
ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

Відомості містять поля для відповідей на відкриті запитань двох видів: «коротке 

поле» (не більше 1500 символів з пробілами) та «довге поле» (не більше 3000 

символів з пробілами). 

 

Загальні відомості 

 

Поля, позначені зірочками *, є обов’язковими для заповнення. 

 

1. Інформація про заклад вищої освіти 

 

*Реєстраційний номер ЗВО у 

ЄДЕБО 

249 

*Повна назва ЗВО Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний 

заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» 

*Ідентифікаційний код ЗВО 00127522 

*ПІБ керівника ЗВО Курко Микола Нестерович 

*Посилання на офіційний веб-

сайт ЗВО 

http://maup.com.ua 

Інформація про відокремлений структурний підрозділ (ВСП) 

(зазначається лише якщо ОП реалізується у ВСП) 

Реєстраційний номер ВСП 

ЗВО у ЄДЕБО 

 

Повна назва ВСП ЗВО  

Ідентифікаційний код ВСП 

ЗВО 

 

ПІБ керівника ВСП ЗВО  

Посилання на офіційний веб-

сайт ВСП ЗВО 

 

 

2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО 

 

3. Загальна інформація про освітню програму, яка подається на акредитацію 

 

*ID освітньої програми в 

ЄДЕБО 

34409 

*Назва ОП Фармація 

*Реквізити рішення про 

ліцензування спеціальності на 

відповідному рівні вищої 

наказ МОН України №100-л від 22.05.2017 року; 

наказ МОН України № 1378-л від 02.08.2018 

 



 
 

освіти 

*Цикл (рівень вищої освіти) Бакалавр  

*Галузь знань  22 «Охорона здоров’я» 

*Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» 

Спеціалізація (за наявності) - 

*Вид освітньої програми Освітньо-професійна 

*Вступ на освітню програму 

здійснюється на основі 

ступеня (рівня) 

Повна загальна середня освіта 

Молодший бакалавр 

ОКР «молодший спеціаліст» 

*Термін навчання на освітній 

програмі 

3 роки 

*Форми здобуття освіти на ОП Денна, заочна, дуальна 

*Структурний підрозділ 

(кафедра або інший підрозділ), 

відповідальний за реалізацію 

ОП 

Кафедра загальної та клінічної фармації 

Інші навчальні структурні 

підрозділи (кафедра або інші 

підрозділи), залучені до 

реалізації ОП 

Кафедра іноземної філології та перекладу,  

Кафедра суспільних дисциплін та соціальної роботи,  

Кафедра прикладної математики та комп'ютерного 

моделювання;  

Кафедра психології 

*Місце (адреса) провадження 

освітньої діяльності за ОП 

03039, м. Київ, вулиця Фрометівська, 2 

*Освітня програма передбачає 

присвоєння професійної 

кваліфікації 

так 

Професійна кваліфікація, яка 

присвоюється за ОП (за 

наявності) 

фармацевт 

*Мова (мови) викладання українська 

*ID гаранта ОП у ЄДЕБО 118457 

*ПІБ гаранта ОП Носенко Олександр Анатолійович 

*Посада гаранта ОП доцент 

*Корпоративна електронна 

адреса гаранта ОП 

pharmdecanat2017@ukr.net 

*Контактний телефон гаранта 

ОП 

+38(097)-413-37-81 

Додатковий контактний 

телефон гаранта ОП 

+38(097)-789-29-16 

 

 

 



 
 

*4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження  

 
ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, 

промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», кваліфікація бакалавр фармації 

була задумана у 2017 році після вивчення фармацевтичного ринку праці та потреб держави 

щодо підготовки висококваліфікованих фахівців для фармацевтичного сектору галузі 

охорони здоров’я. 

До розробки освітньої програми були долучені адміністративний склад Академії та 

науково-педагогічні працівники за фахом (з вагомим практичним досвідом роботи в 

фармацевтичних компаніях та органах державного контролю якості лікарських засобів), з 

яких і була сформована проектна група. 

На етапі розробки освітньої програми Фармація долучалися представники аптечних 

закладів, фармацевтичних фірм, лабораторій з контролю якості лікарських засобів та ін. 

Були спроектовані та обладнані спеціалізовані аудиторії й лабораторії, які об’єднані в 

єдиний комплекс «Навчальна аптека».  

Освітня програма затверджена Вченою радою Академії 26.04.2017 року, протокол 

№ 4. Ліцензія на провадження освітньої діяльності отримана 22.05.2017 р. (наказ МОН 

України №100-л від 22.05.2017 року), інформація про неї була внесена до Правил прийому 

Академії. У 2017 р. на дану освітню програму був оголошений набір. Розширення 

провадження освітньої діяльності шляхом збільшення ліцензованого обсягу проведено у 

2018 році (наказ МОН України № 1378-л від 02.08.2018). 

У 2019 р. програма переглянута і затверджена Вченою радою Академії (протокол №8 

від 29.08.2019 р.) у зв’язку з підготовкою до первинної акредитації, з урахуванням змін 

фармацевтичного законодавства, сучасного попиту на фармацевтичному ринку праці та 

орієнтованості здобувачів вищої освіти на зайняття первинних посад в аптечних закладах, 

оптових фармацевтичних фірмах та лабораторіях з контролю якості ліків.  

 

*5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 

жовтня поточного навчального року та набір на ОП 

 
Рік навчання 1 рік навчання 2 рік навчання 3 рік навчання 

1. Навчальний рік, у якому відбувся 

набір здобувачів відповідного року 

навчання 

2019-2020 2018-2019 2017-2018 

2. Обсяг набору на ОП у 

відповідному навчальному році 

97 75 39 

3. Контингент студентів:    

3.1. очна форма навчання 52 36 11 

3.2. заочна форма навчання 159 78 28 

4. У т. ч. іноземців:    

4.1. очна форма навчання 0 0 0 

4.2. заочна форма навчання 0 0 0 

 

Кількість стовпців таблиці змінюється залежно від строку навчання на 

освітній програмі. 



 
 

Якщо за ОП здійснюється навчання за іншими формами навчання, додається 

відповідна кількість рядків у графи 3 і 4. 

 

*6. Інформація про інші освітні програми ЗВО за відповідною спеціальністю: 

(зазначається ID програм у ЄДЕБО і їх назва) 

 

Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми 

початковий рівень 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

- 

перший 

(бакалаврський) 

рівень 

34409 Фармація, 37456 Фармація, промислова фармація 

другий 

(магістерський) 

рівень 

- 

третій (освітньо-

науковий/освітньо-

творчий) рівень 

- 

 

*7. Інформація про площі ЗВО, станом на момент подання відомостей про 

самооцінювання, кв. м. 

 Загальна площа Навчальна площа 

Усі приміщення ЗВО 24440,7 15921,8 

Власні приміщення ЗВО 

(на праві власності, 

господарського відання 

або оперативного 

управління) 

17676,6 9630 

Приміщення, які 

використовуються на 

іншому праві, аніж право 

власності, господарського 

відання або оперативного 

управління (оренда, 

безоплатне користування 

тощо) 

6764,1 6291,8 

Приміщення, здані в 

оренду  

0 0 

 

Примітка. Для ЗВО із ВСП інформація зазначається: 

 щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП; 

 щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП. 



