
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровський
медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини"

Освітня програма 50280 Стоматологія

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
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровський медичний
інститут традиційної і нетрадиційної медицини"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 50280

Назва ОП Стоматологія

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 Каськова Людмила Федорівна, Комаров Дмитро Олексійович, Гаджула
Наталія Григорівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 22.12.2021 р. – 24.12.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://dmitnm.edu.ua/institute-activity/potochna-akreditaczіya

Програма візиту експертної групи https://dmitnm.edu.ua/institute-activity/potochna-akreditaczіya

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 (далі – ОПП, ОП) “Стоматологія” Дніпровського медичного інституту традиційної і
нетрадиційної медицини (далі – ДМІ ТНМ / Інститут) на основі проведеної дистанційної експертизи та аналізу
відомостей самооцінювання (далі – ВСО) забезпечує достатній рівень підготовки фахівця в галузі стоматології, що
відповідає Стандарту вищої освіти (ВО) за другим (магістерським) рівнем. Експертна група (далі – ЕГ) відзначила
створене ефективне освітнє середовище для підготовки здобувачів вищої освіти в ДМІ ТНМ, що включає: 10
навчальних баз, з яких 4 є профільними, оснащені сучасним матеріально-технічним забезпеченням; Центр
симуляційних методів навчання, що допомагає в оволодінні практичними навичками та складанні ОСКІ;
проходження практики у 5 клінічних базах міста, з якими укладено угоди про співпрацю; застосування сучасного
програмного забезпечення для дистанційного навчання. Окремо слід підкреслити дієву систему мотивування й
підтримки академічної і професійної кваліфікації викладачів, ефективні підходи щодо залучення всіх стейкґолдерів
(здобувачів вищої освіти, представників студентського самоврядування, роботодавців, академічної спільноти,
випускників, представників профільних громадських професійних об’єднань) до багаторівневої системи
забезпечення якості вищої освіти з вираженим студентоцентрованим підходом, позитивні практики популяризації
принципів академічної доброчесності. Згідно експертної оцінки ВСО, представлених на запит документів, а також
результатів співбесіди з представниками фокус-груп ОПП демонструє “повну відповідність” за критерієм 1 та
“загалом відповідність” за критеріями 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Виявлені недоліки не є суттєвими, не носять системного
характеру та можуть бути виправлені. ЕГ сформовано ряд рекомендацій, які, на думку експертів, можуть
удосконалити якість реалізації програми. ЕГ відмітила високий рівень організації дистанційних зустрічей з боку
ЗВО та подачу додаткових документів.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Експертною групою визначено такі сильні сторони та позитивні практики: Цілі ОПП та ПРН визначенні з
урахуванням позицій і потреб усіх стейкґолдерів, наявна активна співпраця з роботодавцями, тісний зв’язок цілей і
ПРН з тенденціями розвитку спеціальності та ринку праці. Існує можливість вступу на основі раніше здобутих
рівнях фахової освіти. На ОПП застосовується практика перезарахування і визнання результатів навчання
здобувачам, які вступили на другий курс на основі попередньо здобутого диплому молодшого бакалавра. Здобувачі
мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію (наявні 62 вибіркові дисципліни, серед яких 18
фахових), обирати бази практик (представлено 5 угод про співпрацю), висловлювати свої побажання щодо змін в
організації освітнього процесу. Створено належні умови для формування численних соціальних навиків. В освітній
процес впроваджуються проблемно-орієнтовані, інтерактивні, імітаційні методи навчання. В ДМІ ТНМ інтегровано
дистанційну форму навчання з використанням інформаційної платформи Microsoft Teams 365, де зберігаються
записи занять, наявні всі необхідні навчально-методичні матеріали; вдало застосовуються мультимедійні засоби та
симуляційне навчальне обладнання. Інститут популяризує академічну доброчесність, систематично здійснює
перевірку всіх друкованих праць на наявність ознак плагіату технічними засобами. Введено дисципліну “Основи
академічної доброчесності”. Здобувачі та НПП мають можливість пройти курси з академічної доброчесності на
ресурсі EdEra. На сайті представлена серія інфобюлетенів за темою “Академічна доброчесність” від проєкту
сприяння академічної доброчесності в Україні (SAIUP). До організації та реалізації навчального процесу залучені
досвідчені викладачі, більшість з яких вільно володіє англійською мовою, професіонали-практики, роботодавці,
представники професійних асоціацій. В Інституті існує рейтингова оцінка діяльності НПП, найкращі з яких
отримують заохочення. Конкурсний добір викладачів проводиться прозоро з урахуванням їх рейтингу. Позитивна
практика дієвої безперервної системи мотивування й підтримки академічної і професійної кваліфікації викладачів
на інституційному рівні. МТБ та ресурси відповідають сучасним вимогам, що цілком забезпечує досягнення
визначених ОПП цілей і ПРН. Симуляційний центр оснащений інноваційним обладнанням, яке здобувачі
використовують для опанування практичних навичок. Навчально-методична база постійно оновлюється,
поповнюється профільною літературою. Інститут надає у достатньому обсязі різнобічну підтримку всім учасникам
освітнього процесу. В ДМІ ТНМ сформовано інституційну культуру ВСЗЯО, що сприяє постійному моніторингу
змісту програми, чітко та ефективно реагує на недоліки ОПП. В Інституті створена та активно працює Рада
роботодавців. Позитивна практика залучення роботодавців у випускні екзаменаційні комісії, що дозволяє
об’єктивно оцінити слабкі місця в підготовці здобувачів вищої освіти та надати відповідні рекомендації.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Узагальнення слабких сторін та рекомендацій з удосконалення ОП наступне: В структурі ОПП різні дисципліни
інтегровано в один освітній компонент (ОК21, ВК4.1, 4.2), ПРН яких можуть не збігатися. Доцільно виокремити
зазначені інтегровані освітні компоненти в самостійні дисципліни з метою детального структурування ОПП.
Рекомендовано сприяти формуванню ІОТ здобувачів не тільки через можливість вибору із каталогів виборних
дисциплін загальної та фахової підготовки, але й проходженню навчання/стажування/стоматологічної практики в
рамках академічної мобільності як всередині країни, так і поза її межами. Програма комплексного фахового
випробування для вступу на 2-й курс не оновлена; рекомендовано оновити переліки основної та додаткової
літератури сучасними виданнями. Рекомендовано розмістити профіль ОПП 221 “Стоматологія” в розділі
“Абітурієнту” з метою ознайомлення вступників із предметами, які будуть вивчатися, ПРН, контрольними заходами,
МТЗ. Відсутня практика міжнародної академічної мобільності та визнання результатів неформального навчання
серед здобувачів цієї ОПП. Рекомендовано більш активно популяризувати та посилити зусилля в напрямку
залучення здобувачів до міжнародної академічної мобільності, а також застосовувати процедуру визнання РН,
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отриманих у неформальній освіті. Робота СНТ потребує вдосконалення щодо надання більш високого наукового
рівня студентським роботам. Рекомендовано заохочувати більше здобувачів до участі у наукових конференціях,
підвищити рівень публікацій до журнальних статей, започаткувати участь здобувачів освіти у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт, олімпіадах професійного спрямування; активізувати навчання, викладання та
наукові дослідження, пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності ЗВО. З метою покращення результатів складання
інтегрованих тестових іспитів “КРОК 1. 2. Стоматологія” рекомендовано впровадити передкрокові тестування
здобувачів ВО на профільних кафедрах. ЕГ рекомендує посилити роботу в аспекті інформування іноземних
студентів. Вбачаємо за доцільне якомога швидше отримати доступ до наукометричних баз, що сприятиме доступу
академічної спільноти ЗВО до актуальних медичних розробок та тактик ведення пацієнтів; мотивувати викладачів
до публікаційної активності, в тому числі міжнародної. ЕГ рекомендує впорядкувати механізм збору відгуків і
рекомендацій щодо ОПП від випускників, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності здобувачів на ринку
праці. Вбачаємо за доцільне залучити професіоналів-практиків до проведення воркшопів для здобувачів, які
сприятимуть здобуттю ними навичок роботи сучасним обладнанням. Рекомендовано запровадити розміщення
таблиці пропозицій за результатами громадського обговорення на офіційному сайті ЗВО з метою інформування
широкого загалу. Рекомендовано залучати більшу кількість респондентів-здобувачів до опитувань, що сприятиме
об’єктивізації отриманих результатів.

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.

ОП підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 221 “Стоматологія” має чіткі
цілі, які забезпечують достатній рівень компетентностей в галузі стоматології. ОП, що акредитується, обговорена та
схвалена на міжкафедральному засіданні (протокол №2 від 10.11.2020 р., п.2 відповідей на запит), після винесення
на громадське обговорення та внесення змін (09.03.2021р.) затверджена рішенням Вченої ради ДМІ ТНМ (протокол
№8 від 25.03.2021р). Цілі ОПП узгоджуються з місією та стратегією Інституту, які оприлюднені на сайті ЗВО за
посиланням (https://dmitnm.edu.ua/publіchna-іnformaczіyaa/mіsіya,-vіzіya,-strategіya-dmі-tnm), зокрема щодо
підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у сфері охорони здоров’я, забезпечення високої
якості освітньої, наукової і клінічної діяльності відповідно до сучасних вітчизняних і світових стандартів ВО та
досягнень медичної науки та практики, формування високоосвічених і національно свідомих особистостей, здатних
до постійного саморозвитку та професійного зростання. Основними напрямами стратегічного планування,
визначених Перспективним планом розвитку ДМІ ТНМ на 2021-2026 рр. (дод.1) є приведення якості освітньої
діяльності до міжнародних стандартів, посилення наукової діяльності, розширення міжнародної інтеграції тощо.
Згідно спостережень ЕГ на теперішній час концепція реалізована у подальшому розвитку симуляційного навчання;
удосконаленні студентоцентрованого підходу; залученні до викладання професіоналів-практиків, роботодавців;
оновленні змістового наповнення ОП, формуванні середовища всебічного професійного розвитку здобувачів. У
Стратегії розвитку ЗВО на 2021-2026рр. у п.5. вказано: [Організація та введення в дію власної інститутської клініки
для практичної підготовки здобувачів ВО], що свідчить про належну увагу та можливості подальшого
вдосконалення ОП. ОП є прикладною з професійною орієнтацією на теорію та практику надання стоматологічної
допомоги на основі новітніх наукових досягнень як за існуючими стандартами, так із застосуванням альтернативних
методів лікування. Після аналізу ВСО, в результаті співбесіди з гарантом та учасниками фокус-груп, ЕГ визначилась,
що особливістю ОП є її реалізація при поєднанні ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки з основних
розділів сучасної стоматології, розширення світогляду майбутніх лікарів шляхом формування пацієнтцентрованого,
холістичного підходів із застосуванням принципів міжпрофесійних освітніх можливостей для ефективного
використання традиційних та алопатичних методів лікування, індивідуалізований підхід до формування
оптимальних шляхів набуття професійних та громадянських якостей. Цілі ОП узгоджені із нормативними
документами ЗВО (https://dmitnm.edu.ua/publіchna-іnformaczіyaa/polozhennya-shho-regulyuyut-dіyalnіst-dmі-tnm):
Статутом ДМІ ТНМ (https://dmitnm.edu.ua/publіchna-іnformaczіyaa/statut-dmі-tnm), Стратегією розвитку,
Положенням про організацію освітнього процесу, Положенням про ОПП підготовки здобувачів ВО.

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.
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Цілі ОП та ПРН формулюються з урахуванням пропозицій та інтересів усіх стейкґолдерів, що було підтверджено ЕГ
під час зустрічей. Інтереси здобувачів враховано на етапах створення та функціонування ОП усіх редакцій, завдяки
їх участі в міжкафедральних засіданнях, розширених засіданнях старостату, робочої групи, Вченої ради Інституту, а
також під час анкетувань і громадських обговорень. Зокрема, на етапі розпрацювання ОП (2017) у засіданнях
робочої групи брав участь здобувач К. Пащенко, який рекомендував включити питання академічної доброчесності
(АД), що було реалізовано проф. О. Слєсаренко через впровадження ВК1.7 “Основи АД”. На етапі громадського
обговорення проєкту ОП (2020) здобувач В. Кошиль вніс пропозицію поглиблено вивчати матеріалознавство в
стоматології, що було реалізовано у ВК2.10 “Сучасні стоматологічні матеріали”. Н. Святун запропонувала оновити
тематики ОК13, 21 питаннями лабораторної діагностики, лікування та профілактики COVID-19. Пропозицію було
підтримано та реалізовано через впровадження ВК4.13. Під час винесення проєкту ОП (2021) на громадське
обговорення (п.4 відповідей на запит) іноземні студенти висунули пропозицію щодо збільшення часу для
аудиторної роботи та поповнення бібліотечного фонду англомовною літературою. ЕГ встановлено факт урахування
усіх пропозицій. Роботодавці залучалися до визначення цілей і ПРН через обговорення на засіданнях робочої групи
та Ради роботодавців, міжкафедральних засіданнях, при рецензуванні ОП, опитуваннях і громадських обговореннях.
ОП розпрацьована робочою групою, до складу якої входить проф. М., начальник стоматологічного відділення
Дніпровського військового госпіталю. З його ініціативи збільшено години практичної підготовки, введено ВК
“Менеджмент і маркетинг у стоматології”. ОП обговорена та схвалена на засіданні Ради роботодавців, до складу якої
входять керівники ЛПЗ м. Дніпра (https://dmitnm.edu.ua/institute- activity/sp%D1%96vpraczya-z-robotodavczyami).
Зокрема, В. Кіжнер, керівник ТОВ “Нео Денталклінік”, запропонувала збільшити практичні години професійної
підготовки. Є. Нєженцев, голова Дніпровського осередку імплантологів України, запропонував ввести ВК4.11
“Цифрові технології у стоматології”; С. Кудін, керівник ООО “Антіпа Медікал”, вніс пропозицію ввести ВК3.9
“Ендодонтія під мікроскопом”. Під час зустрічі з працедавцями встановлено факт урахування їх пропозицій щодо
посилення практичної підготовки, впровадження професійно-орієнтованих ВК, методів викладання профільних
дисциплін. З ініціативи академічної спільноти ОП систематично вдосконалювалась: оновлено профіль ОП,
впроваджено вибіркові дисципліни ВК1.5, ВК1.7, ВК2.6, ВК2.9, ВК3.10, ВК5.3, доповнено фахові компетентності. До
прикладу, за рекомендацією проф. М. Комського введено ФК20, що передбачає здатність використовувати знання
онтогенетичних особливостей розвитку ЩЛД у професійній діяльності.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Цілі ОП і ПРН відображають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці у галузі охорони здоров’я, що
дозволяють випускнику програми бути конкурентоспроможним завдяки отриманим компетентностям, націлених на
вирішення складних задач і проблем у сфері стоматології, здатності виконувати професійну діяльність на базі
новітніх наукових досягнень, сучасних методів надання стоматологічної допомоги. ПРН1-23 відображають ці
тенденції та забезпечуються дисциплінами, направленими на розвиток загальних (ЗК1-16) і фахових (ФК1-22)
компетентностей. Зокрема, при перегляді та оновленні ОП через взаємодію з роботодавцями враховано сучасні
тенденції розвитку стоматології, новітні методики та технології надання стоматологічних послуг: за ОП проводиться
навчання 3D-технологіям (ОК28, ВК5.6), естетичній (ОК26, ВК3.9, ВК4.15) та цифровій стоматології (ОК26, ОК28,
ВК4.11), основ імплантології (ОК27-28, ВК3.10, ВК5.8), менеджменту і маркетингу в стоматології (ВК 5.7),
використання органічних, біологічно інертних та безпечних матеріалів (ОК28, ВК2.10), профілактичної стоматології
(ОК14, ОК25-31, ВК1.9, ВК5.1, ВК5.5). В рецензіях на ОПП директора ТОВ “Антипа Медикал” С. Кудина та ген.
директора КП “Дніпровська ОДКЛ” О. Власова підкреслено, що розробники програми проаналізували сучасний
ринок праці, вивчили вимоги до надання освітніх послуг й професійної якості майбутнього фахівця в галузі
стоматології. ОП базується на попередньому досвіді підготовки спеціалістів-стоматологів і враховує попит на ринку
послуг та праці. Галузевий контекст ОП повною мірою відображає особливості та вимоги різних напрямів
стоматології через набуття необхідних теоретичних знань, поглибленого вивчення професійно-орієнтованих
дисциплін (ОК15-17, 25-31, 33) із включенням додаткових вибіркових компонент (ВК1.12, 2.2, 2.8-2.10, 3.2, 3.9-3.10,
4.11-4.16, 5.1-5.2, 5.6-5.12), адаптацією здобувачів ВО до умов практичної діяльності. Гарант ОП зазначив, що зміст
професійно-орієнтованих ОК враховують особливості регіонального контексту шляхом впровадження нових
сучасних методів профілактики, лікування та діагностики стоматологічних захворювань через складну екологічну
ситуацію Дніпровського регіону, в зв’язку з наявністю великої кількості підприємств чорної металургії, хімічної
промисловості та машинобудування. Екологічні проблеми техногенного характеру призводять до активації гліколізу
у порожнині рота, спричинюють значне ураження твердих тканин зубів – карієсу та його ускладнень. Зі слів гаранта,
під час формулювання цілей та ПРН за ОП враховано досвід ПДМУ та ІФНМУ щодо кількості кредитів більшості
ОК, впровадження вибіркових дисциплін, наукових здобутків у практичній діяльності лікаря-стоматолога. Серед
іноземних закладів враховано досвід Стоматологічної школи Гарвардського університету щодо профілактичної
направленості діяльності лікаря-стоматолога, а також принципи компетентнісного підходу, задекларованих
Канадською асоціацією стомат. факультетів, що знайшло своє відображення у введенні ФК20, 21.

