатів науково-пошукової діяльності викладачів в зміст професійних дисциплін.
Позитивною є участь роботодавців у атестації здобувачів з даної програми, що дозволяє їм вносити нагальні зміни
до ОП. Відмічено добру практику роботодавців приймати на своїх базах науково-педагогічних працівників, з метою
стажування чи короткотривалих тематичних курсів.

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

В аспекті використання дистанційних методів навчання (проведення занять у Google Meet, Zoom) рекомендуємо
залучати викладачів до проходження курсів по організації якісного освітнього онлайн-середовища (напр., Google
Academy), які закцентують увагу на всіх можливостях онлайн-навчання та, ймовірно, вкажуть нові вектори методик
викладання в даному форматі, що сприятиме підготовці компетентних фахівців.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

У ЛМІ створений та функціонує відділ забезпечення якості освіти. Впроваджена чітка та зрозуміла практика
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП із залученням усіх зацікавлених сторін.
Виявлена залученість здобувачів, НПП та інших стейкґолдерів до процедур розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми, що підтверджено як документально, так і було з’ясовано
під час інтерв’ювання. Беручи до уваги сильні сторони та позитивні практики, а також рекомендації, надані щодо
удосконалення ОПП, ЕГ вбачає виявлені недоліки несуттєвими та такими, що не створюють перешкод для її
реалізації у контексті Критерію 8.

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.

Під час проведення акредитації експертною групою було виявлено, що всі документи, які стосуються прав та
обов’язків учасників освітнього процесу представлені у вільному доступі на сайті ЗВО: «Правила прийому до ТзОВ
«ЛМІ» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/pravyla-pryyomu.pdf); «Статут ТзОВ «Львівський
медичний інститут» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Statut-LMI.pdf ); «Положення про
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організацію освітнього процесу ТзОВ «ЛМІ» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-
PRO-ORHANIZATSIYU-OSVITNʹOHO-PROTSESU.pdf ), що у вільному доступі розміщені на офіційному сайті ЗВО в
окремій теці (https://medinstytut.lviv.ua/polozhennya/). Відмічено позитивні практики відкритості навчання за ОПП
для здобувачів шляхом упровадження системи АСУ “Деканат”. Інформування студентства відбувається шляхом
відправлення листів на корпоративну пошту (@medinstytut.lviv.ua), здобувачі також можуть звернутись поштою до
викладача чи представників адміністрації з метою отримання необхідної інформації чи роз’яснень (згідно з
інформацією, наданою гарантом ОПП). На думку експертної групи та учасників освітнього процесу (з’ясували під
час зустрічей) усі нормативно-правові акти, положення та процедури чітко та зрозуміло регулюють вищезазначені
обов’язки, роблять навчання за ОПП відкритим та доступним.

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.

Позитивною є практика своєчасного оприлюднення на сайті ЗВО проєкту ОПП (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/Proyekt-221-Stom-2021.pdf ) у терміні, що роблять можливими збір зауважень та пропозицій
стейкґолдерів (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6TrsSKUQYnEGzLNOom2fg0PfARNEscpiOjZ1oNTs-
tqpzRA/viewform), що було з’ясоване нами під час проведення зустрічей із заінтересованими сторонами (додаток 9).
До того ж, за інформацією, наданою гарантом, стейкґолдери вже готують пропозиції щодо змісту проєкту ОПП
(2021) (Н. Бених, Ю. Коцюмбас, Г. Струж, М. Патрітєєв, Г. Струж, М. Ільницька, І. Квасневська, А. Ковальчук).

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.