 
 

*8. Поля для завантаження документів щодо ОП: 

Назва документа(ів) Поле для 

завантаження 

документів 

*Освітня програма  

*Навчальний план за ОП  

Рецензії та відгуки роботодавців  

9. Інформація про наявність в акредитаційній справі інформації з обмеженим 

доступом 

 

Справа містить інформацію з обмеженим доступом – ні 

Зазначте, які частини відомостей про самооцінювання містять інформацію з 

обмеженим доступом, до якого виду інформації з обмеженим доступом вона належить 

та на якій підставі (із зазначенням відповідних норм законодавства та/або реквізитів 

рішення про обмеження доступу до інформації) 

 

Частина відомостей 

про 

самооцінювання, 

яка містить 

інформацію з 

обмеженим 

доступом 

Вид інформації з 

обмеженим 

доступом 

Опис інформації, 

доступ до якої 

обмежений 

Підстава для 

обмеження доступу 

до інформації 

    

 

 

1. Проектування та цілі освітньої програми 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї 

програми?  
Мета ОП: підготовка висококваліфікованих фахівців для фармацевтичного сектору 

галузі охорони здоровя, що володіють знаннями з теорії та практики, здатних для 

розвязання складних задач та проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності. 

Акцент ОП: спеціальна освіта з поглибленою підготовкою в сфері обігу лікарських засобів 

та інших товарів аптечного асортименту, виробництва (виготовлення) та контролю якості 

лікарських засобів, надання фармацевтичної допомоги. До 75% аудиторного навантаження 

із загальнонаукових (фундаментальних) та професійних дисциплін проводиться у формі 

практичних (лабораторних) занять. Реалізується у малих групах, у спеціалізованих 

аудиторіях (лабораторіях) "Навчальної аптеки". Практична підготовка відбувається у 

закладах охорони здоровя фармацевтичного профілю (аптеки, аптечні пункти, аптечні 

склади (бази), підприємства промислового виробництва лікарських засобів) та в 

лікувально-профілактичних закладах і ботанічних садах. 

Програма розвиває знання та навички для здійснення ліцензованих видів 

фармацевтичної діяльності. Програмні результати навчання і зміст освітніх компонент 

передбачають законодавчо врегульоване розширення посадових обов’язків бакалаврів 



 
 

фармації (п. 165 та п. 184 ПКМУ № 929 від 30.11.2016: для аптек, розташованих у селах, 

селищах та селищах міського типу, можуть виконувати обов’язки уповноваженої особи та 

займати посади завідувач аптеки й заступник завідувача аптеки).  

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП 

відповідають місії та стратегії ЗВО  
«Підготовка висококваліфікованих фахівців для фармацевтичного сектору галузі 

охорони здоров’я, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням…, зрозуміло і недвозначно 

доносити власні знання, висновки та їх обґрунтованість до фахової та нефахової аудиторії» 

відповідає п.2.1 Статуту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

Місією Академії є «Разом до вершин професійної досконалості й життєвого успіху 

кожного заради процвітання України» шляхом: 

- надання високоякісної та суспільно-значимої вищої освіти з використанням новітніх 

навчальних технологій з метою постійного підвищення освітньо-культурного рівня 

населення України та інших країн світу; 

- створення атмосфери для самовдосконалення науково-педагогічних працівників, 

співробітників і студентів у процесі їх спільної освітньої, наукової, інноваційної та 

організаційної діяльності з урахуванням особистого покликання і поваги до людини, змін у 

навколишньому світі;  

- підготовка визнаних в Україні та за її межами фахівців-професіоналів нового 

покоління. 

Стратегія розвитку Академії розміщена на офіційному сайті 

(https://drive.google.com/file/d/1QXs4fu4L__jFqOpTn7940Xp5oQo2TrOp/view) та передбачає 

употужнення матеріально-технічного та ресурсного забезпечення освітнього процесу; 

сприяння професійному зростанню науково-педагогічних працівників та співробітників, 

забезпечення високої якості освіти, здобуття нових компетентностей та їх передача 

студентам; динамічний розвиток досліджень та інновацій тощо. 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 

(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних 

результатів навчання ОП: 
- здобувачі вищої освіти та випускники програми  
Здобувачі вищої освіти можуть впливати на зміст освітньої програми так:  

1. Участь у роботі вченої ради Академії, факультету (у складі науково-методичних та 

методичних рад), здійснення моніторингу якості нормативних документів (освітніх 
програм, робочих програм навчальних дисциплін, методичного забезпечення освітнього 
процесу тощо).  

2. Участь у роботі студентської організації самоврядування Академії і факультету.  
3. Участь у роботі академічних груп, ініціативних груп або індивідуально.  

Вивчення і аналіз пропозицій здобувачів вищої освіти щодо змісту освітніх програм та 
покращення якості вищої освіти здійснюється таким чином:  

1. Опитування, репрезентативне опитування, анкетування із забезпеченням публічності та 
прозорості.  

2. Проведення круглих столів, відкритих форумів, дискусійних клубів з адміністрацією 
Академії, факультету та/або за участі роботодавців тощо.  

Оскільки акредитація первинна, то випускників наразі немає.  



 
 

  

- роботодавці  
В Академії функціонує Рада роботодавців, серед завдань якої: прогнозування потреб 

ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності; надання пропозицій щодо удосконалення 

професійних вимог до фахівців спеціальності; оцінка якості навчальних планів і освітніх 

програм; участь у розробці змісту, інформаційно-методичного і матеріально-технічного 

забезпечення вибіркової складової навчальних планів та освітніх програм; спільна 

реалізація і ресурсна підтримка освітніх програм, практики; розвиток інфраструктури 

партнерства, створення спільних кабінетів, лабораторій тощо; залучення працівників 

фармацевтичних компаній до освітнього процесу (проведення практичних занять, 

керівництво практиками); розробка і апробація ефективних механізмів взаємодії Академії з 

фармацевтичними компаніями; проведення спільних конференцій та семінарів; участь в 

оцінці якості підготовки випускників; працевлаштування випускників Академії; постійний 

моніторинг якості підготовки фахівців серед випускників та провідних роботодавців. Ради 

роботодавців проводять регулярні засідання як на рівні Академії, так і на рівні факультету. 

Інтереси роботодавців враховані в аспекті прагнення підготувати фахівця фармації з 

розвинутими професійними компетентностями, який би був здатний демонструвати свої 

знання, уміння і навички, необхідні для здійснення фахової діяльності, тобто 

безпосередньо на робочому місці.  

Під час обговорення результатів проходження практики студентами на засіданнях 

кафедри виступають представники Ради роботодавців. 

- академічна спільнота  
Академічна спільнота складається з науково-педагогічних працівників, навчально-

допоміжного та адміністративно-управлінського персоналу. Її цілями є забезпечення 

реалізації освітньої програми на принципах академічної доброчесності, прозорості, 

неупередженості та достовірності інформації; сприяння покращенню побутових умов 

здобувачів вищої освіти та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; вплив 

на організацію освітнього процесу та його складових з метою покращення якості освітньої 

діяльності і якості викладання навчальних дисциплін, практичної підготовки, наукової 

роботи. Це регламентується низкою нормативних документів Академії: Положення про 

внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти, Кодекс академічної доброчесності 

педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників та здобувачів освіти, 

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм тощо.  

Інтереси академічної спільноти як стейкхолдера у формулюванні цілей та 

програмних результатів враховані наступним чином:  

- Вплив академічної спільноти на якість освітніх програм здійснюється через 

моніторинг відповідності освітніх програм нормативним документам і надання пропозицій 

щодо поліпшення якості підготовки фахівців та впровадження сучасних інформаційних 

технологій в сфері вищої освіти.  