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.
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ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю 221
“Стоматологія” для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 24.06.2019
р., № 879 (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221-
stomatologiya-magistr.pdf). ПРН комплексно та в повній мірі забезпечені обов’язковими ОК, повністю відповідають
затвердженому Стандарту вищої освіти. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти за ОПП, зокрема ОК
1, ОК 5, ОК 15-17, ОК 24-33, забезпечує досягнення всіх результатів навчання, які дають змогу набути здобувачам
загальних і фахових компетентностей. Інші ПРН, окрім тих, які сформульовані у Стандарті, освітньо-професійною
програмою не передбачені. Всі ПРН враховано під час розробки ОПП, чітко відображено в матриці відповідності
визначених результатів навчання та компетентностей компонентам освітньої програми, результатом якого є чітке
узгодження всіх елементів ОПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОПП і програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб зовнішніх і внутрішніх
стейкґолдерів: здобувачів вищої освіти, представників студентського самоврядування, випускників, роботодавців,
академічної спільноти, представників профільних громадських професійних об’єднань, пропозиції яких
враховуються в повній мірі. Робота зі стейкґолдерами проводиться системно, задокументована. ОПП (2020, 2021) за
змістом відрізняється від першого варіанту ОПП (2017), що є реакцією на потреби стейкґолдерів, які системно
вивчаються. Позитивною практикою є справжній характер участі працедавців у формуванні змісту ОПП, створення
Ради роботодавців; постійний ефективний зв’язок із ними. Цілі ОП та ПРН визначені з урахуванням галузевого та
регіонального контекстів, тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці: впроваджено 18 актуальних фахових
вибіркових компонент, за якими проводиться навчання 3D-технологіям, естетичній, цифровій стоматології, основ
імплантології, менеджменту і маркетингу в стоматології, використання органічних, біологічно інертних та
безпечних матеріалів, профілактичної стоматології. Враховано досвід вітчизняних та іноземних освітніх програм -
Стоматологічної школи Гарвардського університету, яка стала основою для ПРН 7 щодо профілактичної
спрямованості діяльності стоматолога та ПРН 4 щодо використання додаткового обладнання при постановці
остаточного діагнозу; а також Канадської асоціації стоматологічних факультетів медичних університетів, що стало
основою розширення фахових компетенцій (ФК 20 “Здатність використовувати знання онтогенетичних
особливостей розвитку ЩЛД у професійній діяльності та ФК 21 “Орієнтованість на використання органічних,
біологічно інертних та безпечних матеріалів”). Позитивною практикою є залучення до розробки та реалізації ОПП
значної кількості спеціалістів-практиків в галузі стоматології.

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

Слабкі сторони та недоліки не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОПП має чітко сформульовані цілі, що відповідають місії та стратегії ДМІ ТНМ. Освітньо-професійна програма
дозволяє досягти результатів навчання визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю 221 “Стоматологія”
для другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 “Охорона здоров’я” і відповідає запитам сучасного
суспільства щодо підготовки висококваліфікованих, компетентних, конкурентноспроможних фахівців, здатних
розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері стоматології та охорони здоров’я або у процесі навчання. ОПП
орієнтована на отримання здобувачами якісних освітніх послуг для досягнення цілей і програмних результатів
навчання. При проєктуванні ОПП включено 18 фахових вибіркових освітніх компонент, що відображають тенденції
розвитку спеціальності та дійсно реалізуються на програмі. Стейкґолдери залучені до формулювання цілей і
програмних результатів навчання, їх пропозиції та потреби враховуються. На основі аналізу сильних сторін
(активна співпраця з роботодавцями, врахування позицій та потреб усіх стейкґолдерів, результатів аналізу
відповідності запланованих результатів навчання потребам ринку праці, тісний зв’язок цілей і ПРН освітньої
програми з тенденціями розвитку спеціальності, врахування досвіду вітчизняних та іноземних освітніх програм) і
відсутності недоліків, ЕГ дійшла висновку, що всі вищезазначені аргументи дають підстави оцінити освітню
програму за Критерієм 1 на рівні “А”.
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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).

Обсяг освітньо-професійної програми становить 300 кредитів ЄКТС, що відповідає Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 221 “Стоматологія” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” для другого (магістерського) рівня вищої
освіти. Обсяг освітніх компонентів, спрямованих на формування компетентностей, становить 225 кредитів ЄКТС, що
відповідає вимогам Стандарту вищої освіти та вимогам законодавства щодо навчального навантаження за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти. Обсяг вибіркової компоненти включає 75 кредитів ЄКТС (25% від
загальної кількості кредитів), що відповідає вимогам Закону України “Про вищу освіту”.

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

Зміст освітньої програми структурований, освітні компоненти для вивчення гуманітарних, фундаментальних і
професійно-орієнтованих дисциплін згруповані відповідно до років навчання та поділу на обов’язкові (цикл
загальної підготовки, цикл професійної підготовки) та вибіркові компоненти (вибіркові дисципліни 1-5 курсів).
Освітні компоненти, що включені до ОП, складають логічну взаємопов’язану систему. Освітні компоненти як
теоретичного, так і клінічного спрямування дозволяють досягти заявлених цілей, компетентностей і ПРН.
Структурування освітніх компонент ОПП за семестрами та роками навчання відображено в навчальному плані.
ОПП є збалансованою в контексті часу (за роками навчання: І, ІІ, ІІІ та IV по 52 тижні, V – 39 тижнів і державна
атестація). Кожен ПРН забезпечується обов’язковими компонентами ОК 1-33, що випливає з аналізу матриці
забезпечення ПРН відповідними освітніми компонентами. Простежується логічний зв’язок між ПРН, програмними
компетентностями та результатами навчання кожного освітнього компонента, що підтверджено ЕГ при вивченні
матриць відповідностей програмних компетентностей освітнім компонентам програми та аналізом робочих програм
/ силабусів навчальних дисциплін. До структури цієї ОПП включені обов’язкові освітні компоненти загальної
підготовки – ОК 1-6 (19 кредитів) і професійної підготовки – ОК 7-33 (206 кредитів). Викладанню дисциплін
професійної підготовки логічно передує цикл фундаментальних дисциплін загального спрямування: ОК 7-14, ОК 18-
24, ОК 32. Професійно-орієнтованими дисциплінами є ОК 15-17, ОК 25-31, ОК 33 (116 кредитів ЄКТС). Вибіркові
компоненти розподілені за курсами навчання і складають 75 кредитів ЄКТС. В ОПП враховано роль гуманітарної
складової у формуванні загальних компетентностей через вивчення декількох дисциплін, зокрема, ОК 1 формує ЗК
3-4, 6-7, 14-15; ОК 2 – ЗК 3, ЗК 8, 14-15; ОК 3 – ЗК: 1, 3, 9-10, 13-15; ОК 4 – ЗК 3, 15; ОК 5 – ЗК 3, 5-8, 15-16; ОК 6 – ЗК:
3-5. Проте, деякі дисципліни об’єднані в один освітній компонент, до прикладу ОК 21 “Внутрішня медицина (в т.ч.
пропедевтика внутрішньої медицини, інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія)”; ВК 4.1
“Загальна медична підготовка (дерматологія, венерологія; психіатрія, наркологія; медична психологія; фізична
реабілітація, спортивна медицина; ендокринологія)” інтегровані в одну. Окремі ПРН за цими різними
дисциплінами можуть не збігатися. На думку експертів, доцільно виокремити інтегровані ОК в самостійні
дисципліни з метою детального структурування ОПП. Дисципліна “Офтальмологія та оториноларингологія” (ВК 4.2)
є вибірковою, ймовірність необрання її здобувачами залишається. Оториноларингологія тісно пов’язана зі
стоматологією, є суміжною дисципліною, адже патологія ЩЛД часто має паралельний розвиток із захворюваннями
ЛОР-органів. Рекомендуємо переглянути каталог обов’язкових і вибіркових дисциплін, по можливості виокремити
Оториноларингологію в нормативну дисципліну.

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

ОПП не є міждисциплінарною, проте освітні компоненти загальної, професійної та практичної підготовки є
взаємопов’язаними та предметно-інтегрованими. Дисципліни професійної підготовки складають 68,6% (206
кредитів ЄКТС). Зміст ОПП відповідає предметній області, визначеної для неї спеціальності, а саме галузі знань 22
“Охорона здоров’я” спеціальності 221 “Стоматологія”, затвердженої Стандартом; усі обов’язкові компоненти ОПП
забезпечують досягнення програмних результатів навчання. Об’єкт вивчення за ОП забезпечується ОК 15
“Пропедевтика терапевтичної стоматології” (4 ЄКТС), ОК 16 “Пропедевтика ортопедичної стоматології” (4 ЄКТС),
ОК 17 “Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології” (3 ЄКТС), ОК 25 “Профілактика стоматологічних
захворювань” (4 ЄКТС), ОК 26 “Терапевтична стоматологія” (21 ЄКТС), ОК 27 “Хірургічна стоматологія” (19 ЄКТС),
ОК 28 “Ортопедична стоматологія” (20 ЄКТС), ОК 29 “Ортодонтія” (10 ЄКТС), ОК 30 “Дитяча терапевтична
стоматологія” (10 ЄКТС), ОК 31 “Дитяча хірургічна стоматологія” (6 ЄКТС), ОК 33 “Виробнича лікарська практика”
(15 ЄКТС). Загальний обсяг обов’язкових ОК професійної спрямованості складає 38,7% (116 кредитів ЄКТС).
Поглибленню ПРН предметної області сприяють вибіркові дисципліни: ВК 2.1-2.2, ВК 2.8-2.10, ВК 3.9-3.10, ВК 4.11-
4.13, ВК 4.15, ВК 5.1-5.2, ВК 5.6-5.9, ВК 5.12. Варіативна складова ОПП формується з урахуванням сучасних
вітчизняних та світових тенденцій розвитку медицини за різними напрямами спеціалізації та індивідуальних
освітніх запитів здобувачів. Даний комплекс освітніх компонент забезпечує здобувачу оволодіння професійними
компетентностями в галузі стоматології, зокрема передбачає залучення до навчального процесу відповідного
стоматологічного обладнання, необхідного для здійснення лікувально-діагностичного процесу. Професійно-

Сторінка 7



орієнтована практична підготовка (аудиторні години практичних занять ОК 15-17 і поліклінічні години ОК 26-31)
складають 17,6% (53 кредити ЄКТС); наявність в ОПП виробничих лікарських практик, що складають 5% від обсягу
програми (15 кредитів ЄКТС), сприяють удосконаленню практичних навичок за всіма напрямами стоматології,
забезпечують адаптацію здобувачів до професійного середовища. Теоретичний зміст предметної області
забезпечується навчальними дисциплінами ОК 1-14, ОК 18-24, ОК 32, що формують знання з гуманітарних,
фундаментальних, клінічних наук з питань охорони здоров’я населення, профілактики, діагностики та лікування
стоматологічних захворювань, необхідних для здійснення професійної діяльності лікаря-стоматолога. Методи,
методики та технології діагностики і лікування, інструменти та обладнання висвітлено в ОК 15-17, 25-31, 33. Освітні
компоненти, які за змістом не відповідають предметній області спеціальності, відсутні.

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 ІОТ регламентується Положенням про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій
здобувачами освіти та Положенням про порядок та умови вибору здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін у
ДМІ ТНМ, відповідно до яких здобувач має право вільного вибору вибіркових навчальних дисциплін і установи
(бази) для проходження практики; академічну мобільність з наступною можливістю перезарахування кредитів
ЄКТС, здобутих в інших ЗВО; право на визнання РН отриманих у неформальній освіті тощо. ОПП забезпечує
формування ІОТ здобувачів через можливість вибору та вивчення 62 вибіркових дисциплін (серед яких 18 є
фаховими), що становить 25% обсягу всіх кредитів ОПП та відповідає вимогам Закону України “Про вищу освіту”.
Більшість розпрацьованих дисциплін щорічно оновлюються для формування гнучких та актуальних ІОТ здобувачів
і реалізуються на ОП. При формуванні каталогу вибіркових дисциплін враховано пропозиції здобувачів, НПП,
роботодавців, що підтверджено учасниками освітнього процесу на зустрічах і представлено у витягах протоколів
міжкафедральних засідань (п.2, п.14 відповідей на запит). Порядок вибору дисциплін і заходи щодо забезпечення
права на вільний вибір ВК детально прописано у ВСО. За результатами співбесіди зі здобувачами можна
стверджувати про прозорість та зрозумілість процедури вибору освітніх компонент. Вибір здобувачами вибіркових
дисциплін здійснюється самостійно, згідно власних уподобань та мотивацій через подання заяви письмово або у
електронному вигляді, через офіційний веб-сайт (dmitnm.edu.ua/for-students/vib%D1%96rokv%D1%96-
konmponenti/stomatolog%D1%96ya). Здобувачі беруть участь у складанні переліку ВК на міжкафедральних
засіданнях, під час громадського обговорення, анкетуванні. Інформацію про зміст вибіркових дисциплін здобувачі
отримують із сайту ЗВО, на кафедрах. ЕГ констатує наявність системи та принципів вибору дисциплін, реальність
вільного вибору, зручність і зрозумілість процедури вибору, що підтверджено на зустрічах і при проведеному аналізі
Індивідуальних навчальних планів студентів (п.6 відповідей на запит) та Наказів про формування груп здобувачів
ВО для вивчення вибіркових дисциплін (п.5 відповідей на запит). ЗВО швидко відреагував на
зауваження/пропозицію здобувачів щодо неможливості вивчати дисципліну, внаслідок недостатньої кількості осіб
для формування академічної групи через внесення доповнення до Положення про порядок та умови вибору
здобувачами ВО вибіркових дисциплін (нова редакція від 25.03.2021 р.), що передбачає можливість навчання за ВК
у малих групах – менше 8 осіб. Здобувачі цієї ОПП не скористалися можливістю сформувати ІОТ в рамках
академічної мобільності, сертифікованих програм, дистанційних курсів тощо. Рекомендовано сприяти формуванню
ІОТ здобувачів не тільки через можливість вибору із каталогів виборних дисциплін загальної та фахової підготовки,
але й проходженню навчання/стажування/стоматологічної практики в рамках академічної мобільності як всередині
країни, так і поза її межами.

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

Практична підготовка студентів регламентується “Положенням про практичну підготовку здобувачів ВО у ДМІ
ТНМ”. Для забезпечення здобуття фахових компетентностей, потрібних для подальшої професійної діяльності в ОП
передбачені практичні заняття професійно-орієнтованої клінічної та практичної підготовки (ОК15-17, 25-31);
відпрацювання професійних стоматологічних навичок у Центрі симуляційних методів навчання; виробничі
практики, які проводяться у ЛПЗ і стоматологічних поліклініках м. Дніпро (5 угод у п.9 відповідей на запит). На
виробничу лікарську практику (ОК33) виділено 15 кредитів ЄКТС, з яких 4 кр. розподілені на 3 курс, 6 кр. на 4 курс і
5 кр. на 5 курс навчання. ОК33 відповідно до Матриці відповідності програмних компетентностей компонентам ОП
формує усі загальні та фахові компетентності; відповідно до Матриці забезпечення ПРН відповідними
компонентами ОП – забезпечує досягнення усіх ПРН. Для формування змісту практичної підготовки залучаються
працедавці та керівники баз практик, які надають рецензії і відгуки на ОП (форма СО акред. справи), беруть участь у
безпосередньому та загальному керівництві здобувачів під час проходження практик. В умовах карантину в 2020-
2021н.р. згідно Наказу про організацію виробничої практики студентів №38-1-ЗН від 27.08.20р. виробнича
практика проводилась впродовж навч.року, що передбачено і визначено в НП “Розділ ІІІ. Практика” згідно графіку
навч.процесу (Наказ і графік у дод.2) при відповідній дисципліні з відпрацюванням практичних навичок за
складеним графіком малими групами в Симуляційному центрі. В 2021-2022н.р. відповідно до Наказу ректора №72-
ЗН ДМІ ТНМ від 26.08.21р. виробнича практика проводиться впродовж навч.року на базах ЛПЗ і стомат. поліклінік,
що визначено НП, графіком освітнього процесу та графіком виробничої практики (графіки додаються до дод.2). На
зустрічі 6 проректор з навч.-метод. роботи зазначив, що одним із видів діяльності здобувача та його контролю
викладачем є ведення щоденника, письмовий звіт про виконання програми практики та диф.залік. Результати
оцінювання практ. навичок вносяться в Інд. план практ. навичок студента ІІ-Vкурсів. Під час зустрічей здобувачі
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зазначали, що рівень практичної підготовки за ОП достатній; на практичних заняттях демонструються
мультимедійні матеріали з використанням LCD-екрану, розглядаються клінічні випадки під час відвідування
пацієнтів у клініці або з використанням електронної бази даних чи симуляційно-тренажерного залу,
демонструються маніпуляції для засвоєння практичних навичок. Після аналізу Перелік компонент ОП ЕГ з’ясувала,
що сестринська практика в стоматології є вибірковою дисципліною (ВК2.2). Експерт відділу ліцензування та
акредитації запевнила, що в разі необрання здобувачами цієї дисципліни, матеріал розглядається на наступних
роках навчання під час вивчення ОК15-17, ОК33. ЕГ рекомендує надати можливість здобувачам проходження
стоматологічної практики в рамках міжнародних програм, стажувань, під час обміну між вітчизняними та
європейськими ЗВО.