Експертна група переконалась, що на офіційному сайті ЗВО оприлюднена актуальна та достовірна інформація щодо
цілей, очікуваних результатів навчання та компонент ОПП 221 “Стоматологія”, що є у вільному доступі для всіх
зацікавлених сторін та суспільства. Прослідковується чітке дотримання вимог щодо прозорості та публічності
діяльності ЗВО, що є вкрай важливим у аспекті даного критерію.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЕГ пересвідчилась у обізнаності стейкґолдерів щодо їх прав та обов’язків у аспекті освітнього процесу. Відмічено
позитивні практики імплементації системи АСУ “Деканат” в навчальний процес за ОПП, що робить його ще більш
доступним для здобувачів. Подана інформація є актуальною, своєчасною та достовірною. ЗВО дотримується
термінів оприлюднення проєкту ОПП, що дозволяє в повній мірі збирати усі зауваження та пропозиції, що можуть
надійти. Сайт ЗВО доступний до сприйняття, інформація чітко розподілена по структурних блоках (було відмічено
здобувачами під час зустрічі), що також засвідчує доступність розміщеної інформації для зацікавлених сторін.
Підтверджено не формальну, а реальну залученість зацікавлених сторін до процедури внесення змін до ОПП.
Наявність корпоративної пошти, що значно спрощує їм доступ до необхідної інформації є доволі позитивним
моментом. ЕГ вважає, що перераховані практики мають інноваційний характер та заслуговують на увагу.

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

Не виявлені

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.
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В рамках провадження освітньої діяльності за даною ОПП усі учасники проінформовані про свої права та обов’язки
шляхом ознайомлення із зрозумілими та чіткими правовими актами, що їх регулюють. Проєкт ОПП
оприлюднюється ЗВО на офіційному сайті в терміни, необхідні для одержання пропозицій та зауважень
стейкґолдерів. Окремої уваги заслуговує сайт, що завдяки своїй логістиці забезпечує зрозумілий та вільний доступ
до інформації для всіх зацікавлених сторін. Практика інформування здобувачів корпоративною поштою є
виправданою та актуальною як в умовах дистанційного навчання, так і під час очного навчання. Перелічені
практики вказують на взірцевість ОПП за даним критерієм.

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

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.
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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.

Випускники відзначали “сімейність Інституту” за рахунок маленької кількості здобувачів у групах, індивідуального
підходу до кожного студента, відкритості та підтримки на всіх етапах навчання від керівництва та викладачів ЗВО.
Рада випускників провадить активну роботу по збору інформації щодо кар’єрного шляху випускників,
систематизуючи її відповідно до країн та регіонів (у межах України) працевлаштування.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми A

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

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 A

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Сторінка 30



Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Додаток до критерію 1.pdf tARusPh1qUV4/QE5rZLy6FnxzIpq5c7W8YwEPaoam
IU=

Додаток Додатки до критерію 3.pdf WIjXrJMyGDqWb80CCliVcWBw1r/RPmy4IvYbUTN
F2tU=

Додаток Додатки до критерію 5.pdf mkehU5DQ287a4nVvJMpFESsq/1z8r2I9lP1UVWVX
Sf4=

Додаток Додаток до критерію 7.pdf 0Crvvi7MwkofveN+XDqaxZwzEQ8SJPg4ig7ggQ1GB
98=

Додаток Додатки до критерію 2.pdf ICOq3YXAPZ54QkFpkVBIlBP8Htbo+LbCBjbWkVqa
g7g=

Додаток Додатки до критерію 8.pdf q7k4BtnnLKrN+yll/Jk2s+Vk6MlHQKNlsEHKcCjQ6/
k=

Додаток Додатки до критерію 9.pdf fw5e+AIPx9AGE/3DsTz9/A2MKryAXuHZkgg0qSIh
F00=

Додаток Додатки до критерію 4.pdf J9TYnHRU33sqGi9ykt6iy2uU8BFv6Iqls5yaBnuS0D
w=

Додаток Додатки до критерію 6.pdf nSgNw2uh6gv9pUHNA+MLvgS3m3KvIqCUYYd8AB
oVWW8=

***

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

Якубова Інесса Ігорівна

Члени експертної групи

Гаджула Наталія Григорівна

Комаров Дмитро Олексійович
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