Одним з інструментів такого впливу є функціонування інституту кураторів. 

- інші стейкхолдери  
Філософія фармацевтичної діяльності ХХІ століття основана на пріоритеті надання 

кваліфікованої, доступної і своєчасної фармацевтичної допомоги та передбачає 

домінування системних підходів, що сприяють підвищенню соціальної відповідальності 

фармацевтичного працівника, його підпорядкуванню стратегічним інтересам держави, 



 
 

суспільства й людини. Ключова стратегія при розробці стандартів фармацевтичної 

діяльності: «Фокус на пацієнта». Фармацевтична допомога надається незалежно від 

соціального й матеріального статусу громадян у суспільстві, расової та національної 

приналежності, віросповідання, громадянства, віку, статевої приналежності, сексуальної 

орієнтації. Тому усі компоненти освітньої програми чітко орієнтовані саме на інтереси 

пацієнта, на якість фармацевтичної допомоги, на можливість здійснювати професійну 

діяльність у відповідності з міжнародними стандартами належних фармацевтичних 

практик: виробничої (GMP), клінічної (GCP), лабораторної (GLP), дистриб'юторської 

(GDP), аптечної (GPP), належної практики з фармаконагляду (GPhVP) та інших належних 

практик. 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП 

відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці  
Цілі та програмні результати навчання відбивають тенденції розвитку спеціальності та 

фармацевтичного ринку праці наступним чином: впровадження й дотримання сучасних 

стандартів якості неможливе без активної участі в цьому процесі висококваліфікованих 

фахівців фармації та залучення до забезпечення якості кожного працівника аптеки чи 

оптової фармацевтичної ланки (фірми). Для реалізації цих планів потрібні кваліфіковані 

кадри, здатні ефективно працювати та надавати населенню України якісну фармацевтичну 

допомогу, гарантуючи якість, безпеку та доступність лікарських засобів. Пропорційно 

зростає потреба в якості підготовки фармацевтичних кадрів. Програмні результати 

навчання враховують зміщення акцентів від контролю якості до досліджень стабільності 

ЛЗ, виконання рекомендацій ВООЗ щодо досягнення ефективної взаємодії «провізор-лікар-

пацієнт», забезпечення  доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного 

страхування та реімбурсації вартості ЛЗ. Зміст освітніх компонентів ґрунтується на 

міжнародних вимогах та національних стандартах належних практик (GACP, GLP, GCP, 

GMP, GDP, GSP, GPP), враховує новітні компетентності щодо  управління змінами та 

ризиками для якості ЛЗ, розробки, впровадження та підтримання Фармацевтичної системи 

якості. 

Підтвердженням цілей та результатів освітньої програми при підготовці 

кваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців є робочі програми дисциплін. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних 

результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст  
За даними статистичної інформації, оприлюдненої порталом rabota.ua у співпраці з 

рекрутинговою компанією WORLD STAFF ®, 54% усіх вакансій для фармацевтів 

розміщують роботодавці міста Києва. Загальна потреба міста Києва та області становить 

понад 1000 фахівців щорічно. Крім того, існує стала тенденція зростання даного показника 

в середньому до 15% щорічно. 

Фармацевтичний сектор галузі охорони здоров’я України приваблює українських і 

закордонних інвесторів. Велика увага приділяється столиці України — м. Києву, в якому 

зосереджено найбільший в Україні фармацевтичний потенціал. 

Тому під час формулювання програмних результатів навчання ОП було враховано 

орієнтацію на такі види фармацевтичної діяльності, як роздрібна, оптова торгівля ЛЗ, 

імпорт ЛЗ (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)  

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних 

результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та 

іноземних програм  



 
 

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП «Фармація» 

вивчався досвід Національного фармацевтичного університету, Тернопільського 

національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Житомирського базового 

фармацевтичного коледжу, Коледжу НФаУ. 

Серед іноземних програм вивчався досвід інноваційних методик викладання в 

фармації Люблінського медичного університету (MEDICAL UNIVERSITY OF LUBLIN, 

Польща). 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, 

визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 

вищої освіти (за наявності)  

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація" 

відсутній. 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої 

освіти відсутній, поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати 

навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для 

відповідного кваліфікаційного рівня?  
Освітні програма «Фармація» відповідає 7 рівню НРК України (ПКМУ від 23 

листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», в редакції 

від 25.06.2019). Матриця відповідності дескрипторам  НРК наведена в Додатку Б освітньої 

програми 

 

2. Структура та зміст освітньої програми 
 

 

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?  
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Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах 

ЄКТС), спрямованих на формування 

компетентностей, визначених стандартом вищої 

освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 

вищої освіти (за наявності)? 

135 

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на 

дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти? 

45 

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 

спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?  
 

Зміст ОП (освітні компоненти) відповідають об’єкту діяльності заявленої 

спеціальності:  лікарські засоби на усіх етапах життєвого циклу, фармацевтична допомога. 

Зміст ОП (освітні компоненти) відповідають теоретичному змісту предметної області 

заявленої спеціальності: діяльність бакалавра фармації включає консультативно-

комунікативні, організаційні, технологічні, контрольно-аналітичні, адміністративно-

господарські / управлінські (для аптек у сільській місцевості) функції, визначення потреби 

в лікарських засобах та інших товарах аптечного асортименту, організацію їх постачання; 

забезпечення сучасної технології виготовлення нестерильних ліків за рецептами і вимогами 



 
 

закладів охорони здоров’я; приймання, зберігання лікарських засобів, реалізація 

безрецептурних лікарських препаратів і товарів аптечного асортименту, здійснення 

контролю за якістю ліків; здійснення фармацевтичної опіки; проведення рекламно-

інформаційної роботи, дотримання принципів фармацевтичної етики та деонтології, 

постійне підвищення професійного рівня.  

Зміст ОП (освітні компоненти) відповідають методам, методикам та технологіям 

заявленої спеціальності: органолептичні, фізичні, хімічні, фізико-хімічні, 

біофармацевтичні, фармакотехнологічні, мікробіологічні, біохімічні та фармакологічні, 

розрахунково-економічні, моделювання, прогнозування тощо. 

Зміст ОП (освітні компоненти) відповідають інструментам та обладнанню заявленої 

спеціальності: використовуються обладнання, прилади та предмети призначені для 

проведення фахової діяльності та виконання спеціалізованих задач, що є сучасними, 

широко вживаними у практичній діяльності і безпечними з точки зору охорони праці. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування 

індивідуальної освітньої траєкторії?  
Індивідуальна освітня траєкторія формується з урахуванням здібностей, інтересів, 

потреб, мотивації, можливостей і досвіду студентів, ґрунтується на виборі здобувачем 
освіти освітніх програм за відповідною спеціальністю, навчальних дисциплін, методів і 
засобів навчання.  