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

Впродовж навчання здобувачі мають можливість сформувати навички soft skills, які є важливими для майбутньої
професійної діяльності і відповідають заявленим цілям ОПП. Набуття здобувачами соціальних навичок
забезпечується під час вивчення нормативних дисциплін, а саме: здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу (ЗК1) формуються ОК3, ОК15-33; здатність вільно спілкуватися державною мовою як усно так і письмово у
професійному контексті (ЗК4) забезпечуються ОК1, ОК6-33; здатність спілкуватися англійською мовою (ЗК5) – ОК5-
6, ОК25-33; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК6) – ОК1, ОК5, ОК25-33;
здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел (ЗК7) – ОК1, ОК5, ОК7-33; вміння
виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК9) – ОК3, ОК7-33; здатність бути критичними і самокритичними
(ЗК10) – ОК3, ОК15-17, ОК20-33; здатність працювати в команді (ЗК11) – ОК15-17, ОК21-22, ОК25-33; здатність діяти
соціально відповідально та свідомо (ЗК13) – ОК3, ОК7, ОК13-17; ОК20-23, ОК25-33, здатність реалізувати свої права
й обов’язки як члена суспільства (ЗК14) – ОК1-3, ОК15-17, ОК20-33; здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності (ЗК15) – ОК1-5, ОК15-17, ОК20-33. Підвищенню рівня соціальних навичок сприяють
вибіркові дисципліни ВК1.1, ВК1.6-1.8, ВК1.10-1.12, ВК2.7, ВК2.11, ВК3.1-3.2, ВК3.8, ВК4.1-4.9. Професійно-
орієнтовані ОК, інноваційні методи навчання, виробнича практика, курація пацієнтів, клінічні розбори пацієнтів,
робота в команді сприяють набуттю soft skills та допомагають здобувачам конкурувати в сучасному суспільстві.
Навички soft skills формуються шляхом презентації результатів досліджень під час щорічної інститутської
міжрегіональної науково-методичної конференції “Актуальні питання медицини”, а також участі в міжнародних
науково-практичних конференціях (п. 15 відповідей на запит). На зустрічі 2 з академ. персоналом викладач
іноземної мови Д. розповіла, що для формування м’яких навичок у здобувачів вона використовує інтерактивні
методи викладання: case-study, рольові ігри, метод проєктів за допомогою яких формуються навички лідерства,
самоорганізації. Викладач клінічної педіатрії Т. зазначила, що під час семінарських занять при роботі у малих
групах іноземні студенти готують PowerPoint презентації, доповідають один одному матеріал, вчаться комунікувати,
бути терпимими та толерантними один до одного. В клінічних умовах застосовує метод case-base-study, де кожна
група оцінює тематичного пацієнта з наступним клінічним розбором, що сприяє формуванню клінічного мислення,
аналізу та синтезу, вмінню працювати в команді. Під час співбесіди зі здобувачами ОП та випускниками, ЕГ
відзначила достатній рівень оволодіння ними соціальних навичок. Учасники зустрічей демонстрували високий
рівень культури спілкування, можливість висловити власну думку, надавали чіткі та ґрунтовні відповіді на
запитання. ЕГ вважає, що в межах ОП створені достатні умови для розвитку навичок soft skills.

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”
відсутній. В ОПП попередніх редакцій зміст освітньої програми був орієнтований на здобуття компетентностей
відповідно до критеріїв Національної рамки кваліфікацій і Довідника кваліфікаційних характеристик професій
(ДКХП) ДК 003:2010 від 26.10.2016 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va117282-02#Text). В ОПП (2021) фахові
компетентності та ПРН повністю враховано 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), а також до ДКХП, розробленого з урахуванням змін державних стандартів щодо класифікації професій
та чинної номенклатури посад медичних працівників системи МОЗ України та Додатку Б класифікатора професій
ДК 003:2010, які є основою кваліфікацій таких професій як Лікар-стоматолог (код 2222.2). Після завершення
навчання за ОПП спеціальності 221 “Стоматологія” фахівець здатний виконувати професійну роботу: лікар-інтерн
(код КП – 3229), лікар-стажист (код КП – 3221), лікар-резидент (код КП – ХХХХ) та має право вступати на програми
післядипломної освіти, де здійснюється підготовка за освітніми програмами стоматологічного профілю. Після
закінчення інтернатури та резидентури 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, а також продовжувати навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти; набути
додаткових кваліфікацій та лікарських спеціалізацій в системі післядипломної освіти; розширити професійні
знання з альтернативних підходів у діагностиці, прогнозуванні, лікуванні та реабілітації стоматологічних
захворювань. Слід зазначити, що мета ОПП ґрунтується на засадах формування професійних характеристик
лікаря-стоматолога та спрямована на академічну підготовку із загальних, професійних та практичних дисциплін,
завдяки набуттю загальних і фахових компетентностей, що відповідно до Стандарту ВО для здобуття ступеня
магістра за спеціальністю “Стоматологія” описується “переліками синдромів та симптомів захворювань,
невідкладних станів, фізіологічних станів та захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів;
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лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій; питань трудової, судової та військової
експертизи”. Зазначена мета в контексті професійного та галузевого стандартів у сфері охорони здоров’я
реалізується під час вивчення циклу фахової та практичної підготовки (ОК 15-17, ОК 25-31, ОК 33), ВК 2.1-2.2, ВК 2.9-
2.10, ВК 3.9-3.10, ВК 4.3, ВК 4.11, ВК 4.13, ВК 4.15-4.16, ВК 5.1-5.2, ВК 5.6-5.9, ВК 5.12, які спрямовані на поглиблення
професійних компетенцій здобувача як фахівця.

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.

За ОПП 221 “Стоматологія” 300 кредитів розподілені на період навчання (5 років) по 60 кредитів ЄКТС (1800 год) на
кожен н.р., з яких фактичне навантаження на 1 навч. тиждень не перевищує 27 годин. Після проведеного аналізу
розподілу навч. навантаження за НП (2021) встановлено, що аудиторна робота становить 5880 год (65,3%), СРС –
3120 год (34,7%) від загального обсягу годин, що становить близько 1/3 від всього навантаження, відповідає
визначеним вимогам до організації освітнього процесу та регулюється “Положенням про освітньо-професійні
програми” та “Положенням про організацію освітнього процесу у ДМІ ТНМ”. Відповідно до НП серед аудиторних
годин переважають клінічні/поліклінічні години (2520 год) та практичні заняття (1870 год), що дає змогу студентам
здобути ПРН, удосконалити практичні вміння та навички, необхідні для майбутньої професії лікаря-стоматолога.
Навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувача ВО, регламентується навч. планом і становить не
менше 1/3 та не більше 2/3 обсягу 1 кредиту ЄКТС від загального обсягу навч. часу дисципліни. Розклад занять
складений таким чином, що здобувачі мають достатньо часу на самостійну роботу, яка передбачає відпрацювання
матеріалу аудиторних занять, закріплення та поглиблення знань, умінь і навичок; виконання індивідуальних
завдань із навчальних дисциплін, написання історії хвороби, тез; підготовки до наступних занять і контрольних
заходів. Для організації СРС за дисциплінами ОПП передбачені індивідуальні заняття та консультації викладачів,
що проводяться за розкладом. При співвіднесенні результатів інтерв’ювання здобувачів з фактично визначеною в
НП кількістю аудиторних годин і годин самостійної роботи порушень не виявлено. На зустрічах із різними фокус-
групами ЕГ з’ясувала, що для визначення реального обсягу навантаження здобувачів проводиться анонімне
анкетування із наступним обговоренням результатів опитування на міжкафедральних засіданнях. Після
проведеного аналізу анкетування здобувачів щодо збалансованості навчального навантаження як важливого аспекту
в організації освітньої діяльності, встановлено, що 89,5% респондентів задоволені обсягом аудитор. навантаження
для вивчення дисциплін; 79,0% здобувачів зазначили, що часу, виділеного на виконання самостійних завдань їм
було цілком достатньо (п.11 відповідей на запит). Серед відкритих відповідей респонденти висловили пропозиції
щодо покращення якості освіти у ДМІ ТНМ, а саме: виділити більше часу на аудиторні заняття навчальних
дисциплін, у тому числі частину практичних завдань і моделювання реальних ситуацій на практичних заняттях;
систематизувати та конкретизувати процес самостійної роботи студентів. Під час дистанційних зустрічей здобувачі
підтвердили те, що їхні пропозиції щодо збільшення частки аудиторних занять і посилення практичної підготовки
враховано, вони задоволені запропонованим їм графіком навч.процесу, достатньою кількістю годин як для
безпосереднього перебування на кафедрах, так і для самостійного оволодіння матеріалом.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Здобувачі мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію (наявні 62 вибіркові дисципліни, серед
яких 18 професійно-орієнтованого спрямування), обирати бази практик (представлено 5 угод про співпрацю з ЛПЗ).
Здобувачі мають можливість висловлювати свої побажання щодо змін в організації освітнього процесу. До
організації та реалізації навчального процесу залучені досвідчені професіонали-практики, роботодавці,
представники професійних асоціацій. На ОПП створено належні умови для формування численних соціальних
навиків в межах аудиторних занять, самостійної роботи, професійних і соціально-виховних заходів.

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

В структурі ОПП різні дисципліни інтегровано в один освітній компонент (ОК 21, ВК 4.1, 4.2), ПРН яких можуть не
збігатися. Доцільно виокремити зазначені інтегровані освітні компоненти в самостійні дисципліни з метою
детального структурування ОПП. Рекомендовано переглянути каталог вибіркових дисциплін, по можливості
виокремити дисципліну “Оториноларингологію”, перевести її в нормативну частину ОПП, оскільки стоматологія та
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оториноларингологія є суміжними дисциплінами, патологія ЩЛД часто має паралельний розвиток із
захворюваннями ЛОР-органів, а при такому структуруванні ОПП залишається можливість необрання її
здобувачами. Здобувачі цієї ОПП не скористалися можливістю сформувати ІОТ в рамках академічної мобільності,
сертифікованих програм, дистанційних курсів тощо. Рекомендовано сприяти формуванню ІОТ здобувачів не тільки
через можливість вибору із каталогів виборних дисциплін загальної та фахової підготовки, але й проходженню
навчання/стажування в рамках академічної мобільності як всередині країни, так і поза її межами. ЕГ рекомендує
надати можливість здобувачам проходження стоматологічної практики в рамках міжнародних програм, стажувань,
під час обміну між вітчизняними та європейськими ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Обсяг освітньо-професійної програми та окремих освітніх компонентів відповідає Закону України “Про вищу освіту”
та вимогам Стандарту вищої освіти щодо навчального навантаження для другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 221 “Стоматологія”. Зміст ОПП відповідає предметній області визначеної для неї
спеціальності, забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії, м’яких соціальних навичок. Практична
підготовка здобувачів вищої освіти дозволяє сформувати компетентності, необхідні для професійної діяльності;
реалізується як через виробничу практику в стоматологічних закладах, так і під час практичних занять на кафедрі
стоматології та Симуляційному центрі. Зазначені вище недоліки щодо об’єднання різних навчальних дисциплін в
один освітній компонент; винесення ВК 4.2 до вибіркового каталогу; розширення можливостей формування
індивідуальної освітньої траєкторії; відсутності проходження стоматологічної практики в рамках міжнародних
програм, стажувань, під час обміну між вітчизняними та європейськими ЗВО не є суттєвими та можуть бути усунені
з урахуванням наданих рекомендацій. Встановлені факти та надані докази свідчать про загальну відповідність ОПП
рівню В за Критерієм 2.

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

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому на навчання за ОП, що акредитується, є чіткими та зрозумілими, здійснюються в межах
ліцензованого обсягу, не містять дискримінаційних положень, оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО у вкладці
“Абітурієнту-Приймальна комісія-Правила прийому” https://dmitnm.edu.ua/for-applicants/selection-committee/.
Інформацію розподілено для вітчизняних (dmitnm.edu.ua/for-applicants/selection-committee/pravila-prijomu-dlya-
v%D1%96tchiznyanix- student%D1%96v) та іноземних студентів (https://dmitnm.edu.ua/for-applicants/selection-
committee/pravila-prijomu-dlya-іnozemnix-studentіv). В розділі “Приймальна комісія” також наявні вкладки Вимоги
до вступу, Інструкція подання документів, Розклад вступних іспитів, Списки вступників, рекомендованих до
зарахування, Рейтингові списки вступників, Списки зарахованих (Накази про зарахування). Проте, інформація про
освітньо-професійну програму чи посилання на профіль ОПП / саму програму в розділі “Абітурієнту” не наведена. З
метою належного інформування вступників рекомендуємо розмістити профіль ОПП 221 “Стоматологія” у вкладці
“Абітурієнту” на сторінці “Спеціальності”. В розділі “Підготовка до вступу” (https://dmitnm.edu.ua/for-
applicants/pіdgotovka-do-vstupu/) оприлюднено 20 позицій для потенційних вступників на 1-й та 2-й курси
навчання: Положення про порядок проведення вступних випробувань, Положення про порядок проведення
співбесіди, Програми вступних випробувань з конкурсних предметів, Перелік питань для співбесіди, Структура та
критерії оцінювання знань, тощо. Разом з тим, програма комплексного фахового випробування для вступу до ДМІ
ТНМ на 2-й курс за спеціальністю “Стоматологія” не оновлена (додаток 3), у списку рекомендованих джерел
основної та додаткової літератури даються посилання на підручники з медичної біології до 2011 р., анатомії людини
до 2007 р., медичної хімії до 2006 р. Рекомендуємо переглянути програму фахового випробування, оновити переліки
рекомендованої до вивчення літератури сучасними виданнями. Слід зазначити, що у 8 розділі Правил прийому до
ДМІ ТНМ прописані спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти: на основі ПЗСО
зарахування здійснюється за співбесідою та за іспитами; на основі ОКР молодшого спеціаліста (ступеня молодшого
бакалавра) – за іспитами (8.3). За співбесідою вступають: особи з інвалідністю внаслідок війни; постраждалі
внаслідок Чорнобильської катастрофи; особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (8.2).
Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО) особи з особливими освітніми потребами
(8.4) й особи, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей,
тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (8.6).
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2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Прийом на навчання за ОПП 221 “Стоматологія” здійснюється на основі ПЗСО або на основі ОКР молодшого
спеціаліста / ступеня молодшого бакалавра за напрямом “Стоматологія”, “Стоматологія ортопедична” на 2-й курс
навчання. Місць державного замовлення для вступу на ОП у ДМІ ТНМ не передбачено. Вимоги до вступу
регламентуються Наказом МОН України “Про затвердження умов прийому до ЗВО” відповідно до Правил прийому
на навчання (https://dmitnm.edu.ua/for-applicants/selection-committee/pravila-prijomu-dlya-vіtchiznyanix-studentіv).
Вступ на основі ПЗСО здійснюється за результатами ЗНО з наступних предметів: 1-ий конкурсний предмет –
Українська мова та література (ваговий коефіцієнт 0,3), 2-й – Математика (0,2), 3-й предмет на вибір вступника –
Біологія/Фізика/Хімія з найвищим ваговим коефіцієнтом (0,4) з урахуванням природничої направленості
спеціальності; вага атестату ПЗСО – 0,1 (додаток 3 правил прийому на навчання). Мінімальні значення кількості
балів з 1-го конкурсного предмету – 100, з 2-го та 3-го – 150. Конкурсними предметами для іноземних громадян є
мова навчання (0,4) та біологія (0,5); ваговий коефіцієнт документа про освіту – 0,1. За особливі успіхи призерам IV
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів і призерам III етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту НДР нараховуються додаткові бали до оцінки сертифіката ЗНО в обсязі від 1 до 20 балів, але не
вище, ніж 200 балів за предмет. На зустрічі 7 з представником приймальної комісії О.з’ясовано, що таких
вступників на ОПП не було. Вступ на 2-й курс на основі ОКР молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра)
здійснюється за результатами ЗНО: 1-ий конкурсний предмет – Українська мова та література, 2-й (на вибір
вступника) – Іноземна мова, Історія України, Математика, Географія, Фізика, Біологія, Хімія (мінімальна кількість
балів з 1-го та 2-го предметів – 100); 3-й – Фахове випробування. На фаховий іспит виносяться питання з медичної
біології, анатомії людини, медичної хімії; мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 150.
Оцінювання фахового іспиту відбувається відповідно до Програми фахового випробування для вступу на 2 курс
(https://dmitnm.edu.ua/for-applicants/pіdgotovka-do-vstupu/dlya-vstupnikіv-na-2-j-kurs-navchannya). На зустрічі 6
проректор з наук.-пед. роботи та міжнародного співробітництва зазначив, що фахове випробування проводиться у
письмовому вигляді з використанням тестових завдань; фаховий іспит дозволяє визначити рівень початкових
компетентностей, необхідних для успішного проходження навчання за ОПП “Стоматологія”. Особливості прийому
іноземних громадян висвітлено за посиланням https://dmitnm.edu.ua/for-applicants/selection-committee/pravila-
prijomu-dlya-іnozemnix-studentіv. На офіційному сайті ЗВО (англійська версія) також наявні умови вступу для
іноземних здобувачів (https://medinstitut.dp.ua/en/rulles; https://medinstitut.dp.ua/en/requirements;
https://medinstitut.dp.ua/en/rules-of-studies-for-foreign-students).