Можливість вибору дисциплін реалізовано у вибіркових блоках циклів загальної та 

професійної підготовки. При розробці навчальних планів формування вибіркової 

компоненти здійснюється відповідно Закону України «Про вищу освіту» (не менше 25% 

від загального обсягу кредитів ЄКТС). Здобувачі ОП Фармація мають можливість 

формувати індивідуальну освітню траєкторію як через вибір навчальних дисциплін, так і 

через вибір місця проходження практики, вибору тем курсових робіт, можливості 

зарахування балів неформальної освіти. Терміни проведення процедур вибору здобувачами 

дисциплін визначаються із необхідності своєчасного (для планування та організації 

освітнього процесу, його методичного і кадрового забезпечення) формування контингенту 

у групах. Процедура вибору регламентується розділом 3 «Положенням про порядок 

реалізації студентами ПрАТ «ВНЗ «МАУП» права на вільний вибір навчальних дисциплін» 

(https://drive.google.com/file/d/1umj7v5JKujDpuNCpsyLnSioMruQgkDbs/view). Сам перелік 

дисциплін для вибору формується відповідно до рішень навчально-методичних комісій 

(НМК) кафедр, Ради роботодавців та опитувань студентів. Щороку НМК проводять 

засідання з питань оновлення навчальних робочих планів, структурно-логічних схем, 

вибіркової складової ОП тощо. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір 

навчальних дисциплін?  
У відповідності до «Положення про порядок реалізації студентами ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» права на вільний вибір навчальних дисциплін» студент має право, дотримуючись 

прописаній процедурі, зі сформованого переліку навчальних дисциплін здійснити вільний 

вибір для подальшого вивчення з метою поглиблення професійних знань в межах обраної 

освітньої програми та здобуття додаткових спеціальних професійних компетентностей.  

Процедура вибору студентами навчальних дисциплін включає: 
– ознайомлення здобувачів із порядком, термінами та особливостями запису та формування 

груп для вивчення навчальних дисциплін вільного вибору в Академії, а також із особливостями 

присвоєння професійних кваліфікацій за освітньою програмою, на якій навчається здобувач 

(відповідальні куратори груп, деканати). 



 
 

– ознайомлення студентів із переліком дисциплін, які пропонуються як за програмою, 

за якою вони навчаються, так і за іншими програмами. Ознайомлення відбувається шляхом 

організації зустрічей з представниками кафедр, представниками деканатів, кураторами тощо.  

– запис студентів на вивчення навчальних дисциплін. 

– опрацювання заяв студентів, перевірка контингенту студентів і попереднє 

формування груп, а також мобільних груп на вивчення вибіркових дисциплін.  

– повторний запис студентів на вивчення навчальних дисциплін (пакетів, блоків 

тощо).  

– повторний запис студентів на вивчення навчальних дисциплін (пакетів, блоків 

тощо). 

–  остаточне опрацювання заяв студентів, прийняття рішень щодо студентів, які не 

скористалися правом вільного вибору, перевірка контингенту студентів і формування груп 

на спеціалізації (профілі), а також мобільних груп на вивчення вибіркових дисциплін.  

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, 

необхідні для подальшої професійної діяльності  
Освітньою програмою та навчальним планом передбачено проходження ознайомчої 

медичної практики, навчальної практики з фармацевтичної ботаніки, виробничої практика 

(12 кредитів ЄКТС)  

Практична підготовка здійснюється в закладах охорони здоров’я фармацевтичного 

профілю, які провадять діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної 

торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (аптеки, аптечні пункти, аптечні 

склади (бази), підприємства промислового виробництва лікарських засобів). Також 

здійснюється практична підготовка в лікувально-профілактичних закладах та ботанічних 

садах. Між базами практики та ПрАТ «ВНЗ «МАУП» укладені відповідні договори. 

Практична підготовка здійснюється на безоплатній основі. 

Під час проходження практики студенти виконують роботи, пов'язані з реальними 

прикладними задачами, характерними для усіх ліцензованих видів фармацевтичної 

діяльності. Ці освітні компоненти дають можливість емерджентного примноження 

спеціальних (фахових) компетентностей на базі вже здобутих у ЗВО компетентностей. Ці 

освітні компоненти дають можливість розвивати Soft and Hard Skills та додають гнучкості у 

формуванні індивідуальної освітньої траєкторії студентам.  

Рівень задоволеності компетентностями, набутими під час проходження практики, 

відображено в результатах анкетування студентів. 

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої 

освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які 

відповідають цілям та результатам навчання ОП  
В ОП визначено комплекс соціальних навичок (soft skills), притаманних сучасному 

фахівцю фармації. Програмні компетентності та програмні результати навчання наскрізно 

сфокусовані на соціальній взаємодії, основаній на гуманістичних і етичних засадах, 

ідентифікації майбутньої професії як соціально значущої для здоров’я людини, визнанні 

здоров’я найвищою людською цінністю, та орієнтовані на якість фармацевтичної 

допомоги, соціальну відповідальність, дотримання норм біоетики та біобезпеки, 

забезпечення норм професійної поведінки та відповідальності відповідно до Етичного 

кодексу фармацевтичних працівників України і керівництв Всесвітньої організації охорони 

здоров’я. 



 
 

Передбачене здобуття таких компетентностей як здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства, використовувати різні види 

та форми активності для відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Додатково, у програмі зроблено акцент на здатності бакалаврів фармації, як 

працівників галузі охорони здоров’я, надавати домедичну допомогу хворим та 

постраждалим у повсякденному житті, у військових умовах, в екстремальних ситуаціях.  

В освітньому процесі по кожній з дисциплін застосовуються форми та методи 

навчання, які сприяють набуттю соціальних навичок.  

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?  
При складання освітньо-професійної програми «Фармація» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» враховані міжнародні нормативні документи та стандарти, що 

регулюють професійну діяльність та підготовку фахівців для фармацевтичного сектору 

галузі охорони здоров’я. Випускники можуть працювати в аптеках, включаючи аптеки з 

правом виготовлення лікарських засобів, аптечних пунктах; аптечних складах; 

фармацевтичних компаніях, що здійснюють промоцію, дистрибуцію, імпорт лікарських 

засобів; в акредитованих або атестованих лабораторіях з контролю якості лікарських 

засобів за професіями згідно з Класифікатором професій: ДК 003: 2010 та займати первинні 

посади:  

3228  Фармацевт 

3228  Лаборант (фармація) 

Відповідно до п. 165 та п. 184 ПКМУ № 929 від 30.11.2016 для аптек, розташованих у 

селах, селищах та селищах міського типу, можуть виконувати обов’язки уповноваженої 

особи та займати посади: 

- завідувач аптеки;  

- заступник завідувача аптеки.. 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій був основою для створення робочих 

навчальних програм. Завдання, обов’язки, професійні функції, кваліфікаційні вимоги 

враховані у змісті всіх обов'язкових освітніх компонентів ОП та кожному вибірковому.  

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх 

компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів 

вищої освіти (включно із самостійною роботою)?  
Для з’ясування завантаженості здобувачів вищої освіти та визначення реальної 

необхідності кількості годин на виконання самостійної роботи застосовуються: опитування 

студентів (під час практичних занять та під час кураторських годин); обговорення проблем 

з представниками студентського самоврядування; спостереження з боку кураторів, НПП з 

обговоренням на засіданнях кафедри.  

Для попередження проблем вживаються заходи: активізація використання 

корпоративних ІТ-ресурсів (електронна пошта, Office 365, Telegram тощо).  

Розподіл аудиторних годин між видами навчальної діяльності обговорюється на 

засіданні кафедри та вноситься до робочого навчального плану. В розрізі аудиторних годин 

практичні заняття займають 2166 год., 76,5% аудиторного навантаження, лекційні – 664 

год., 23,5% аудиторного навантаження, що зумовлене практичною орієнтованістю 



 
 

освітньої програми, спеціальними (фаховими) компетентностями та ПРН.  

60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного року 

формального навчання (навчального року). Навантаження студента складає 1800 годин на 

навчальний рік, один кредит відповідає 30 годинам роботи.  

Кількість контактних годин на один кредит (у т.ч. в спеціалізованих аудиторіях / 

лабораторіях, під час практичної підготовки та підсумкового контролю) становить 15,7 

годин (52,4%). На самостійну роботу відводиться 85,7 кредитів (47,6%). Самостійна робота 

становить до 1/2 часу на вивчення дисципліни. Формування розкладу навчальних занять 

відбувається з урахуванням часу, необхідного для самостійної роботи студента.  

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною 

формою освіти, продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та 

навчальний план зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми 

здобуття освіти  
Відбір здобувачів для залучення до дуальної форми здобуття освіти проводиться 

після отримання заявки від суб’єкта господарювання з визначенням потреби у фахівцях. 

Підставою для організації навчання за дуальною формою здобуття освіти є заява 

здобувача, успішне проходження здобувачем процедури відбору, яку реалізують суб’єкти 

господарювання спільно із Академією (випусковою кафедрою), та підписання 

тристороннього договору і трудової угоди. Підготовка здобувачів за дуальною формою 

навчання в Академії здійснюється відповідно до «Положення про дуальну форму здобуття 

вищої освіти в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (https://drive.google.com/file/d/15A-

BdW8NUc7rN07sIhINzCFt1OM7K7dQ/view). 

На теперішній час дуальна форма навчання в Академії знаходиться на стадії 

впровадження. 

 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання 
 

Наведіть посилання на веб-

сторінку, яка містить 

інформацію про правила 

прийому на навчання та вимоги 

до вступників ОП 

https://drive.google.com/file/d/102pjjQm9zMDYSXU4

SUZhuAybYW-VMIIh/view 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують 

особливості ОП?  
Згідно «Правил прийому до ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на навчання на перший курс для 

здобуття ступеня бакалавра приймаються особи на основі повної загальної середньої освіти 

за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. 

Для забезпечення національної мобільності та досягнення здобувачами високих ПРН і 

предмети ЗНО для освітньої програми «Фармація» обираються з оприлюдненого МОН 

Переліку конкурсних предметів, а саме для галузі 22 «Охорона здоров’я» та спеціальності 

226 «Фармація, промислова фармація». До обговорення залучається гарант освітньої 

програми. 

Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до 

Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. 



 
 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, 

отриманих в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для 

учасників освітнього процесу?  
Загальний порядок організації програм академічної мобільності регламентовано ПКМУ 

«Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 

12.08.2015 р.No579. Згідно «Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів вищих закладів освіти (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96)»: 

студенту, поновленому в Академії або переведеному з іншого ЗВО, перезараховуються 

результати раніше складених студентом заліків та екзаменів за умови ідентичної назви, 

обсягу навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. В інших випадках питання 

про перезарахування результатів заліків та екзаменів вирішується кафедрами за умови 

відповідності програмних вимог з цих дисциплін. Питання визнання результатів навчання, 

отриманих в інших ЗВО, регулюється в Академії п.13 «Положення про організацію 

освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view), який передбачає, 

що студент надає академічну довідку встановленого зразка. Академія за поданням 

відповідної кафедри зараховує результати навчання в іншому ЗВО.  

Обов’язкові освітні компоненти ОП «Фармація» за переліком, кількістю кредитів, 

змістом робочих програм, формами підсумкового контролю та оцінювання забезпечують 

національну кредитну мобільність для спеціальності та споріднених спеціальностей. 

Cтуденти, що переводяться до Академії отримують знижку 10% на весь період навчання 

(http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/abiturientam2/perevod-ta-ponovlennya-

navchannya.html). 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на 

відповідній ОП (якщо такі були)?  
Має місце практика застосування вказаних правил. Наприклад, на ОП «Фармація» 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» поновлені Черкас Вікторія Валеріївна (Національний медичний 

університет ім. О.О. Богомольця), Дубовий Юрій Анатолійович (Тернопільський медичний 

університет ім. І.Я. Горбачевського, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»), 

Пильгук Яна Юріївна, Гудзенко Марина Андріївна (Київський міжнародний університет, 

спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація») 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність 

для учасників освітнього процесу?  
У п.4.6. «Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view) визначається 

неформальна освіта, як освіта, що здобувається за освітніми програмами та не передбачає 

присвоєння (присудження) визнаних державою кваліфікацій за рівнями освіти та отримання 

встановленого законодавством документа про освіту. 

Здобувачі мають право підтвердити кваліфікації та результати навчання, здобуті 

шляхом неформальної освіти. Оцінювання результатів навчання, здобутих студентом через 

неформальну освіту відбувається у такий спосіб: здобувачу вищої освіти можуть бути 

зараховані компоненти неформальної освіти, а саме: відкриті публічні лекції, семінари, 

конференції, практикуми, тренінги, круглі столи, майстер-класи тощо, підтвердженням участі 

в яких є сертифікат або інший документ недержавного зразка про одержання нових і/або 

додаткових компетенцій. 

https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view


 
 

За проходження програм неформальної освіти здобувачу вищої освіти нараховуються 

бали, які підлягають оцінці та обліку, що ведеться випусковими кафедрами (шляхом 

створення та ведення особистого освітнього портфоліо). 

Кількість балів за кожним фактом участі здобувача вищої освіти у програмах 

неформальної освіти визначається і затверджується випусковою кафедрою окремо та 

використовується для наповнення індивідуальної освітньої траєкторії. 
НПП під час проведення занять із здобувачами рекомендують їм проходження он-лайн 

навчальних курсів, професійну сертифікацію, стажування, участь у проектах тощо. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на 

відповідній ОП (якщо такі були)?  
З даної спеціальності випадків не було. Враховуючи територіальне зосередження у м. 

Київ офіційних представництв світових та вітчизняних фармацевтичних виробників, які є 

модераторами спеціалізованих конференцій, семінарів, тренінгів для працівників галузі, 

неформальна освіта є перспективним напрямком розвитку ОП упродовж найближчих 3 років. 

Гарант освітньої програми, завідувач випускової кафедри та НПП вже розпочали роботу зі 

стейкхолдерами щодо її інтенсифікації.  

 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою 
 

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП 

сприяють досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання 

на відповідні документи  
Використовується студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання засобами 

особистісно орієнтованих педагогічних технологій та інтерактивних методів, лабораторно-

практичне навчання, навчання через виробничу практику та самонавчання. Система 

методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності – активної 

безпосередньої участі викладача і студента. Дотримуються принципи і правила біоетики та 

біобезпеки. 

Основні види занять: лекції, практичні (лабораторні) заняття в малих групах, 

самостійна робота (виконання індивідуальних завдань), консультації з викладачами. 

Основні підходи – синергетичний, компетентнісний, технологічний, діалогічний, 

індивідуально-диференціальний, когнітивно-інформаційний, системно-функціональний, 

системно-структурний. Методи та технології – органолептичні, фізико-хімічні, 

біофармацевтичні, фармако-технологічні, мікробіологічні, біохімічні та фармакологічні, 

лабораторні, розрахунково-економічні, а також математичні методи аналізу. 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання 

відповідають вимогам студентоцентрованого підходу? Яким є рівень 

задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання 

відповідно до результатів опитувань?  
Під час виконання практичних завдань та лабораторних робіт викладачі виявляють 

повагу до кожного окремого студента в малій групі,  виступають старшим колегою-

наставником, надають підтримку тим, хто її потребує і заохочують тих, хто опанував 

відповідну навичку, коригують способи подачі матеріалу, орієнтуючись на потреби і 

здібності здобувача, заохочують розібратися і зрозуміти матеріал, навчають навчатися, 

формують притаманну даній професії здібність навчатися протягом всього життя.   