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

Правила визнання результатів навчання (РН), отриманих в інших закладах освіти оприлюднені на сайті ДМІ ТНМ в
нормативній базі за посиланням https://dmitnm.edu.ua/publіchna-іnformaczіyaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
dіyalnіst-dmі-tnm, серед яких: Положення про організацію освітнього процесу у ДМІ ТНМ, Положення про порядок
перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці, Положення про комісію з визнання
документів про освіту, здобутих в іноземних закладах освіти, Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність у ДМІ ТНМ. Доступність визнання РН, отриманих в інших ЗВО, доводиться до відома здобувачів
співробітниками деканату, реалізується через прозорі механізми процедури перезарахування освітніх компонент.
Перезарахування РН здійснюється відповідно до програми академічної мобільності, затвердженої у встановленому
порядку, відповідно до наданої академічної довідки або додатку до документу про ВО (диплом молодшого
спеціаліста/молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра), отриманого здобувачем ВО в іншому ЗВО із
зазначенням РН навчальної дисципліни, кількістю ЄКТС та інформацією про систему оцінювання, яка
застосовується у ЗВО. Академічна різниця не повинна перевищувати 10 ОК. Навчальні дисципліни, які не
відповідають ОПП, не зараховуються. Процедура перезарахування РН детально описана у Положенні про порядок
перезарахування навчальних дисциплін; її дієвість підтверджено під час відеозустрічей з різними фокус-групами. На
ОПП “Стоматологія” наявна практика перезарахування і визнання результатів навчання здобувачам, які вступили
на 2 курс на основі попередньо здобутого диплому молодшого бакалавра в сумарній кількості 30 кредитів ЄКТС
ідентичних ОК та ВК (приклади наведено у ВСО). Разом з тим, здобувачі ОПП “Стоматологія” не реалізували своє
право на міжнародну академічну мобільність, хоча в ЗВО створені належні умови для її реалізації (підписано
договори про співпрацю з Єреванським університетом міжнародних відносин імені Ан. Ширакаці та Клайпедським
університетом). На зустрічі 1 проректор з міжнародних зв’язків С. зазначив, що налагоджується співпраця Інституту
з Академією Цілісної Медицини для проходження літньої стоматологічної практики студентів ДМІ ТНМ (п.10
відповідей на запит, додаток 3) на клінічних базах Академії холістичної медицини (Фалькенсее, Німеччина),
Європейської академії наукової кінезіології (Гамбург, Німеччина), Наукового інституту дослідження енергії і життя
навчального центру енерго-інформаційних технологій і біорегуляції EMAC, Ferdinand Huneke Instituut (Махерн,
Німеччина), а відсутність практики міжнародної академічної мобільності серед здобувачів має об’єктивне пояснення
в зв’язку з карантинними обмеженнями внаслідок пандемії COVID-19. Опитування здобувачів засвідчили, що вони
ознайомлені з правилами визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної
мобільності.
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4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Визнання РН, отриманих у неформальній освіті регламентується “Положенням про порядок визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у ДМІ ТНМ”. Відповідно до цього положення
визнання РН, здобутих у неформальній та інформальній освіті поширюється тільки на нормативні дисципліни ОП в
обсязі, що не перевищує 10% від загального обсягу кредитів передбачених ОП, але в межах навчального року – не
більше 6 кредитів. Перезараховуватись можуть результати навчання, що підтверджені відповідним документом
(диплом, сертифікат, свідоцтво та ін.), отримані під час участі в наступних заходах: програмах неакадемічного
обміну, стажуваннях, короткотермінових курсах, професійних конкурсах, олімпіадах, тренінгах, семінарах, літніх чи
зимових школах, майстер-класах, тощо. На зустрічі 6 з адміністративним персоналом Б. розповіла, що для визнання
результатів навчання здобувач має подати декану факультету заяву, завірені копії документів / їхній офіційний
переклад у разі іноземного навчання, інформаційний лист чи програму заходу. Створюється фахова комісія (не
менше ніж 3 особи з обов’язковим включенням гаранта ОПП, декана, НПП, які задіяні у викладанні цієї
дисципліни), яка визначає змістовну відповідність отриманих результатів неформального навчання та освітнього
компонента, обсяг перезарахування, підсумкову оцінку. Під час онлайн-зустрічей зі здобувачами підтверджено факт
ознайомлення їх з правилами визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті через
інформування співробітниками деканату, викладачами та наявністю інформації на сайті ЗВО. За час існування ОПП
випадків зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, не було. У ВСО зазначено, що на ОП
були здобувачі, які отримали неформальні результати навчання, а саме [П. Тарнапович в 2019 році пройшов 8-ми
годинне навчання з протезування на імплантах та 6-ти годинне навчання з базової імплантології, в 2021 році
виконував обов’язки асистента лікаря-стоматолога у прифронтовій зоні ООС]. Під час відеоконференції з
адміністративним персоналом ЕГ з’ясовувала чи перезараховувались результати навчання у цьому випадку.
Перезарахування РН не відбулося, оскільки здобувач не подавав декану факультету заяву на їх визнання. На зустрічі
4 з представниками органів студентського самоврядування П. Тарнапович підтвердив те, що ознайомлений з
наявністю такої можливості, але бажання не виявив. Рекомендовано більш активно використовувати процедуру
визнання результатів навчання здобувачів у неформальній освіті.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОПП, в тому числі для іноземних громадян, є чіткими та зрозумілими, враховують
особливості самої освітньої програми, не містять дискримінаційних положень, оприлюднені на офіційному веб-сайті
закладу вищої освіти. Наявні окремі положення для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окуповані
території, для осіб з інвалідністю внаслідок війни та з особливими освітніми потребами тощо. Позитивною
практикою є можливість вступу на основі раніше здобутих рівнях фахової освіти, а також перезарахування і
визнання результатів навчання здобувачам, які вступили на другий курс на основі попередньо здобутого диплому
молодшого бакалавра.

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

Інформація про освітньо-професійну програму чи посилання на профіль ОПП / саму програму в розділі
“Абітурієнту” не наведена. Рекомендовано розмістити профіль ОПП 221 “Стоматологія” у зазначеній вкладці з метою
ознайомлення вступників із предметами, які будуть вивчатися, програмними результатами навчання,
контрольними заходами, матеріально-технічним забезпеченням тощо. Програма комплексного фахового
випробування для вступу до ДМІ ТНМ на 2-й курс за спеціальністю 221 “Стоматологія” не оновлена, у списку
рекомендованих джерел даються застарілі посилання на підручники / посібники з медичної біології, анатомії
людини, медичної хімії. Рекомендовано переглянути програму фахового випробування, оновити переліки основної
та додаткової літератури сучасними виданнями. Відсутня практика міжнародної академічної мобільності та
визнання результатів неформального навчання серед здобувачів ОПП “Стоматологія”. Рекомендовано більш
активно популяризувати та посилити зусилля в напрямку залучення здобувачів цієї ОПП до міжнародної
академічної мобільності, а також застосовувати процедуру визнання результатів навчання здобувачів, отриманих у
неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.
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Після проведеного аналізу діючих в ДМІ ТНМ Положень, опрацювання підтверджуючих документів, результатів
спілкування з фокус-групами ЕГ прийшла до висновку, що критерій “Доступ до освітньої програми та визнання
результатів навчання” реалізується на ОПП “Стоматологія” в повній мірі, а надані рекомендації спрямовані лише на
покращення механізмів інформування та розширення освітніх можливостей здобувачів і можуть бути усунені
найближчим часом. Цілісність встановлених релевантних фактів та їх контексту дає можливість зробити висновок
про загальну відповідність Критерію 3 за рівнем “В”.

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.

В Інституті навчальний процес з підготовки спеціалістів стоматологів регламентується Положенням про організацію
освітнього процесу в ДМІ ТНМ (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-
shho-regulyuyut-d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm) та здійснюється відповідно до вимог Стандарту. Для
отримання здобувачами освіти ПРН в Інституті використовують і поєднують різні форми та методи навчання
(навчальні заняття: практичне, лабораторне, семінарське, індивідуальне, лекція, факультатив; консультація;
самостійна робота; виробнича практика; контрольні заходи, що включають вхідний, поточний та підсумковий
контроль (іспит, диф.залік, залік)). Викладачі мають можливість обирати та застосовувати різні методи навчання та
викладання. Перевагу надають інноваційним методам (проблемно-орієнтованим, інтерактивним, симуляційним),
що ґрунтуються на поєднанні теоретичної та практичної підготовки. Теоретична частина освітнього процесу
супроводжується візуальною підтримкою у вигляді презентацій. Студенти віддають перевагу практичним заняттям,
так як мають змогу удосконалювати практичні навички під час симуляційного навчання у фантомному класі,
обстеженні один одного, курації пацієнта. В Інституті проводиться анкетування щодо якості реалізації завдань
освітніх програм. Загальна кількість студентів, які взяли участь в опитуванні (2021 рік) – 146 респондентів
(навчаються за спеціальністю 222 “Медицина” та за спеціальністю 221 “Стоматологія”). Більшість респондентів
задоволена рівнем отриманих знань та практичних навичок (відмінно – 62,5%, добре – 25%, задовільно – 12,5%), а
також матеріально-технічним та інформаційно-методичним забезпеченням (12,5%, 37,5%, 37,5% відповідно та
незадовільно – 12,5%) https://dmitnm.edu.ua/for-students/anketihttps://dmitnm.edu.ua/institute-activity/yakіst-osvіti.
Для отримання більш реальної картини з приводу цих питань слід провести анкетування окремо здобувачів освіти,
які навчаються за ОП “Стоматологія” (україномовних та англомовних також окремо). Студенти мають можливість,
що відповідає студентоцентрованому підходу, самостійно згідно їх бажань формувати свою освітню траєкторію
шляхом вибору окремих дисциплін, участі в роботі студентського наукового товариства та вибору тематики
досліджень, участі в роботі науково-практичних конференцій, майстер-класів, семінарів, вебінарів, зарахувати
неформальні та/або інформальні інституційні практики, вибирати установу для проходження виробничої практики,
про що вони повідомили під час спілкування з ними у фокус-групах та є інформація з цього питання на сайті в
розділі “Публічна інформація” в документі “Положення про порядок формування індивідуальних освітніх
траєкторій здобувачами освіти” та в Перелік вибіркових дисциплін, порядок їх вибору, правила формування груп
(https://dmitnm.edu.ua/for-students/vibіrokvі-konmponenti/stomatologіya).

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).

Вся необхідна для здобувачів інформація щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання в межах
окремих ОК представлена в робочих програмах навчальних дисциплін і силабусах, що розміщені на сторінках сайту
кафедр, а також на платформі Microsoft Teams 365, до якої здобувачі мають вільний доступ. Загальні положення
щодо цих питань представлені в розділі “Публічна інформація – Спеціальності та освітні програми – ОПП
“Стоматологія” https://dmitnm.edu.ua/publіchna-іnformaczіyaa/speczіalnostі-ta-osvіtnі-programi”. Ознайомлення
студентів з інформацією, важливою для них, відбувається на зустрічі з деканом, напередодні початку занять,
консультаціях, а також на початку вивчення окремих ОК на відповідних кафедрах викладачами. НПП доводять до
відома здобувачів зміст робочих програм: цілі, зміст, програмні результати навчання, порядок та критерії
оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Інформація щодо порядку та критеріїв оцінювання
представлена в робочих програмах/силабусах та окремими документами на сайті ЗВО (Положення про організацію
та проведення контрольних заходів http://surl.li/bcugu, Положення про організацію освітнього процесу
http://surl.li/bcuhw). Всю необхідну інформацію здобувачі освіти можуть отримати на відповідних кафедрах. Вона
представлена на стендах, інформаційних дошках (зі слів здобувачів). Здобувачі вищої освіти під час спілкування у
фокус-групі повідомили про своєчасне їх інформування з різних питань та підтвердили, що вся інформація є
доступною та зрозумілою. Окремі студенти англомовної форми навчання висловили побажання покращити
інформування їх з приводу окремих питань (силабуси, ознайомлення з оцінками під час практичних занять). На
запитання під час проведення анкетування “Я задоволений процедурою інформування стосовно освітнього процесу
впродовж року” відповіли, що на відмінно – 26,3%, добре – 57%, задовільно – 15,8% https://dmitnm.edu.ua/for-
students/anketi,https://dmitnm.edu.ua/institute-activity/yak%D1%96st-osv%D1%96ti. Під час зустрічей НПП та
здобувачі зазначили, що на період карантину використовується електронна навчальна платформа Microsoft Teams
365, для відеоконференцій зі здобувачами освіти – Office 365, для інформаційного забезпечення – автоматизована
навчальна програма, для тестування X-TLS. ЕГ отримала доступ до платформи Microsoft Teams 365 і перевірила
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наявність усіх навч.-методичних матеріалів, записів проведених занять і лекцій, що виконуються в межах
дистанційного навчання. Проведення заняття у Microsoft Teams дозволяє викладачам організовувати інтерактивні
заняття, обмінюватись контентом, демонструвати мультимедійні матеріали, використовувати цифрові дошки, на
яких як викладач, так і студенти можуть графічно демонструвати пояснення матеріалу чи свою відповідь, а також
вносити загальні нотатки. ЕГ рекомендує звернути увагу на своєчасне оновлення НМЗ та представлення на сайті
силабусів ВК для здобувачів англомовної форми навчання, оскільки вони не в повній мірі висвітлені у відкритому
доступі.

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

Здобувачі освіти залучаються до роботи в СНТ на кафедрах різного профілю в процесі всього періоду їх навчання
(https://dmitnm.edu.ua/for-students/studentske-naukove-tovaristvo). Тематику досліджень та куратора з цього
питання вони мають можливість вибирати самостійно згідно профілю кафедри. Графік роботи наукового гуртка, час
засідання, питання, які розглядаються розміщуються на сайті ЗВО та стендах кафедри; задокументовано в
протоколах засідань наукового гуртка (п.15 відповідей на запит). Студенти під час виробничої практики, практичних
занять мають можливість працювати з пацієнтами, проводити їх обстеження, разом з керівником призначати
лікування та спостерігати результати, висвітлюючи їх в наукових публікаціях. Результати своїх досліджень здобувачі
оприлюднюють в збірнику робіт на щорічній інститутській міжрегіональній науково-метод. конференції “Актуальні
питання медицини”. Так були представлені роботи про холістичний підхід у дослідженні і лікуванні пацієнтів;
способи оцінки якості життя пацієнтів з нейростоматологічною патологією; про користь від застосування
фітоантибіотиків при лікуванні захворювань порожнини рота; дослідили значення для практичної діяльності лікаря
питань “віри і надії”; представили результати досліджень слизових оболонок при пухирчастій хворобі (п.17, дод.4).
Під час ХVІІ наук. конференції студентів та молодих вчених “Новини і перспективи медичної науки” під
керівництвом проф. Дичка Є.Н. здобувачі 5 курсу представили роботу на тему: “Комплексне лікування гострого
виразково-некротичного гінгівостоматиту” (18.05.2017р.); на ХІХ науковій конференції здобувач 4 курсу під
керівництвом доц. Герасимчук П.Г. доповів про удосконалену методику виготовлення часткових знімних протезів із
телескопічною системою фіксації (16.05.2019р). Співпраця з роботодавцями, яка регламентована угодами (п.9), дає
можливість використовувати дослідницький компонент під час роботи студента в реальних умовах прийому
пацієнтів з використанням сучасних методів діагностики та лікування новітніми технологіями стоматологічних
хвороб. В освітньому процесі використовуються новітні досягнення НПП, що підтверджується актами
впровадження. 6-7.11.2021р. засновник інституту Zigoma Experience Dr. Cassius Farina та автор TTPHIL ALL TITL
IMPLANT REHABILITATION CONCEPT, Dr. P.Venkat Ratna Nag провели дводенний інтенсив на базі Некомерційного
клубу стоматологів України. Активну участь у заході взяли і студенти ДМІ ТНМ. Під час засідань наукового гуртка
розглядаються актуальні питання стоматології, до обговорення яких залучаються досвідчені лікарі (Малоінвазивна
хірургія порожнини рота, майстер-клас з використання шовних матеріалів у стоматології) https://dmitnm.edu.ua/for-
students/studentske-naukove-tovaristvo. Відомостей про участь здобувачів у Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт, олімпіадах професійного спрямування Інститут не надав, тому ЕГ рекомендує ЗВО активно
доєднатися до цього виду роботи та залучати більшу кількість студентів до роботи в СНТ

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

Оновлення змісту ОПП з метою її удосконалення відбувається постійно з ініціативи гаранта, педагогічних і науково-
педагогічних працівників, стейкґолдерів згідно з вимогами ЗВО, які регламентуються відповідними положеннями,
що розроблені в Інституті та розміщені на сайті. Під час інтерв’ювання викладачі зазначали, що оновлення змісту
освітніх компонентів проводиться постійно шляхом системної роботи на основі отриманих нових знань під час
відвіданих науково-практичних заходів, а також проходження різних видів підвищення кваліфікації та стажування
як у вітчизняних, так і зарубіжних ЗВО. Зміни розглядаються на кафедрах, якщо це стосується певної ОК чи ВК, їх
змісту, наповнення та на засіданні ЦМК ЗВО. Зміст освітніх компонент професійної спрямованості оновлюється з
урахуванням вимог сьогодення на основі сучасних досягнень науки, технологій, епідеміологічної ситуації, а також з
урахуванням напрацювань викладачів відповідних кафедр. Так, програма профільної навчальної дисципліни
“Хірургічна стоматологія”, а саме змістового модуля 3 “Онкологія”, наповнена інформацією щодо пухлин щелепно-
лицевої ділянки; новітніми даними щодо можливостей використання CAD/CAM технологій було доповнено ВК
“Цифрові технології у стоматології”; доповнені ВК “Стоматологічні аспекти інфекційних та соматичних
захворювань. Стоматологічний прийом в умовах пандемії COVID-19” та “Менеджмент і маркетинг у стоматології”.
Викладачі широко впроваджують власні наукові розробки в навчальний процес, про що свідчать акти впровадження
(п. 13 відповідей на запит, додаток 4).