Лекційні заняття з дисциплін рівномірно розподілені у розкладі впродовж семестру. 



 
 

Лекційний матеріал на 100% укомплектований слайдовими презентаціями, максимально 

унаочнеий та візуалізований для забезпечення інтерактивного і проблемного навчання 

(фото хроматограм, мікроскопічних, анатомічних, патоанатомічних препаратів, відео 

перебігу та ефектів хімічних реакцій, техніки виконання робіт в хімічних, фізико-хімічних, 

мікробіологічних лабораторіях, технологічних стадій виготовлення лікарських форм, 

добрифінг із записів змонтованих в аптеках і аптечних складах роботодавців камер 

відеоспостереження тощо).  

Для відображення задоволеності та зацікавленості у навчанні, адміністрацією 

факультету щосеместрово проводиться опитування студентів з оцінюванням роботи 

викладачів і якості навчального процесу. Рівень задоволеності регулярно вивчається через 

співбесіди кураторів зі студентами, завідувача кафедри  і гаранта ОП зі студентами. 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і 

викладання на ОП принципам академічної свободи  
Принципи академічної свободи для здобувачів ОП реалізуються через: вільний вибір 

тематики курсових робіт; формування вибіркової компоненти навчального плану; 

впровадження різних проблемно-орієнтованих та ситуаційних методів навчання, які дають 

можливість здобувачам вільно висловлювати власні думки, формувати власну позицію; 

можливість поширювати результати своїх досліджень на конференціях та участі у роботі 

студентських наукових гуртків тощо. Особливої уваги заслуговує організація самостійної 

роботи студентів, яка посідає важливе місце у професійній підготовці майбутніх фахівців. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається 

інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 

критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів 
Інформація про організацію освітнього процесу, освітні, робочі програми, анотації 

освітніх компонентів та подібні ресурси є у відкритому доступі. Інформацію про них та про 

особливості освітніх компонентів студенти отримують на початку семестру на першому 

занятті з дисципліни або на настановчій конференції з практики, повторно – у період 

обрання вибіркових ОК. Кожен здобувач отримує доступ до електронних ресурсів 

Академії, де розміщено інформацію щодо обсягу, структури, очікуваних результатів, 

системи оцінювання ОП. На першому практичному занятті з дисципліни, викладач 

доводить до відома студентів критерії оцінювання та види робіт, що підлягатимуть 

оцінюванню.  

Навчальний контент (презентації, тексти лекцій, опис і вказівки до виконання 

завдань, тести, додаткові ресурси тощо) розміщено на електронних ресурсах Академії. До 

ряду ресурсів доступ відкритий, наприклад, до Міжнародного бібліотечно-інформаційного 

центру ім. Ярослава Мудрого (http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/biblioteka.html). 

Додатково матеріали навчального контенту освітніх компонентів регулярно розміщаються 

у групах Viber, створених за принципом «викладачі – студентська група» та надсилаються 

на електронну пошту студентської групи. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час 

реалізації ОП  
Дослідницькі методи роботи знаходять безпосереднє застосування на практичних 

заняттях, передусім з фундаментальних (природничо-наукових) та професійних дисциплін, 

вже від початку навчання. Здобувачі ОП під час занять в спеціалізованих лабораторіях 

навчаються працювати з лабораторним посудом, вимірювальними приладами, 

мікроскопами, реактивами, проводити дослідження  за стандартизованими методиками 

http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/biblioteka.html


 
 

контролю якості, планувати проведення експерименту і проводити його відповідно до 

монографій і статей Державної фармакопеї України, технічних і технологічних 

регламентів, вибирати технологію виготовлення ЛЗ на підставі складу інгредієнтів, 

виписаних лікарем, прогнозувати дію ЛЗ, залежно від хімічної будови та функціональних 

груп тощо. Студенти реалізують потребу у дослідницькій діяльності шляхом виконання 

індивідуальних завдань, передбачених робочими програмами навчальних дисциплін. 

Здобувачі ОП «Фармація» приймають активну участь в роботі студентських наукових 

гуртків, у наукових конференціях, приймають участь у олімпіадах за спеціальністю, 

співпрацюють науково-дослідними темами з окремими науково-педагогічними 

працівниками. 

Тематика курсових робіт розробляється з урахуванням можливості проведення 

експериментальних досліджень на базі «Навчальної аптеки», наявні сучасні прилади і 

обладнання дозволяють задовольнити таку потребу.  

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином 

викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень 

і сучасних практик у відповідній галузі  
Освітні програми регулярно переглядаються і удосконалюються робочими групами із 

залученням студентів та інших стейкхолдерів відповідно до «Положення про розроблення 

та реалізацію освітніх програм ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
https://drive.google.com/file/d/1V7lqVYJs8_Bl44CHP-drgKGUsabotIux/view.  

Зміст освітніх компонентів оновлений з урахуванням досягнень нано- та 

біотехнології у розробці й виробництві ЛЗ, досліджень біоеквівалентності ЛЗ, зміщенням 

акцентів від контролю якості до досліджень стабільності ЛЗ, виконання рекомендацій 

ВООЗ щодо досягнення ефективної взаємодії «провізор-лікар-пацієнт», забезпечення  

доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації 

вартості ЛЗ. Зміст освітніх компонентів ґрунтується на міжнародних вимогах та 

національних стандартах належних практик (GACP, GLP, GCP, GMP, GDP, GSP, GPP), 

враховує новітні компетентності щодо  управління змінами та ризиками для якості ЛЗ, 

розробки, впровадження та підтримання Фармацевтичної системи якості.  

Робоча група на чолі із гарантом програми здійснює систематичний аналіз 

публікацій, які висвітлюють відповідні проблеми і готують дайджести до засідань кафедр з 

відповідними рекомендаціями. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах 

ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО  
Інтернаціоналізація діяльності Академії передбачає: 

- розширення академічної і наукової співпраці з іноземними освітніми установами та 

міжнародними організаціями, асоціаціями та мережами;  

- організацію академічної мобільності науково-педагогічного складу та студентів, 

стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та студентів за кордоном; 

- надання освітніх послуг іноземним студентам;  

- участь у міжнародних проектах (програмах, конференціях, семінарах, симпозіумах). 

Спеціальні (фахові) компетентності сформульовані та згруповані у п’ять кластерів 

відповідно до Глобальної рамки компетентностей фармацевтичних фахівців освітньої 

ініціативи Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP Education Initiatives. Pharmacy 

Education Taskforce. A Global Competency Framework, v.1) та з урахуванням національних 

особливостей підготовки здобувачів вищої фармацевтичної освіти. Зазначене забезпечує 

https://drive.google.com/file/d/1V7lqVYJs8_Bl44CHP-drgKGUsabotIux/view


 
 

міжнародну мобільність здобувачів ОП.  

В межах проведення науково-комунікативних заходів викладачі кафедри загальної та 

клінічної фармації обмінюються досвідом та використовують досвід інноваційних методик 

викладання в фармації Люблінського медичного університету (MEDICAL UNIVERSITY 

OF LUBLIN, Польща). 

 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна 

доброчесність 
 

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних 

дисциплін ОП дозволяють перевірити досягнення програмних результатів 

навчання?  
Система моніторингу навчальних досягнень студентів включає поточний контроль, 

підсумковий контроль (залік або диф. залік), іспит, захист курсової роботи. Поточний 

контроль (60 балів) проводиться під час кожного практичного заняття, включає: теоретичне 

опитування, розв’язання практичних завдань, тестування, презентація ІНДЗ. Підсумковий 

контроль (40 балів) включає контроль практичних умінь та навичок, контроль теоретичних 

знань та самостійної роботи. Залік виставляється за накопиченням балів. Зміст контрольних 

заходів відповідає ПРН ОК, скорельованих з результатами навчання. Зміст екзаменаційних 

завдань також зорієнтований на ПРН.  

Вибір форми контрольних заходів відбувається на етапі підготовки НП: для ОК, що 

вивчаються протягом семестру, бали конвертуються в диференційовану оцінку 

(диференційований залік); для ОК, що вивчаються протягом більше одного семестру, та 

для ВБ – в зараховано / не зараховано (залік). Для дисциплін, включених на магістерських 

програмах для фармацевтів до Державного інтегрованого тестового  іспиту “КРОК”, 

передбачено іспити.  

Іспити і заліки проводяться відповідно до вимог п.6.5 та розділу 7 Положення про 

організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view) та п.5.3 

«Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» (https://drive.google.com/file/d/1_-vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view), 

«Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» (. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних 

заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти?  
Інформація про форми контрольних заходів доводиться до студента перед початком 

вивчення дисципліни викладачем та може бути пояснена гарантом програми, завідувачем 

кафедри. 

Підсумковий контроль та іспити для здобувачів ОП «Фармація» проводяться 

письмово. Білети для підсумкового контролю та іспитів відповідають таким вимогам: 

забезпечують перевірку умінь студентів використовувати набуті знання для вирішення 

типових практично спрямованих завдань; складність білетів однакова і дає можливість 

студенту глибоко та повно розкрити зміст усіх питань; складність та трудомісткість 

запитань для письмового контролю відповідають відведеному часу контролю (80–120 хв); 

під час формулювання завдань (питань) необхідно використовуються відомі студенту 

https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view
https://drive.google.com/file/d/1_-vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view
http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf


 
 

терміни, назви, позначення. 

Під час оцінювання відповіді студента потрібно враховувати, насамперед, її повноту і 

правильність, а також здатність студента: узагальнювати отримані знання; застосовувати 

правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; аналізувати й оцінювати 

факти, події, інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; викладати матеріал чітко, логічно, 

послідовно. 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та 

критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти?  
Форми, опис і критерії оцінювання в межах кожної дисципліни відображаються в 

навчальних планах та робочих програмах, а також оголошуються кожним викладачем на 

першому практичному занятті з дисципліни. В кінці кожного практичного заняття викладач 

оголошує кожному студенту кількість отриманих балів. Підсумковий контроль 

проводиться на останньому практичному занятті з дисципліни за розкладом. Іспити 

проводяться за графіком екзаменаційної сесії. 

Так само доступні графік навчального процесу і розклад занять, який оновлюється 

щосеместрово.  

Зворотній зв'язок від студентів факультет отримує після анкетувань щодо якості 

освітнього процесу. 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам 

стандарту вищої освіти (за наявності)?  
Форми атестації здобувачів в Академії регламентується у документах: «Положення 

про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; «Положення внутрішню 

систему забезпечення якості вищої освіти в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; «Положення про 

екзаменаційну комісію в ПрАТ «ВНЗ «МАУП».  

Формою атестації для здобувачів ОП «Фармація» є кваліфікаційний іспит з дисциплін 

фармакологія, фармацевтична хімія, фармакогнозія, технологія ліків (аптечна), організація 

та економіка фармації. Рівень фахової підготовки встановлюється за допомогою різних за 

формою завдань і складається з: 

− теоретичної частини (методом комплексного тестування (письмово)); 

− практичної частини (методом комплексного розв’язання типових завдань 

майбутньої професійної діяльності фармацевта відповідно до виробничих функцій). 

Поєднання різних форм атестації дає можливості більш адекватно оцінити як 

теоретичні знання, так і практичні вміння та навички, здобуті студентами. 

Кваліфікаційний іспит оцінює рівень досягнення результатів навчання, визначених 

освітньою програмою «Фармація». При виборі форми атестації (за відсутності Стандарту) 

враховано досвід інших ЗВО, що готують бакалаврів фармації за освітньою програмою 

«Фармація» 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних 

заходів? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 

процесу?  
Процедура проведення контрольних заходів регулюється «Положенням про 

організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; «Положенням внутрішню систему 

забезпечення якості вищої освіти в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; «Положенням про 

екзаменаційну комісію в ПрАТ «ВНЗ «МАУП», «Положенням про оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» .  
Ознайомитись з даними документами можна на сайті Академії. 

http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є 

процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть 

приклади застосування відповідних процедур на ОП  
При оцінюванні студентів під час підсумкового (модульного) контролю та іспитів 

викладач дотримується критеріїв оцінювання, які прописані в таблиці відповідності 

результатів контролю знань студентів за різними шкалами: документ «Положенням про 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» .  

У разі, якщо студент не погоджується з оцінкою, яку отримав під час підсумкового 

(модульного) контролю або іспиту, має право, в день оголошення результатів оцінювання, 

звернутися до декана факультету з відповідною апеляційною заявою. Апеляційна комісія: 

голова – декан факультету (заступник декана), завідувач кафедри, за якою закріплена 

дисципліна, викладач цієї або іншої кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не 

брав участь в проведенні цього підсумкового (модульного) контролю або іспиту, та 

представник ради студентського самоврядування факультету або Академії.  

Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного 

дня після її подання. За рішенням комісії на засідання може бути запрошений викладач-

екзаменатор та/або студент, який подав заяву. 

Результати апеляції оголошуються студентові відразу після закінчення розгляду 

його роботи (обговорення відповідей), про ознайомлення з якими студент особисто робить 

відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії. Під час навчання студентів за 

ОП «Фармація» конфліктних ситуацій, пов’язаних з необ’єктивністю екзаменатора, не 

виникало. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження 

контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 

ОП  
Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 

поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий контроль. Вони мають право на 

повторне складання  не більше 2 разів під час канікул та впродовж 2 (додаткових) тижнів 

після закінчення семестру за графіком, затвердженим ректором. 

Студенти, які одержали оцінку F по завершенню вивчення дисципліни (не виконали 

робочу програму з модулю, або не набрали за поточну навчальну діяльність з модулю 

мінімальну кількість балів) повинні пройти повторне навчання з дисципліни за 

індивідуальним навчальним планом. 

Здобувачам вищої освіти, які за результатами екзаменаційної сесії мають 

заборгованість  з  1-2  дисциплін,  може  бути  надано  право  на  їх  ліквідацію у визначені 

терміни. 

У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання іспиту (заліку) допускається не 

більше двох раз. При другому перескладанні іспит (залік) у здобувача вищої освіти може 

приймати комісія, яка створюється деканом факультету. Оцінка комісії є остаточною. Якщо 

здобувач вищої освіти був допущений до семестрового контролю, але не з’явився без 

поважної причини, то вважається, що він використав першу спробу скласти іспит (залік) і 

має заборгованість. 