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

В ЗВО принципи та шляхи інтернаціоналізації діяльності викладені у відповідних нормативних документах, які в
повному обсязі представлені на сайті (Статут, План перспективного розвитку ДМІ ТНМ на 2021-2026, Місія, візія та
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ключові цінності, стратегія розвитку ДМІ ТНМ, Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність)
https://dmitnm.edu.ua/institute-activity/m%D1%96zhnarodna-d%D1%96yaln%D1%96st. Здобувач П. Тарнапович
відвідав PRP World Summit (05.03.2019 р.), брав участь у першому засіданні Некомерційного клубу стоматологів
Білорусії (20-21.09.2019 р.); В. Мельничук відвідала три лекційні дні (19-21.05.2017р.) професора Filippo Graziani на
тему “Periocampus Ukraine. Пародонтологія: побудова практики на твердому підгрунті” (сертифікати участі у додатку
4). Асистент Л.О. Богомольна пройшла міжнародне стажування в обсязі 108 годин у медичному центрі ГАЛЕЛЬ
(Ізраїль, 2019). І. Писаревська та М. Копацька пройшли навчання в обсязі 108 годин за темою “New and Innovative
Teaching Methods in Medicine” в Люблінському медичному університеті (13-31.05.2019, Польща). НПП Тамлаві А. є
дійсним членом міжнародної організації ITI (International Team for Implantology), яка постійно проводить фахові
заходи, учасником яких і є викладач. Викладачі беруть участь у форумах, майстер-класах, конференціях (викладач
В.Р. Міончинська 29.03.19 р. відвідала професійний курс з естетичної реставрації Domenico Massironi, професор М.П.
Комський прослухав 6-годинний курс від Національного інституту з проблем зловживання наркотиками (США) та
отримав сертифікат GOOD CLINICAL PRACTICES), у 2020 році доповідав на міжнародній науково-практичній
конференції у Білорусі). 8 листопада 2021 року к.біол.н., викладач кафедри фундаментальних дисциплін з курсом
традиційної і нетрадиційної медицини О.С. Коновалова завершила міжнародну програму підвищення кваліфікації
“Internationalization of Science in the Context of International Publications” https://dmitnm.edu.ua/institute-
activity/mіzhnarodna-dіyalnіst. Результати науково-дослідних робіт НПП оприлюднюються у вигляді статей у
наукометричних базах Scopus, Web of Science (п. 16, п. 17 відповідей на запит, список публікацій у додатку 4).
Укладені договори про співпрацю ДМІ ТНМ з Єреванським університетом міжнародних відносин імені Ан.
Ширакаці, Університетом Клайпеди, меморандум з Нобель центром (п. 10 відповідей на запит, додаток 4). У липні
2021 року ДМІ ТНМ доєднався до міжнародної асоціації університетів (The International Association of Universities
IAU), яка створена під егідою ЮНЕСКО в 1950 році. ЕГ вважає за доцільне активізувати роботу ЗВО щодо
міжнародної співпраці викладачів, запровадити практику міжнародних обмінів для здобувачів цієї ОПП, долучати
їх до проходження навчання/стажування за кордоном, проєктів інтернаціоналізації.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

На ОПП 221 “Стоматологія” в освітній процес впроваджуються інноваційні методи навчання (проблемно-
орієнтовані, інтерактивні, імітаційні); інтегровано дистанційну форму навчання із використанням інформаційної
платформи Microsoft Teams 365, де зберігаються записи лекцій та практичних занять, наявні всі необхідні
навчально-методичні матеріали; вдало застосовуються мультимедійні засоби та симуляційне навчальне
обладнання. Реалізація студентоцентрованого підходу та академічної свободи відбувається за рахунок вибору
здобувачами освіти форм і методів навчання, можливістю поєднання теорії та практики шляхом проведення
досліджень, роботою в студентському науковому гуртку, можливістю участі у майстер-класах, семінарах,
конференціях.

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

Програма міжнародної академічної мобільності НПП і здобувачів задіяна недостатньо. ЕГ рекомендує збільшити
доступ здобувачам та НПП до міжнародних інформаційних ресурсів, активізувати навчання, викладання та наукові
дослідження, пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти, що дасть можливість широко
впроваджувати в освітній процес наукові досягнення, сучасні міжнародні практики викладання, що підвищить
конкурентну спроможність випускників Інституту. Відомостей про участь здобувачів освіти у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт, олімпіадах професійного спрямування Інститут не надав, тому ЕГ рекомендує
ЗВО активно долучитися до цього виду роботи та залучати більшу кількість студентів до роботи в СНТ. Слід звернути
увагу на своєчасне представлення на сайті силабусів окремих вибіркових дисциплін англійською мовою.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Форми і методи навчання, які використовуються в освітньому процесі дають можливість підготувати
конкурентноспроможного фахівця, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної
свободи. Навчальний процес забезпечений інформаційною своєчасною та повною підтримкою здобувачів освіти
щодо можливих форм і методів навчання, критеріїв оцінювання. Вся інформація представлена на сайті, є
доступною, зрозумілою. ЗВО поєднує навчання з дослідницькою діяльністю здобувачів освіти шляхом їх роботи в
студентському науковому гуртку, прийомі пацієнтів в реальних умовах під час виробничої практики з
використанням сучасних методів діагностики та лікування стоматологічних хвороб з використанням новітніх
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технологій. НПП беруть участь в міжнародних науково-практичних заходах, стажуваннях, що дає можливість
впроваджувати сучасні досягнення в навчальний процес. Проте, відсутність силабусів для окремих ВК англійською
мовою, залучення здобувачів цієї ОПП до міжнародних обмінів, навчань/стажувань, участі у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт, олімпіадах професійного спрямування не реалізовано, що визначило
відповідність Критерію 4 рівню “В”.

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

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

Форми контрольних заходів, які проводяться в межах ОПП, та критерії оцінювання представлені на сайті Інституту в
розділі "Публічна інформація" в підрозділі “Положення, що регулюють діяльність ДМІ ТНМ” у відповідних
документах: Положення про організацію освітнього процесу, Положення про організацію та проведення
контрольних заходів; в підрозділі "Спеціальності та освітні програми” (освітні програми, навчальні плани)
https://dmitnm.edu.ua/publіchna-іnformaczіyaa/speczіalnostі-ta-osvіtnі-programi, які переглянуті та змінені з
урахуванням зауважень, що зроблені Державною службою якості освіти і науки України. Для кожного освітнього
компонента створені програми навчальних дисциплін і силабуси, в яких висвітлена вся необхідна інформація для
здобувачів освіти з цього питання. Поточний контроль знань здійснюється на кожному занятті за теоретичну та
практичну підготовку за 4-бальною шкалою з використанням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної
дисципліни. Здобувачі ознайомлені з критеріями оцінювання, вважають їх чіткими, зрозумілими. Інформацію про
терміни, форми підсумкових контрольних заходів та критерії оцінювання студенти отримують заздалегідь (початок
семестру, про це вони повідомили під час спілкування у фокус-групі), з силабусів на платформі Microsoft Teams 365,
навчальних планів, стендів кафедри, безпосереднього інформування викладачами на першому занятті за
предметом. Для можливості неупередженого оцінювання використовуються різноманітні підходи під час роботи зі
здобувачами освіти: усне опитування, що включає питання різного рівня складності: репродуктивні,
реконструктивні та творчі (індивідуально чи під час роботи в групі); вирішення тестових та ситуаційних завдань;
контроль вирішення ситуаційної клінічної задачі з постановкою діагнозу, його обґрунтуванням і відповіддю на
питання до неї наприкінці заняття (письмовий контроль); перевірка практичних навичок (практична робота з
відвідуванням пацієнтів в клініці, стаціонарі, робота в симуляційно-тренажерному залі для засвоєння практичних
навичок за відповідними навчальними темами); перевірка знань за темами позааудиторної самостійної роботи
студента. Під час проведення підсумкового контролю знань за фахом “Стоматологія” згідно Стандарту ВО
враховуються результати інтегрованого тестового іспиту "КРОК 2. Стоматологія" та ОСКІ. Інформація відносно
критеріїв оцінювання на ОСКІ представлена у Положенні про організацію та порядок проведення підсумкової
атестації випускників (https://dmitnm.edu.ua/navchannya/atestaczіya). Експертна група проаналізувала результати
анонімного анкетування здобувачів щодо задоволеності інформування їх про критерії оцінювання та форми
контрольних заходів. На основі аналізу анкет на питання “Повнота презентації дисципліни на початку курсу
(системи та критерії оцінювання) 60,9% респондентів відповіли відмінно, 34,8% – добре; на питання “Об’єктивність
та прозорість оцінювання знань студентів” – 52,2% відмінно, 39,1% добре, 8,7% задовільно (п. 11 відповідей на
запит).

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

Процедура атестації здобувачів ВО, які навчаються за ОПП “Стоматологія”, прописана в Стандарті, затвердженому
наказом МОН України №879 від 24.06.2019р. Атестація здобувачів ДМІ ТНМ повністю відповідає вимогам
Стандарту та регламентується відповідними документами, затвердженими в Інституті: “Положення про організацію
освітнього процесу” та “Положення про організацію та порядок проведення підсумкової атестації випускників”
https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm. Атестація здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного
іспиту (ЄДКІ), який проходить у два етапи: 1 етап – інтегрований тестовий іспит “КРОК”: “КРОК 1” (фундаментальні
дисципліни) та “КРОК 2” (професійно-орієнтовані дисципліни), іспит з англійської мови професійного спрямування
і проводиться централізовано; 2 етап – об’єктивний структурований клінічний іспит, який оцінює готовність
випускника до провадження професійної діяльності, проводиться екзаменаційною комісією Інституту та має 2
частини: 1 – з кожної дисципліни (терапевтична, хірургічна, ортопедична, дитяча стоматологія) здобувач проходить
1 станцію з 13 питань, 2 частина – здобувачу надається 11 завдань з ситуаційної задачі. За результатами іспиту
виставляються окремі бали з освітньої компоненти. ЗВО чітко притримується процедури атестації здобувачів згідно
вимог Стандарту. Під час створення екзаменаційної комісії долучаються представники Центру тестування МОЗ
України, ГО, роботодавці; обов’язковим є врахування відсутності конфлікту інтересів: недопущення до роботи в
екзаменаційну комісію НПП, діти яких складають атестацію (підтверджено під час відеоконференцій у різних фокус-
групах). Атестація здобувачів під час складання об’єктивного структурованого клінічного іспиту здійснюється
відкрито та прозоро. Терміни та тривалість проведення атестації здобувачів ВО визначаються графіком освітнього
процесу та регулюються внутрішніми нормативними документами. Вся необхідна інформація є в доступі на стендах
та на сайті ЗВО. Здобувачі ознайомлені з формами атестації. Для покращення складання ЄДКІ введено
факультативи “Підготовка до КРОК 1 та КРОК 2” для вітчизняних та англомовних студентів 3 та 5 курсів, які
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навчаються за ОПП (2017), оскільки НП здобувачів на той час не передбачали зазначених освітніх компонент
(підтвердженням є Наказ ректора №38-ЗН-3 від 27.08.2020р. та відомості проходження факультативних дисциплін
у додатку 5). В ОПП (2020, 2021) впроваджено ВК “Медична термінологія з підготовкою до І-го етапу ЄДКІ”,
“Підготовка до І-го етапу ЄДКІ”, “Підготовка до ІІ-го етапу ЄДКІ, що значно покращить результати складання
іспитів. З метою підготовки до інтегрованих тестових іспитів “КРОК 1. 2. Стоматологія” рекомендуємо створити
банки тестових завдань, впровадити передкрокові тестування здобувачів ВО на профільних кафедрах, що підвищить
ефективність навчального процесу, покращить результати підсумкової 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, започатковані в ДМІ ТНМ, представлені у відповідних документах,
розроблених в Інституті, висвітлені на сайті та доступні в повній мірі всім сторонам освітнього процесу (Положення
про організацію освітнього процесу, Положення про організацію та проведення контрольних заходів, Положення
про організацію та порядок проведення підсумкової атестації випускників, Положення про апеляцію результатів
підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти, Положення про порядок запобігання і врегулювання
потенційного або реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб, Положення про антикорупційний
комітет) https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm. Зазначені документи охоплюють процедури запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження.
Для можливості неупередженого оцінювання використовуються різноманітні підходи під час роботи зі здобувачами:
усне опитування (індивідуально чи під час роботи в групі), вирішення тестових та ситуаційних завдань, перевірка
окремих практичних навичок та враховується самостійна робота студента. Для унеможливлення не об’єктивного
оцінювання під час підсумкового контролю знань студентів використовуються їх різноманітні форми та
здійснюється комісією, до складу якої входять викладачі, які були залучені до навчального процесу протягом
останнього семестру. Об’єктивність екзаменаторів забезпечується також дотриманням єдиних вимог і методичних
прийомів, чітких критеріїв оцінки, справедливим ставленням до кожного студента, неприпустимістю наявності
елементів упередженості, застосуванням комп’ютерного тестування (автоматизована навчальна програма X-TLS).
Під час інтерв’ювання здобувачів ЕГ поцікавилась чи забезпечується практично об’єктивність екзаменаторів,
відповідь була позитивною. Критерії оцінювання розміщені у силабусі та робочій програмі. Повторне складання
підсумкового контролю проводиться у відповідності до правил, представлених в “Положення про організацію
освітнього процесу”, “Положення про організацію та проведення контрольних заходів” та мали місце під час
складання дитячої хірургічної стоматології та медичної біології. Порядок вирішення конфліктних ситуацій
викладений в документі “Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої
освіти”. Оскарження результатів проведення контрольних заходів з боку здобувачів не було. В поданих анкетах на
питання “Мені відомий порядок оскарження процедури проведення контрольних заходів” 94,7% респондентів
відповіли “Так”, на питання “Мені відомі правила та процедури вирішення конфліктних ситуацій” і “Мені відомі
правила та процедури надання пропозицій та розгляду скарг від студентів” – 84,3% і 84,2% позитивних відповідей.
Повідомлень від здобувачів, НПП та інших осіб щодо виникнення конфлікту інтересів і вчинення корупційних діянь
не надходило.

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.

Документи, які містять політику, стандарти, процедури дотримання академічної доброчесності (АД) в ДМІ ТНМ
(Положення про академічну доброчесність,Положення про репозитарій, Положення про підготовку навчально-
методичної та наукової літератури, Положення про інтелектуальну власність учасників освітнього процесу)
розміщені на сайті ЗВО https://dmitnm.edu.ua/publіchna-іnformaczіyaa/polozhennya-shho-regulyuyut-dіyalnіst-dmі-
tnm. В ОПП впроваджено та реалізовано ВК1.7 “Основи академічної доброчесності”. В Інституті використовується
антиплагіатна інтернет-система Plagiat.Iviv.ua та Strike Plagiarism (договір від 09.08.2021 №34/21 з ТОВ “ПЛАГІАТ”).
Здобувачі освіти, НПП мають можливість пройти курси з АД на ресурсі EdEra. На сайті представлена серія
інфобюлетенів за темою “Академічна доброчесність” від проєкту сприяння АД в Україні (SAIUP), з якою мають
можливість ознайомитися всі бажаючі (Як писати без академічного плагіату? Плагіат - це порушення авторських
прав? Як вижити без самоплагіату? Скільки відсотків можна? та інші). Всі електронні варіанти напрацювань
перевіряється на наявність факту плагіату та видається відповідна довідка, яка є обов’язковою складовою
документів, що готуються для отримання дозволу на публікацію. Питання академічної доброчесності регулярно
розглядаються на Вченій раді Інституту, створений репозитарій наукових праць. Значну увагу з питань АД
приділяють викладачі під час проведення навчального процесу, доводять до відома студентів про види академічної
недоброчесності та можливу відповідальність за них. Викладачі постійно контролюють роботи здобувачів освіти на
наявність академічного плагіату, списувань під час контролю знань, наголошують на необхідність посилань на
джерела інформації у разі використання даних інших авторів. Наукові роботи студентів обов’язково перевіряються
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на наявність ознак плагіату та надається дозвіл на їх публікацію за його відсутності. У силабусах є розділ
“Академічна доброчесність”, в якому наголошено про дану позицію та надані посилання щодо її роз’яснення. За
результатами анкетування роботу, яка проводиться з цього питання оцінили на відмінно – 42,1%, добре – 47,4%,
задовільно – 10,5% (“Мене заохочували до академічної доброчесності під час навчання та виконання індивідуальних
робіт”), “Мені відомі інструменти протидії порушенням АД” (42,1%, 42,1%, 15,8% відповідно), “Я зацікавлений
дотримуватись принципів та правил АД” (63,2%, 26,3% і 10,5% відповідно)) https://bodia.online/l/wOQnDq.
Врегулюванням порушень АД займається Комісія з питань академічної доброчесності. При виявлені випадків
порушення АД для викладачів застосовуються наступні караючі заходи: позбавлення присудженого наукового
ступеня, відмова в оприлюдненні (публікації) результатів наукових досліджень. До здобувачів ВО – попередження,
повторне проходження оцінювання або відповідного ОК, зниження результатів оцінювання роботи, відрахування.
Випадків порушень АД у ЗВО не відмічено, що засвідчено гарантом та під час спілкування у фокус-групах.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Інститут забезпечує проведення адекватних, чітких, зрозумілих контрольних заходів, справедливих об’єктивних
критеріїв оцінювання здобувачів, порядку оскарження результатів і їх повторного проходження, що
регламентується відповідними документами. З метою підготовки до інтегрованих тестових іспитів “КРОК 1. 2.
Стоматологія” та покращення результатів складання їх здобувачами вищої освіти впроваджено ВК 2.4 “Медична
термінологія з підготовкою до І-го етапу ЄДКІ”, ВК 3.7 “Підготовка до І-го етапу ЄДКІ”, ВК 5.10 “Підготовка до ІІ-го
етапу ЄДКІ”. Інститут популяризує академічну доброчесність, систематично здійснює перевірку всіх друкованих
праць антиплагіатними програмами Plagiat.Iviv.ua та Strike Plagiarism. Введено дисципліну “Основи академічної
доброчесності”. Здобувачі та НПП мають можливість пройти курси з академічної доброчесності на ресурсі EdEra. На
сайті представлена серія інфобюлетенів за темою “Академічна доброчесність” від проєкту сприяння академічній
доброчесності в Україні (SAIUP) ), з якою мають можливість ознайомитися всі бажаючі. У силабусі з кожної
навчальної дисципліни передбачені принципи дотримання академічної доброчесності під час її опанування.

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

ЕГ вважає за доцільне проводити анонімне анкетування окремо здобувачів освіти, які навчаються за ОПП
“Стоматологія”, що дасть можливість об’єктивно оцінити контрольні заходи, академічну доброчесність та при
необхідності розробити заходи по їх покращенню; рекомендуємо залучити до цього процесу і науково-педагогічних
працівників. З метою підготовки до інтегрованих тестових іспитів “КРОК 1. 2. Стоматологія” рекомендуємо створити
банки тестових завдань, впровадити передкрокові тестування здобувачів ВО на профільних кафедрах, що підвищить
ефективність навчального процесу, покращить результати підсумкової атестації.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

В Інституті застосовуються форми проведення контрольних заходів, які відповідають ОПП “Стоматологія”, дають
можливість оцінити підготовку здобувача освіти, керуючись відповідними критеріями оцінювання результатів
навчання, які є чіткими, зрозумілими та висвітлені у відповідних документах. Вся необхідна для здобувачів
інформація своєчасно розміщується на сайті, стендах кафедр. Для кожного освітнього компонента створені робочі
навчальні програми, силабуси, з яких студенти отримують дані щодо критеріїв оцінювання, правил проведення
контрольних заходів, порядок оскарження результатів і їх повторного проходження. Атестація здобувачів вищої
освіти проводиться згідно Стандарту. В Інституті на рівні викладачів, здобувачів освіти популяризують та
дотримуються академічної доброчесності. Зауваження, що виявлені під час експертизи ОПП за критерієм 5 є
несуттєвими, не створюють перешкод для її реалізації, мають рекомендаційний характер.

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.
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Педагогічні та науково-педагогічні працівники Інституту, задіяні в освітньому процесі, мають відповідну до
компонент, які вони викладають, академічну та професійну кваліфікацію, про що засвідчують дані, представлені в
таблиці 2 відомостей СО. Це сприяє досягненню визначених цілей і ПРН. Академічна кваліфікація підтверджена
наявними дипломами про вищу освіту, дипломами про наукові ступені, атестатами про вчені звання, науковою
діяльністю за певним науковим напрямком і публікаціями (доповнений список публікацій до табл. 2 представлено в
п. 23 відповідей на запит). Професійна кваліфікація викладачів, які беруть участь у викладанні обов’язкових та
вибіркових компонент ОП підтверджена їх стажем, досвідом професійної діяльності у певній сфері, наявністю
посвідчень і свідоцтв про підвищення кваліфікації, стажуваннями за профілем ОП. Значна кількість науково-
педагогічних працівників основного складу мають вчений ступінь кандидата чи доктора наук, вчене звання доцента
(36%) чи професора (18%), всі мають відповідну професійну кваліфікацію (доповнена таблиця 2 у додатку 6). 10%
НПП працюють в Інституті за сумісництвом. Значна кількість викладачів мають сертифікат В2, що засвідчує знання
англійської мови (п. 21 відповідей на запит). Наукові дослідження, в яких задіяні науково-педагогічні працівники,
відповідають тим напрямкам, які визначаються в межах дисципліни, яку вони викладають. Більшість викладачів
цієї ОПП мають членство у вітчизняних і міжнародних професійних асоціацій. Зокрема, А. Кириченко є членом
European Paediatric Neurology Society; Алі Тамлаві – членом International Team for Implantology; І.О. Маража –
членом Українського фізіологічного товариства, що входить до складу FEPS і IUPS; Д.І. Назарова – членом
Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів. М.П. Комський, В.І. Чіркін, О.Ю.
Якутович, О.І. Харченко, Д.О. Міончинський, В.Р. Міончинська, Л.О. Зайцев, М.і. Житній, В.І. Гончар, П.Г.
Герасимчук, М.О. Геращенко, Л.О. Богомольна, В.В. Алєксєєнко, І.І. Самойленко є членами ГО “Асоціації
стоматологів України”. В.В. Філіпенко, І.В. Давиденко – членами Української асоціації когнітивної лінгвістики та
поетики (п. 24 відповідей на запит, скан.копії посвідчень у додатку 6). Здобувачі освіти, за даними спілкування з
ними у фокус-групі, позитивно оцінюють кваліфікацію викладачів, їх професіоналізм та підтримку на всіх етапах
навчання. Окремі НПП, які викладають хірургічну стоматологію, ортопедичну, терапевтичну стоматологію,
виробничу практику, іноземну мову за медичним спрямуванням, фізіологію та інші не представили публікації щодо
своїх наукових досліджень, на що потрібно звернути увагу та активізувати роботу з цього питання (п. 23 відповідей
на запит, таблиця 2 ВСО, додаток 6).

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

Процедура конкурсного добору науково-педагогічних працівників є прозорою і регламентується відповідним
документом (Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педадогічних працівників https://dmitnm.edu.ua/publіchna-іnformaczіyaa/polozhennya-shho-regulyuyut-dіyalnіst-dmі-
tnm). Вимоги до претендентів на посаду встановлюються відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та
ліцензійним вимогам. Розгляд кандидатури починається на засіданні відповідної кафедри, де обговорюється
діяльність НПП згідно Положення про рейтингову систему оцінки діяльності кафедри та враховуються всі види
робіт за 5 років. В Інституті на період конкурсу створюється та працює конкурсна комісія, яка розглядає документи
претендента на посаду НПП і дає оцінку професіоналізму та спроможності забезпечити викладання відповідно до
цілей ОПП (відповідність його кваліфікації та ОК, напрям наукових досліджень). Відповідність фаховості викладача
освітньому компоненту і визначається відповідністю його спеціальності згідно з документами про вищу освіту або
науковий ступінь, вчене звання. Конкурсний добір викладачів в Інституті проходить прозоро і у відповідності до
існуючого законодавства про що засвідчили НПП під час спілкування у фокус-групах. На сторінці сайту ДМІ ТНМ,
зокрема відділу кадрів, розміщується актуальна інформація щодо наявності вакантних посад і вимог до претендентів
(https://dmitnm.edu.ua/about-dmi-tnm/v%D1%96dd%D1%96l-kadr%D1%96v).

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

В Інституті створена та активно працює Рада роботодавців, до складу якої входить 8 осіб, які працюють в закладах
охорони здоров’я міста та області, розроблене Положення про Раду роботодавців. Роботодавці беруть активну участь
у процесі оновлення ОПП (2021 рік – запропонована ВК “Ендодонтія під мікроскопом”). На засіданнях
обговорюються питання щодо можливостей покращення практичної підготовки здобувачів освіти. ЗВО активно
співпрацює з лікувальними закладами міста, що дає можливість використовувати їх бази для проходження
виробничої практики здобувачами освіти (КЗ “Дніпропетровський спеціалізований клінічний центр матері та
дитини” ДОР”, Приватне підприємство “Клініка Доктора Куликовича”, КЗ “Дніпропетровська міська клінічна
лікарня №16 ДОР”, Дніпровський військовий госпіталь, ФОП "Міончинська") згідно укладених договорів оренди.
Головою ДЕК призначався голова ради роботодавців д.мед.н., професор Т.І., начальник стоматологічного відділення
Дніпровського військового госпіталю. Про тісну співпрацю засвідчують виступи роботодавців під час зустрічі.

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

В Інституті створена Рада роботодавців, до складу якої входять магістри з державного управління, лікарі вищої
категорії, керівники лікувальних закладів, запрошуються професіонали-практики (власники приватних клінік), які
залучаються до теоретичної та практичної підготовки здобувачів освіти як викладачі, проводять майстер-класи.
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Завдяки підписаним угодам з власниками приватних клінік, здобувачі освіти можуть працювати та набувати
практичні навички на їх базах. Представники роботодавців, які були присутні на зустрічі з ЕГ підтвердили дану
інформацію. До проведення майстер-класу з хірургічної стоматології долучилась проф. І. (Дніпровська медична
академія), провівши його під час засідання СНТ Інституту (https://dmitnm.edu.ua/for-students/studentske-naukove-
tovaristvo, професіонал-практик власник стоматологічної компанії “Praktik” Т. щодо “Малоінвазивних протоколів у
хірургії порожнини рота”.

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

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
(https://dmitnm.edu.ua/publіchna-іnformaczіyaa/polozhennya-shho-regulyuyut-dіyalnіst-dmі-tnm) визначає
необхідність проведення роботи по підвищенню педагогічної та професійної майстерності НПП, яка передбачає не
рідше 1 разу за 5 років проходження відповідних курсів, стажування. Педагогічні та НПП Інституту регулярно
підвищують свою кваліфікацію за спеціальністю “Педагогіка вищої школи” в Навчально-методичному центрі
післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Дніпропетровського національного університету імені Олеся
Гончара, в Харківській медичній академії післядипломної освіти – “Психолого-педагогічні основи вищої освіти”, в
ДЗ “Дніпропетровська медична академія” – Англійська мова, латинська мова (нові методики викладання в умовах
дистанційного навчання) (п. 20 відповідей на запит, додаток 6). Усі викладачі профільної кафедри є членами ГО
“Асоціації стоматологів України” та беруть участь у заходах, які нею проводяться (п. 24 відповідей на запит, додаток
6). Моніторинг рівня професіоналізму викладачів проводиться наприкінці кожного навчального року шляхом
визначення їх рейтингу у відповідності до “Положення про рейтингову систему оцінки діяльності кафедри ДМІ
ТНМ” (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). Отримані дані враховуються під час проведення НПП на відповідну
посаду під час конкурсу.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В Інституті запроваджена рейтингова система оцінювання всіх видів робіт, які проводяться викладачами, що
враховується під час конкурсу на відповідну посаду, проводиться матеріальне нагородження у вигляді грошових
премій викладачів, які очолюють рейтингові списки в Інституті, їх кандидатури подаються для відзначення до
різних інстанцій. Так, в цьому році відмічені грамотами обласної адміністрації НПП кафедри стоматології (п. 24
відповідей на запит, додаток 6). Викладачі, які володіють англійською мовою та мають відповідний сертифікат
отримують грошові надбавки. Відрядження НПП на науково-методичні заходи, публікації у фахових виданнях
супроводжуються повною матеріальною підтримкою. Молодим науковцям оплачуються видання публікацій в
збірниках, які входять до наукометричних баз, а також виділяються кошти на проведення досліджень (фінансові
виплати додаються до додатку 6). Все це було підтверджено НПП під час бесід у фокус-групах.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники Інституту це досвідчені фахівці, які постійно удосконалюються
шляхом відвідування відповідних курсів, стажувань, семінарів у різних закладах вищої освіти, мають високу
професійну підготовку, яка підтверджена наявністю лікарських категорій. Позитивна практика дієвої безперервної
системи мотивування й підтримки академічної і професійної кваліфікації викладачів на інституційному рівні.
Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності шляхом сплати коштів за участь у відповідних
заходах. Все це дає можливість досягнути цілей ОПП та програмних результатів навчання. Значна кількість
викладачів володіють іноземною (англійською) мовою, за знання якої мають грошові надбавки. Під час конкурсного
добору викладачів, який є прозорим, враховуються досягнення НПП, моніторинг яких здійснюється в кінці року із
застосуванням рейтингового оцінювання. В Інституті створена та активно працює Рада роботодавців, які
долучаються до освітнього процесу та на їх базах відбувається, з використанням сучасного обладнання, практична
підготовка здобувачів освіти згідно угод про співпрацю з лікувальними закладами.

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

ЕГ рекомендує звернути увагу на збільшення кількості публікацій окремих науково-педагогічних працівників у
відповідності до спеціальності згідно ОПП, залучити більшу кількість науково-педагогічних працівників до
стажування, участі в наукових конференціях, майстер-класах, семінарах.
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Кваліфікація викладачів, як академічна так і професійна, задіяних в реалізації освітньо-професійної програми
“Стоматологія”, забезпечує досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання. До освітнього
процесу залучаються роботодавці та професіонали-практики. Процедури конкурсного добору викладачів є
прозорими, спираються на наукову, професійну, академічну їх активність. ЗВО сприяє професійному розвитку
викладачів, зростанню їх викладацької майстерності. Наведені вище сильні сторони у контексті Критерію 6 та
підтвердження всієї інформації, викладеної у відомостях про самооцінювання ОПП дозволяє експертній групі
зробити висновок щодо відповідності рівню “В”. Перелічені рекомендації від ЕГ не впливають на загальну оцінку.

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.

Інфраструктура ДМІ ТНМ налічує 10 навч. баз, з яких 4 є профільними, обладнані стоматологічними установками у
к-ті 23 од., портативними бормашини та фантомами у к-ті 21 од. Під час зустрічі-ознайомлення з матеріально-
технічною базою закладом продемонстровано навчальні кімнати, оснащені мультимедійним обладнанням для
підвищення наочності матеріалу, що викладається; бібліотечний фонд із англо- та україномовними виданнями
(близько 20 000 друкованих примірників, з яких за 2017-2021рр. придбано 850). Бібліотека забезпечена
інформаційно-технологічними системами: електронний читальний зал, вільний доступ до Internet-мережі,
електронний каталог, репозитарій, наявний доступ до бібліотечних фондів інших ЗВО. Продемонстровано
анатомічний клас, обладнаний відповідними муляжами та демонстраційними макропрепаратами. На базі кафедри
стоматології продемонстровано фантомний клас із необхідними розхідними матеріалами та стоматологічними
фантомами для відпрацювання практичних навичок, а також 4 стомат. установки для здобувачів. Показані класи
хірургічної стоматології, оснащені відповідно до профілю, декілька залів терапевтичної стоматології, оснащені
фотополімерними лампами, реставраційними матеріалами, діагностичними приладами, ендодонтичним
інструментарієм, пристроєм для зняття мінералізованих зубних відкладень, інтраоральною камерою.
Продемонстровано кабінет профілактики стомат. захворювань, оснащений скелерами, лампою для відбілювання та
наочні матеріали для навчання пацієнтів правилам гігієни порожнини рота. Показаний ортодонтичний кабінет,
оснащений відповідно до профілю. В структурі кафедри наявне ЦСВ для стерилізації інструментарію.
Продемонстровано пропедевтичні класи, оснащені відповідно до профілю; наявні бінокуляри, що надають
можливість здобувачам працювати зі збільшенням. Показаний клас рефлексотерапії та мануальної терапії,
оснащені відповідною апаратурою для відпрацювання навичок. Продемонстровано клінічну базу кафедри на базі
КНП “МБКЛМД Руднєва” ДМР з лекційною кімнатою із мультимедійним обладнанням, клас фантомних методів
навчання, комп’ютерний клас, навчальні аудиторії. Показаний Центр симуляційних методів навчання, оснащений
фантомами для відпрацювання навичок з хірургії, акушерства та гінекології, медицини невідкладних станів у дітей
та дорослих (СЛР), педіатрії, внутрішньої медицини (плевральна пункція, реєстрація ЕКГ, вимірювання АТ),
маніпуляційної техніки; у структурі наявна комп'ютерна зала. Продемонстровані належні умови проживання
студентів у гуртожитку; спортивна зала, де здобувачі мають можливість займатись фізичною активністю.
Проректором з навч.-метод. роботи зазначено, що в Інституті планується збільшення аудиторного фонду, кількості
фантомів за профільними ОК; розвиток інтерактивних форм навчання шляхом придбання інтерактивних панелей.
Навчально-методичне забезпечення ОПП у вільному доступі розміщене на платформі Microsoft Teams, проте не всі
силабуси вибіркових дисциплін для англомовних здобувачів представлено на сайті ЗВО.

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

Під час акредитаційної зустрічі вітчизняною здобувачкою 3 року навчання підтверджено, що доступ до
інформаційних ресурсів та матеріально-технічної бази ЗВО є вільним та безоплатним. Інформація, що стосується
навчального процесу розміщена в окремому розділі “Cтуденту” (https://dmitnm.edu.ua/for-students/), інформація
щодо освітніх компонент знаходиться на сторінках кафедр у теці “Посилання на матеріали з навчально-
методичного забезпечення кафедри”; ця інформація дублюється у Microsoft Teams (наповненість перевірено ЕГ під
час ознайомлення). Наявний інституційний репозитарій, що на думку ЕГ значною мірою підвищує доступність
інформації. У ході акредитаційної зустрічі проректором з навчально-методичної роботи вказано на те, що у ЗВО
планується запуск системи “Електронний журнал”, що сприятиме інформуванню здобувачів (наразі проводиться
тестування системи, буде введено в дію найближчим часом). Безоплатність та доступність інфраструктури та
інформаційних ресурсів підтверджено асистенткою кафедри стоматології. На сторінці бібліотеки
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(https://dmitnm.edu.ua/navchannya/elektronna-bіblіoteka) розміщені посилання на науково-медичні бібліотеки, бази
інформаційних даних (Google books, Google Scholar, PubMed, Springer Open, Cambridge University Press та ін., в
загальній кількості 15) та збірки наукових праць. Наявні посилання для доступу до профільної інформації, сайти
відомих медичних організацій, до прикладу Академія лазерної стоматології США https://www.laserdentistry.org,
Американська стоматологічна асоціація https://www.ada.org/en, Асоціація стоматологів України
https://www.udenta.org.ua, Українська Академія пародонтології https://uaperio.org тощо. У відомостях про СО
програми Інститутом заявлена підготовка до надання доступу для здобувачів і викладачів до наукометричних баз
даних Scopus та Web of Science, проте відповідно до інформації, наданою завідувачкою бібліотеки, такий доступ не
був отриманий. Голова Студентського наукового товариства підтвердив можливість доступу до інформаційних
ресурсів для виконання наукових робіт, вказав на власну залученість до виконання наукової роботи. Приклади
виконання здобувачами наукових робіт наведені у відомостях СО. З боку НПП асистентками кафедри стоматології та
акушерства, гінекології та педіатрії було підтверджено, що ЗВО провадяться практики покриття їх витрат на
навчання в аспірантурі, виконання наукових досліджень у його рамках (фінансові виплати у додатку 7).

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.

З метою гарантування безпеки освітнього середовища відповідно до відомостей СО приміщення Інституту проходять
перевірку відповідності нормам санітарної та протипожежної безпеки, проводиться оцінка стану виробничого
обладнання. Закцентовано, що НПП та здобувачі ознайомлюються з основними правилами техніки безпеки шляхом
інструктування. Відповідно до інформації, наданої т.в.о. ректора, в Інституті наявна можливість звернутись до
штатного психолога задля індивідуальної консультації чи групою, якщо проблема стосується декількох осіб
відповідно. Зазначено, що частіше звертаються представники студентства. Сприяє формуванню гармонійних
міжособистісних взаємовідносин і Інститут кураторства, що в своїй роботі керується “Положенням про куратора
академічної групи” (https://dmitnm.edu.ua/publіchna-іnformaczіyaa/polozhennya-shho-regulyuyut-dіyalnіst-dmі-tnm).
Спілкування з академічною спільнотою ЗВО дозволило скласти враження про панування атмосфери
доброзичливості та взаємоповаги. У відомостях СО вказано на врахування пропозиції іноземної здобувачки 3 курсу:
збільшено кількість англомовних навчальних видань, що було продемонстровано ЕГ в ході огляду матеріально-
технічної бази. Головою Студентського наукового товариства зазначено, що він звернувся до адміністрації закладу з
метою отримання фінансування на проведення майстер-класу з накладання швів за участю запрошеного лектора.
Закладом були придбані необхідні шовні та витратні матеріали (https://dmitnm.edu.ua/for-students/studentske-
naukove-tovaristvo/). Голова наукового товариства зазначив, що за потреби здобувачі можуть розраховувати на
відшкодування, пов’язані з участю в конференціях, практичних майстер-класах та конгресах зі стоматології.
Перераховані приклади дозволяють говорити не про формальне, а реальне врахування потреб та пропозицій
здобувачів щодо освітнього середовища.

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

Під час проведення акредитаційної зустрічі вітчизняними здобувачами підтверджено їх задоволеність
інформаційною підтримкою, що надається за цією ОПП. Так, уся необхідна інформація відносно контрольних форм,
критеріїв оцінювання та політики курсу розміщена у силабусах освітніх компонентів, які у вільному доступі можуть
бути знайдені на офіційному сайті ЗВО або у системі Microsoft Teams 365 (перевірено під час тестового доступу ЕГ до
середовища). Викладачкою кафедри акушерства, гінекології та педіатрії вказано на можливість отримання даної
інформації і безпосередньо від викладача під час першого практичного заняття. У той же час іноземні студенти 4 та 5
курсів вказали, що іноді їм доводиться просити викладача надати відповідну інформацію особисто, але з рештою
вони її також отримують. У структурі сайту ЗВО виділений розділ “Оголошення деканату”
(https://dmitnm.edu.ua/for-students/ogoloshennya-dekanatu), де виставляється інформація для ознайомлення із нею
здобувачів. Наявність інституційного репозитарію у свою чергу також підвищує доступність необхідних навчальних
матеріалів. За потреби здобувачі можуть звернутись за консультацією до викладача. Вказано на можливість
здобувачів звернутись до штатного психолога задля отримання індивідуальної чи групової консультації за потреби.
Соціальну підтримку здобувачів Інститут провадить шляхом надання їм пільг на навчання щосеместрово у розмірі
50% за умови відмінних результатів навчання та проактивності представників студентства. Окремі студенти у 1
семестрі І курсу мають можливість навчатись за кошти прибуткового фонду ДМІ ТНМ із можливим подальшим
повним покриттям їх витрат на навчання за умови отримання відмінних оцінок (додаток 7). До того ж, проректором
з міжнародних зв’язків у ході акредитаційної зустрічі вказано на політику закладу щодо надання грантової
підтримки здобувачам, які мають відмінні результати навчання, на участь у програмах міжнародної академічної
мобільності (заплановані на цей навчальний рік). Адміністрація ДМІ ТНМ всебічно сприяє і фінансово підтримує
наукову діяльність як здобувачів, так і НПП. Під час відео-зустрічей встановлено факт повного фінансування
публікацій як у фахових виданнях України, так і в міжнародних наукометричних базах. Вірність обраних стратегій
провадження цих видів підтримки підтверджується позитивними оцінками, наданими здобувачами при
проходженні анкетування (п. 11 відповідей на запит, додаток 7).
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Керуючись інформацією, отриманою ЕГ в процесі аналізу відомостей СО, особи з особливими освітніми потребами
на ОПП не навчаються. Спеціальні умови вступу для цих здобувачів прописані у 8 розділі “Правил прийому до ТОВ
ДМІТНМ в 2021 році” (https://dmitnm.edu.ua/publіchna-іnformaczіyaa/polozhennya-shho-regulyuyut-dіyalnіst-dmі-
tnm). В Інституті імплементовано “Положення про організацію освітнього процесу для осіб з особливими освітніми
проблемами” (https://dmitnm.edu.ua/publіchna-іnformaczіyaa/polozhennya-shho-regulyuyut-dіyalnіst-dmі-tnm), згідно
з яким для цієї категорії здобувачів можливе створення інклюзивних груп, розроблений чіткий порядок супроводу
цих осіб. Головною бухгалтеркою у ході відповідної зустрічі вказано на наявність в Інституті пандусів, “кнопок
виклику”; розклад здобувачів із особливими освітніми потребами (якщо такі будуть) формується так, що всі
аудиторії розташовуються на першому поверсі, наведений приклад надання супроводу батькам здобувачів, які є
ветеранами АТО. У ході акредитаційних зустрічей академічним персоналом підтверджено прагнення до створення
оптимальних умов для породіль та молодих матерів, зокрема було вказано на можливість здобувачок погодувати
свою дитину за потреби. Перераховані практики є доволі важливими в аспекті цього підкритерію.

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

ЕГ з’ясувала, що з метою регулювання конфліктних ситуацій в Інституті розроблене та введене в дію “Положення
про створення безпечного освітнього середовища та запобігання булінгу”, “Положення про порядок запобігання і
врегулювання потенційного або реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб”, “Положення про
попередження і боротьбу з дискримінацією та сексуальними домаганнями” (https://dmitnm.edu.ua/publіchna-
іnformaczіyaa/polozhennya-shho-regulyuyut-dіyalnіst-dmі-tnm). Функцію моніторингу ризиків виникнення
конфліктних ситуацій покладено на Комісію з етики та управління конфліктами і розгляду випадків булінгу та
Комісію з попередження і боротьби з дискримінацією та сексуальними домаганнями. Відповідальною особою
зазначено, що враховуючи багатонаціональність контингенту студентів їх розподіл проводиться таким чином, щоб
нівелювати можливі конфліктні ситуації. Декан медичного факультету навела приклад підбору складу
екзаменаційної комісії таким чином, щоб здобувач не мав можливості складати іспит своєму родичу (попередження
конфлікту інтересів). Перелічені практики доводять, що заклад дотримується процедур, задекларованих у
положеннях. Стейкґолдерами під час акредитаційних зустрічей вказано на відсутність випадків конфліктних
ситуацій за ОПП. Політика ЗВО щодо антикорупційної діяльності прописано в “Положенні про антикорупційний
комітет” (https://dmitnm.edu.ua/institute-activity/anti-corruption-activities), відповідальною особою вказано на те, що
Інститут провадить профілактичну роботу у цьому аспекті. Здобувачкою 4 курсу вказано на обізнаність студентства
щодо відповідного законодавства та можливості анонімного звернення з цього питання або через відповідну
анонімну онлайн-форму (https://dmitnm.edu.ua/skrinka-doviri), або залишивши відповідного листа в скриньці
довіри, що розміщена поряд із деканатом. У ході акредитаційних зустрічей здобувачами та представниками різних
фокус-груп вказано на те, що за цією ОПП конфліктних ситуацій не виникало.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Матеріально-технічна база та ресурси відповідають сучасним вимогам, що цілком забезпечує досягнення
визначених ОПП цілей та ПРН. Ідеї закладу щодо покращення ресурсного забезпечення за ОПП є вкрай
позитивними в аспекті цього критерію. Навчально-методична база постійно оновлюється, поповнюється
вітчизняною та англомовною профільною літературою; створено сайт дистанційного навчання. Розвитку
симуляційної медицини приділяється значна увага та кошти. Симуляційний центр оснащений інноваційним
обладнанням, яке здобувачі використовують для опанування практичних навичок. Важливою вбачаємо можливість
студентів бути залученими до змін в освітньому середовищі. Інститут намагається в достатньому обсязі надавати
різнобічну підтримку. Розроблені процедури вирішення конфліктних питань неухильно дотримуються при
провадженні освітньої діяльності.

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

Рекомендуємо посилити роботу ДМІ ТНМ в аспекті інформування іноземних здобувачів, розмістити на сайті ЗВО
силабуси ОК 22 та ВК англійською мовою. Вбачаємо за доцільне якомога швидше отримати доступ до міжнародних
наукометричних баз, що сприятиме доступу академічної спільноти ЗВО до актуальних медичних розробок та тактик
ведення пацієнтів, що в свою чергу значно підвищить якість навчання та викладання за ОПП.
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Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Ресурсне забезпечення ОПП є достатнім для навчання. Інститут створив безпечне освітнє середовище, яке в свою
чергу задовольняє їх інтереси. Для осіб з особливими освітніми потребами створені належні умови для реалізації
права на освіту. Адміністрація ДМІ ТНМ всебічно сприяє і фінансово підтримує наукову діяльність як здобувачів, так
і НПП. ЗВО відкритий до діалогу, скарг та пропозицій від усіх учасників, має скриньку довіри та приділяє значну
увагу розвитку нормативно-правової бази, механізмам вирішенню конфліктних ситуацій та антикорупційним
заходам. Політика вирішення конфліктних ситуацій чітка та реально імплементована. Врахувавши позитивні
практики та сформулювавши відповідні рекомендації, вбачаємо відповідність програми цьому критерію рівню “В”.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ЕГ встановлено, що правила та вимоги, які стосуються розробки, затвердження, внесення змін та контролю якості
ОПП прописані в “Положенні про освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти” та “Положенні
про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДМІ ТНМ”
(https://dmitnm.edu.ua/publіchna-іnformaczіyaa/polozhennya-shho-regulyuyut-dіyalnіst-dmі-tnm). У відповідності до
положень перегляд ОПП провадиться шляхом оновлення чи модернізації. Положенням регламентовано можливість
внесення змін з ініціативи керівництва ЗВО у разі незадовільних висновків щодо якості програми, з ініціативи
гаранта за відсутності набору вступників або наявності висновків, що свідчать про недостатню якість ОПП. З метою
врахування змін у професійному полі, ринку освітніх послуг та ринку праці зміни можуть відбутися і з ініціативи
проєктної групи. Так, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.20 № 519 профіль ОПП було
приведено у відповідність до Європейської рамки кваліфікацій. Під час останнього перегляду ОПП з ініціативи
завідувача кафедри стоматології перелік спеціальних (фахових) компетентностей було доповнено ФК 21
“Орієнтованість на використання органічних, біологічно інертних та безпечних матеріалів”, перелік загальних
компетентностей поповнився ЗК 16 “Орієнтованість на професійну та наукову інтеграцію у міжнародній лікарській
спільноті”. Враховано тенденції розвитку спеціальності, ринку праці, галузевий і регіональний контексти, досвід
вітчизняних та іноземних освітніх програм з метою покращення якості ОП та адаптації її в Європейському просторі
(витяги з протоколів засідань у додатку 1). Всі пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення проєкту
ОП від стейкґолдерів щодо покращення освітнього процесу було розглянуто та враховано в повному обсязі.
Зовнішні та внутрішні стейкґолдери у ході проведених акредитаційних зустрічей вказали на свою реальну
залученість до процесів створення, імплементації, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми, що
ЕГ вбачає вкрай важливим в аспекті цього підкритерію.

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.

Під час акредитаційних зустрічей зі здобувачами та представниками студентського самоврядування підтверджено їх
залученість до процедур перегляду освітньої програми та процедур забезпечення якості. Так, під час перегляду ОПП
за ініціативи іноземних здобувачів бюджет часу аудиторної роботи було збільшено до 65,3% (додаток 8). З ініціативи
Голови студентського самоврядування та за сприяння викладачки кафедри стоматології в ОПП додано ВК
“Стоматологічні аспекти інфекційних та соматичних захворювань, у т.ч. СOVID-19”, що формуватиме у майбутніх
лікарів-стоматологів навички менеджменту цих хворих на профільному прийомі. У відповідності до "Положення
про Вчену раду" (https://dmitnm.edu.ua/publіchna-іnformaczіyaa/polozhennya-shho-regulyuyut-dіyalnіst-dmі-tnm) до
неї входять представники студентського самоврядування та здобувачі (не менше 10%), що в свою чергу дозволяє їм
безпосередньо бути залученими до процесів перегляду та внесення змін до Програми. Позитивним у аспекті цього
підкритерію вбачаємо введення двох представників студентства у склад робочої групи з розробки освітньої
програми. Ще одним напрямом залучення здобувачів до забезпечення якості освіти Інститут вбачає проведення
опитувань, результати якого свідчать про задоволеність здобувачів щодо якості освітнього процесу
(https://dmitnm.edu.ua/for-students/anketi). Свою залученість до проходження анкетувань підтвердили як
вітчизняні, так і іноземні студенти в ході відповідної зустрічі. Проаналізувавши зведену довідку по анкетуванню
щодо якості радимо залучати більшу кількість студентів до опитувань (відповідно до даних опитано 26% здобувачів)
з метою отримання валідних результатів (п. 11 відповідей на запит).
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

В Інституті створено Раду роботодавців, яка у своїй діяльності керується відповідним Положенням
(https://dmitnm.edu.ua/institute-activity/spіvpraczya-z-robotodavczyami). У ході відповідної акредитаційної зустрічі
роботодавці підтвердили свою участь у перегляді ОПП та ознайомленість із процедурами внесення змін до неї. До
прикладу, при перегляді програми за ініціативи керівника ТОВ “Антіпа Медікал” було введено вибіркову
компоненту “Ендодонтія під мікроскопом” для студентів 3 курсу з метою формування у здобувачів відповідних
знань та умінь для роботи зі збільшенням. А з ініціативи начальника стоматологічного відділення Дніпровського
військового госпіталю з метою опанування здобувачами навичками самопрезентації та набуття необхідних
компетентностей щодо ведення приватної практики було введено ВК “Менеджмент і маркетинг в стоматології” (п. 2
відповідей на запит). Голова Ради роботодавців зазначив, що у минулому навчальному році його було запрошено в
якості голови екзаменаційної комісії з атестації випускників, що є доволі позитивним в аспекті цього підкритерію.
Процедура затвердження ОПП передбачала обов’язкове рецензування програми представниками ринку праці. Від
роботодавців надійшли рекомендації щодо розширення мережі клінічних баз із залученням приватних клінік, що
наблизить здобувачів до реальних умов майбутньої роботи. Від керівниці ТОВ “Нео Денталклінік” надійшла
пропозиція збільшити практичні години професійної підготовки, а також “більше залучати представників
роботодавців до реалізації освітньої програми, особливо для проведення виробничих практик; залучати приватні
стоматологічні заклади в якості баз практики, для проведення на їх базах майстер-класів, що дозволить здобувачам
освіти наблизитись до реальних умов майбутньої професії”. Зворотній зв’язок з роботодавцями здійснюється під час
проведення спільних зустрічей, зокрема на засіданнях Ради роботодавців (п. 2 відповідей на запит, витяги
протоколів у додатку 8), засіданнях Асоціації стоматологів, проведенні “Круглих столів”, укладання угод про
співпрацю, обговорення пропозицій та зауважень щодо практичних навичок і програм виробничих лікарських
практик. Інтерв’ю із роботодавцями підтвердило, що перелік і зміст освітніх компонент відповідають запитам
сучасного стоматологічного ринку праці. Вищенаведені практики показують реальну залученість зовнішніх
стейкґолдерів до процесів контролю якості та перегляду освітньо-професійної програми. З метою посилення
співпраці пропонуємо долучати професіоналів-практиків до проведення тематичних майстер-класів для здобувачів
з метою опанування ними навичками роботи із сучасним стоматологічним обладнанням (наприклад, навігаційна
імплантологія, фотопротоколювання, цифрова ортопедична стоматологія та ортодонтія).

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

Під час експертизи ЕГ впевнилась у прагненні ЗВО до співпраці з випускниками. Так, на сайті Інституту створений
окремий розділ “Співпраця з випускниками ДМІ ТНМ” (https://dmitnm.edu.ua/institute-activity/spіvpraczya-z-
vipusknikami-dmі-tnm), де висвітлені відгуки вітчизняних та іноземних випускників останніх років. Розроблено
відповідну Google-форму
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf68MdVF1KsdxL5ed043elNdrqjyd2biZGghKyoAFR7TasBMA/viewform) за
допомогою якої випускник може всебічно оцінити ОПП, надати свої рекомендації щодо освітніх компонент через
порівняння власних знань та вмінь із тими, що потребує галузь. В ході зустрічей гарант та викладачі профільних
кафедр завірили ЕГ у своїй зацікавленості щодо подальшого професійного шляху випускників, що ми вважаємо
позитивним у аспекті цього підкритерію. Самі ж випускники відмітили можливість звернення до НПП із метою
отримання професійних рекомендацій щодо ведення своїх пацієнтів. Асистенткою кафедри стоматології, яка сама є
випускницею Інституту, окреслено перспективу створення Асоціації випускників ЗВО, що в свою чергу сприятиме
ефективному залученню випускників до надання рекомендацій щодо покращення ОПП в аспекті підвищення
конкурентоспроможності випускників.

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

Згідно з “Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у
ДМІ ТНМ” (https://dmitnm.edu.ua/publіchna-іnformaczіyaa/polozhennya-shho-regulyuyut-dіyalnіst-dmі-tnm) контроль
якості навчання покладено на робочу групу. Він провадиться шляхом моніторингу та перегляду ОПП, щорічного
оцінювання НПП та оцінки їх діяльності, анкетування стейкґолдерів. Заклад намагається вчасно реагувати на
невідповідності чи недоліки ОПП. До прикладу, при перегляді Програми було враховано пропозицію лікарки-
інтерна щодо приведення її у відповідність до останньої редакції Національної рамки кваліфікацій (визнання
магістерського рівня VII за НКР, зміна критеріїв опису рівня) (додаток до критерію 8). 2019 року ОПП було
переглянуто відповідно до Стандарту вищої освіти: спеціальність 221 “Стоматологія”, у 2020/2021 н.р. відбулася
зміна форми державної атестації випускників на ОСКІ у відповідності до розпорядження МОЗ України. Деканессою
медичного факультету в ході зустрічі із адміністративним персоналом зазначено, що із метою надолуження
прогалин у практичній підготовці здобувачів, що виникли у зв’язку з запровадженням освітнього процесу
дистанційно, після виходу студентів на заняття був складений графік додаткових занять із практичної підготовки.
Вищезазначені практики доводять своєчасність та повноту реагування внутрішньої системи забезпечення якості
вищої освіти на неточності та недоліки, що виявляються. Перелічені практики у аспекті цього підкритерію є доволі
позитивними.
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6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

Беручи до уваги той факт, що ОПП акредитується вперше, практики реагування на пропозиції і зауваження не було.
Проте, в січні 2021 р. Інститут проходив позапланову перевірку з питань переведення та поновлення іноземних
здобувачів, порядку складання та перескладання ними форм контролю та ін., що проводилась Державною службою
якості освіти і науки України. В результаті перевірки були виявлені недоліки в організації освітнього процесу, що
відображають специфіку організації навчання іноземних студентів, які потребували негайних реагувань ЗВО
(Перелік фактичних заходів, які вжиті для усунення недоліків у додатку 8). До прикладу, зауваження стосувались
невідповідності деяких внутрішніх документів (Положення про навчальний процес, Положення про атестаційну
комісію, Положення, що відображають специфіку перезарахування (зарахування) дисциплін, вивчених в інших
країнах) вимогам чинного законодавства. Заклад відреагував на це шляхом внесення змін у відповідні нормативні
документи: оновлено “Положення про організацію освітнього процесу в ДМІ ТНМ”, “Положення про освітньо-
професійні програми підготовки здобувачів ВО”, “Положення про порядок поновлення, переведення, відрахування
студентів, надання академічної відпустки, надання права повторного навчання та перерви в навчанні; порядок
визначення та складання академічної різниці; порядок перезарахування навчальних дисциплін у ДМІ ТНМ” (нова
редакція). Положення доповнено пунктами, що відображають специфіку організації навчання іноземних студентів,
перезарахування дисциплін, вивчених в інших країнах. Щодо недотримання відсоткового співвідношення
вибіркових компонент у навчальних планах (6,6% проти 25%) ЗВО апелює до значної технічної помилки внесення
вибіркових компонент у розділ нормативних, що й зумовило таку невідповідність. Інститут виправив помилку та
вніс відповідні зміни у навчальні плани. Робочою групою проведений додатковий аналіз навчальних планів усіх
редакцій щодо відповідності вимогам ОП, в яких наявні всі нормативні ОК (225 кредитів ЄКТС – 75%) та вибіркові
ОК (75 кредитів ЄКТС – 25%) згідно вимогам відповідної ОПП. Згідно коментарів, наданих ЗВО, всі зауваження, що
стосувались неналежного діловодства у закладі були усунуті (Індивідуальні картки, порівняльні відомості,
академічні довідки, скріни з ЄДЕБО про внесення академічних довідок до особових справ поновлених студентів на
навчання у додатку 8). Щодо можливості переведення на наступний курс здобувачів із академічною заборгованістю
отримали заперечну відповідь. На запитання ЕГ щодо планів ЗВО щодо покращення якісних результатів складання
ліцензійних іспитів “ЄДКІ. Етап 1 та 2” зазначено, що з метою підготовки здобувачів впроваджені вибіркові
компоненти “Підготовка до І-го етапу ЄДКІ” та “Підготовка до ІІ-го етапу ЄДКІ” на 3 і 5 курсах відповідно (додаток
8). Перелічені приклади доводять, що результати зовнішніх експертиз беруться Інститутом до уваги, а недоліки
усуваються, що є позитивним в аспекті цього підкритерію.

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

Під час акредитаційної експертизи в ЕГ склалося враження зацікавленості академічної спільноти ДМІ ТНМ у
розбудові якісного освітнього середовища. Філософія ЗВО у цьому напрямі полягає у вибудові п’ятирівневої
структури ВСЗЯО із чітким розподілом повноважень. На рівні викладачів – це контроль якості у рамках поточного,
семестрового та підсумкового контролю; на рівні завідувачів кафедр – через перевірки робочих навчальних
програм, навчально-методичного супроводу освітніх компонент, контрольних відвідувань занять та проведення
відкритих занять; на рівні деканату – це практики контрольних відвідувань занять представниками деканату та
контроль академічної заборгованості здобувачів та супровідного документообігу. Навчальним відділом у цьому
аспекті проводиться контроль організації освітнього процесу на кафедрах та дотримання розкладу, контролюється
документообіг результатів різних видів контролю, проводиться перевірка навчально-методичної документації. На
рівні ректора та проректорів відбувається контроль дотримання графіків освітнього процесу, відповідності
навчальних програм державним стандартам, контролюється документообіг. Під час акредитаційної зустрічі
експерткою відділу ліцензування та акредитації вказано на проходження Інститутом у березні поточного року
наглядового аудиту Системи управління якістю, що вважаємо доволі позитивним в аспекті цього підкритерію.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

В Інституті функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти, яка здатна доволі чітко та ефективно
реагувати на прогалини в ОПП. Зміни в законодавстві, потреби галузі, ініціативи зовнішніх та внутрішніх
стейкґолдерів знаходять відображення при внесенні змін до програми. Вбачаємо доцільними практики залучення
роботодавців у випускні екзаменаційні комісії, що дозволяє їм більш об’єктивно оцінити слабкі місця в підготовці
здобувачів та надати відповідні рекомендації.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.
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ЕГ рекомендує впорядкувати механізм збору відгуків та рекомендацій щодо ОПП від випускників, що сприятиме
підвищенню конкурентоспроможності здобувачів на ринку праці. Вбачаємо за доцільне залучити професіоналів-
практиків до проведення воркшопів для здобувачів, які сприятимуть здобуттю ними навичок роботи сучасним
обладнанням. Рекомендуємо залучати більшу кількість респондентів-здобувачів до опитувань, що сприятиме
об’єктивізації отриманих результатів.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Внутрішня система забезпечення якості освіти ДМІ ТНМ успішно функціонує, чітко реагує на виявлені недоліки та
зауваження внутрішнього та зовнішнього моніторингів. Система має багаторівневу структуру з чітким розподілом
функціональних обов’язків. Створена й ефективно функціонує Рада роботодавців, яка реально долучена до процесів
внесення змін до ОПП. Врахувавши сильні сторони ОПП, надавши відповідні рекомендації, що на думку ЕГ
сприятимуть її посиленню, вбачаємо освітньо-професійну програму такою, що відповідає критерію 8 рівню “В”.

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.

ЕГ під час проведення акредитації підтвердила факт розміщення внутрішніх документів, які регламентують
функціонування цієї ОПП на офіційному сайті Інституту. Заслуговує на увагу те, що положення, які регулюють
обов’язки та права внутрішніх та зовнішніх стейкґолдерів, розміщені в окремому підрозділі веб-сайту
(https://dmitnm.edu.ua/publіchna-іnformaczіyaa/polozhennya-shho-regulyuyut-dіyalnіst-dmі-tnm), що в свою чергу
значно спрощує їх пошук. Учасниками освітнього процесу під час відповідних акредитаційних зустрічей вказано на
зрозумілість, чіткість та доступність вищезазначених документів, підтверджено їх дотримання при реалізації
освітньо-професійної програми. ЕГ рекомендує в розділі “Абітурієнту” розмістити профіль ОПП 221 “Стоматологія”
з метою ознайомлення вступників із предметами, які будуть вивчатися, програмними результатами навчання,
контрольними заходами, матеріально-технічним забезпеченням. Рекомендовано розмістити папку “Архів” із
правилами прийому та рейтинговими списками вступників за минулі роки, чи посилання на відповідну сторінку
закладу в інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО з метою
покращення механізмів інформування усіх зацікавлених осіб для більшої відкритості ЗВО.

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.

У ході проведення акредитаційної експертизи підтверджений факт розміщення Проєкту ОПП на офіційному сайті
ЗВО у розділі “Громадське обговорення” за місяць до її затвердження, (https://dmitnm.edu.ua/publіchna-
іnformaczіyaa/gromadske-obgovorennya) та можливість надання пропозицій, відгуків, зауважень та побажань
зацікавлених сторін на адресу mail@dmitnm.edu.ua (п. 4 відповідей на запит) або шляхом заповнення відповідної
Google-форми
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc55GEuKwXAaAR13nzFXXz2OoNIZUoERUz5EqX_GcB64nbnHw/viewfor
m). На свою залученість до процесів обговорення проєкту ОПП стейкґолдери вказали під час відповідних
акредитаційних зустрічей. Зокрема, голова Ради роботодавців підтвердив регулярну практику розміщення проєкту
ОПП усіх редакцій на сайті ЗВО та врахування пропозицій / зауважень і, відповідно, практику внесення змін до
ОПП після аналізу та рецензування програми.

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.

У рамках проведеної акредитаційної експертизи перевірено наявність актуальної інформації про ОПП. Документи
легко знаходяться (виділено окремий блок у структурі сайту - https://dmitnm.edu.ua/publіchna-
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іnformaczіyaa/speczіalnostі-ta-osvіtnі-programi), безперешкодно відкриваються та є читабельними, що є дуже
важливим. Актуальна інформація щодо діяльності ЗВО висвітлюється у відокремленому розділі “Новини”
(https://dmitnm.edu.ua/news/) веб-сайту. Інформуванню широкого загалу також сприяють наявність сторінок
Інституту в соціальних мережах Facebook (https://www.facebook.com/dmi.tnm) та Instagram
(https://www.instagram.com/dmi.tnm/).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Документи, які регулюють освітній процес в Інституті, розміщено на веб-ресурсі ЗВО в повному обсязі. Зовнішніми
та внутрішніми стейкґолдерами вказано на ознайомленість із правами та обов’язками, які вони регулюють,
підтверджено їх дотримання. Інформація щодо ОПП є актуальною, достовірною та достатньою для інформування
зацікавлених осіб. Впровадження процедури громадського обговорення проєкту ОПП є важливим та позитивним в
аспекті цього критерію. Цікавими є практики ведення сторінок ДМІ ТНМ у соціальних мережах.

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

Рекомендуємо запровадити розміщення таблиці пропозицій, що надійшли за результатами громадського
обговорення на офіційному сайті Інституту з метою інформування широкого загалу, а також в розділі “Абітурієнту”
завантажити профіль ОПП 221 “Стоматологія” чи саму ОПП з метою ознайомлення вступників із предметами, які
будуть вивчатися, програмними результатами навчання, контрольними заходами, матеріально-технічним
забезпеченням. ЕГ рекомендує розмістити папку “Архів” із правилами прийому та рейтинговими списками
вступників за минулі роки, чи посилання на відповідну сторінку закладу в інформаційній системі, яка здійснює
інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО з метою покращення механізмів інформування усіх
зацікавлених осіб для більшої відкритості ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Внутрішні та зовнішні стейкґолдери демонструють свою обізнаність щодо прав та обов’язків. Нормативні
документи, що їх регулюють у вільному доступі розміщено на веб-ресурсі ЗВО, вони є зрозумілими, чіткими та
доступними. Існує практика розміщення проєкту ОПП для громадського обговорення. Інститутом ведуться сторінки
в соцмережах з метою інформування широких мас щодо аспектів його діяльності. Аналізуючи сильні сторони та
позитивні практики ОПП за критерієм 9, надавши відповідні рекомендації, вважаємо її такою, що відповідає рівню
“В”.

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
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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.

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.

дані відсутні
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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 B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Додаток 6.pdf tM1N0y5jZ0lJvdEkFs2JZA0o0fF84DbuwPcL1SkrNH
s=

Додаток Додаток 1.pdf q547ECRDKkKO65pB/rj3vCaVag852uszUH8HLT8g
z3g=

Додаток Додаток 2.pdf VBIRuZBXMe8/s73QPeZiWE2bjRP4Ewy05h0TT3T
BAg0=

Додаток Додаток 3.pdf 4cAi4lRqHqwa2NdXAZ0bIEoGxzm7y4JRpSmRRhxB
yTQ=

Додаток Додаток 4.pdf vZ0AA2Aft//mh4tCsfCnbPzPE9lY2dqZtjyAnEECme
U=

Додаток Додаток 5.pdf 7MblnUEXrVB/RrSIIgqbtAFuYL4i6RqjU18ZWnmA
HK8=

Додаток Додаток 7.pdf aLOZ5b2s7eRnsN6zTIa8ZFRvnrT51JMsWqGkEWDo
uXE=

Додаток Додаток 8.pdf tkyPXLflgCINry7Qem50o7vIWN2lx5cH0eU1cxtyGJs
=
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***

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

Гаджула Наталія Григорівна

Члени експертної групи

Каськова Людмила Федорівна

Комаров Дмитро Олексійович
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