Під час навчання студентів за ОП «Фармація» конфліктних ситуацій, пов’язаних з 

необ’єктивністю екзаменатора, не виникало. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та 

результатів проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування 

http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf
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відповідних правил на ОП  
У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою здобувача вищої освіти чи  

науково-педагогічного працівника деканом створюється комісія для  приймання іспиту 

(заліку), до якої входять завідувач  кафедри, викладачі  відповідної  кафедри, представники 

деканату та студентської ради. 

За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що документально  

підтверджені, окремим здобувачам вищої освіти декан може  встановлювати 

індивідуальний графік складання іспитів (заліків) або ліквідації  академічної  

заборгованості тривалістю не більше місяця з початку наступного навчального семестру. 

Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіка, розглядається 

питання про надання здобувачу  вищої  освіти академічної  відпустки  або повторного 

курсу навчання. 

Під час навчання студентів за ОП «Фармація» конфліктних ситуацій, пов’язаних з 

необ’єктивністю екзаменатора, не виникало. 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання 

академічної доброчесності?  
Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності зафіксовано 

в «Кодексі академічної доброчесності педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників та здобувачів вищої освіти ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

«Методичні рекомендації до написання курсових робіт» містять інформацію для 

здобувачів: виконувати всі етапи опрацювання теми курсової роботи самостійно, 

посилаючись на всі використані думки, погляди, ідеї із зазначенням їх реальних авторів і 

джерел.  

Ознайомитись з даним документом можна на сайті Академії. 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії 

порушенням академічної доброчесності?  
Як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності на ОП 

використовуються: 

- чітке інформування здобувачів вищої освіти щодо неприпустимості плагіату; 

- система перевірки всіх навчально-методичних та наукових робіт (у т.ч. 

дисертаційних робіт) науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та 

здобувачів вищої освіти на наявність плагіату;  

- перевірка курсових робіт перед захистом на наявність посилань на всі використані 

думки, погляди, ідеї із зазначенням їх реальних авторів і джерел; 

-  перевірка перед захистом  курсових робіт, що містять некоректні посилання або не 

містять посилань, на наявність плагіату.  

Не пізніше ніж за тиждень до попереднього захисту курсової роботи здобувач вищої 

освіти зобов’язаний надати на випускову кафедру її електронну версію для перевірки на 

наявність посилань на всі використані думки, погляди, ідеї із зазначенням їх реальних 

авторів і джерел. Якщо посилання некоректні або відсутні, керівник курсової роботи  з 

метою і для виявлення академічного плагіату направляє її на комп’ютерне тестування, 

контроль за яким покладений на завідувача кафедрою та наукового керівника курсової 

роботи. Результати комп’ютерного тестування роздруковуються із зазначенням дати 

проведення заходу.  

З цією метою в Академії у кожному інституті (факультеті) з кожної спеціальності 

призначено відповідального за перевірку робіт на антиплагіат. Функція контролю та 



 
 

технічної допомоги над відповідальними по інститутам покладена на Центр навчально-

методичного забезпечення та змісту освіти.  

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів 

вищої освіти ОП?  
Академічна доброчесність як позитивна практика популяризується в Академії через 

постійну роз’яснювальну роботу комісії з моніторингу якості освіти; вивчення кращих 

практик інших ЗВО тощо. 

Матеріали самостійних та контрольних робіт, а також курсових робіт обговорюються 

на засіданнях кафедри для запобігання дублювання їх назв та визначення їх відповідності 

напрямку наукових досліджень кафедри. 

Під час викладання дисципліни «Основи академічного письма» згідно затверджених 

робочих програм до відома студентів доводяться встановлені вимоги нормативно-правових 

актів та відповідні Положення Академії про академічну доброчесність серед здобувачів 

вищої освіти та відповідальність їх в разі недотримання вимог. 

Наукові керівники курсових та дипломних робіт у відгуках керівника відзначаються 

відсутність чи наявність ознак плагіату. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть 

приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП  
У відповідності до «Кодексу академічної доброчесності педагогічних, науково-

педагогічних, наукових працівників та здобувачів вищої освіти ПрАТ «ВНЗ «МАУП» за 
порушення академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та 
науковими працівниками Академії комісія моніторингу якості може клопотати перед 
адміністрацією: відмова у присудженні наукового ступеня та присвоєння вченого звання; 
звільнення з Академії тощо. 

У відповідності до «Методичних рекомендацій до написання курсових робіт» 
керівник, який виявив академічний плагіат (компіляцію) у курсових роботах здобувачів 
попереджає про це автора, а у разі його не згоди – інформує службовою запискою 
завідувача випускової кафедри. Факт академічного плагіату (компіляції) у курсових 

роботах констатується експертною комісією факультету, яка виносить остаточне рішення 
про можливість зарахування роботи до захисту. 

Відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти освітньої програми, що 

акредитується, не зафіксовано. 

 

6. Людські ресурси 
 

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується 

необхідний рівень їх професіоналізму?  
При первинному проходженні конкурсу викладач дає пробну пару в присутності 

представника методичної ради факультету. Крім формальних вимог, для оцінки рівня 

професійної кваліфікації претендента кафедра може запропонувати йому провести відкрите 

лекційне, практичне заняття, продемонструвати навички роботи зі спеціальним 

обладнанням хімічної лабораторії. При подальшому проходженні конкурсу враховуються 

результати опитування здобувачів вищої освіти, участь викладача у процесах забезпечення 

якості вищої освіти, наявність практичного досвіду роботи у фармацевтичній галузі, 

готовність передати набутий практичний досвід здобувачам. Наприкінці кожного 

навчального року визначається рейтинг науково-педагогічних працівників відповідно до 



 
 

«Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр, інститутів ПрАТ ВНЗ 

«МАУП» (https://drive.google.com/file/d/1PS628OSSk_VOLri9_MZhykVVZxmJgX_U/view). 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає 

роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу  
Відповідно «Положенню про раду роботодавців в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1ARIYbd5aklsNCOvpahevwlajgV-5_FF5/view) роботодавці 

залучаються до організації та реалізації освітнього процесу передусім при організації і 

проведенні практики. Вони системно співпрацюють, здійснюючи експертизу робочих 

програм навчальних дисциплін, надаючи консультативну допомогу щодо реалій сучасного 

освітнього процесу, а також постійно проводять спільні науково-методичні заходи.  

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до 

аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, 

представників роботодавців  
На базі Академії та факультету створені та функціонують ради роботодавців, члени 

яких беруть участь в обговоренні напрямів вдосконалення освітнього процесу.  

До ради роботодавців Академії входить велика аптечна мережа «Аптека TAS» (ТОВ 

«ТАС-Фарма»), що налічує понад 110 аптек. До ради роботодавців факультету включено 

ТОВ «Аптекар» (мережа аптек «Аптекарь» та «Віталюкс», понад 100 аптек по території 

України) та ПІІ «ОСТ-ВЕСТ ЕКСПРЕС» логістичний комплекс, сертифікований на 

відповідність Good distribution practice (GDP), на базі якого здійснюють діяльність провідні 

фармацевтичні компанії України та Польщі. 

Серед викладачів кафедри є практики, які мають досвід роботи в органах контролю 

якості лікарських засобів, аптеках, аптечних складах, фармацевтичних компаніях, 

(д.фарм.н., д.мед.н., доц. Соловйов О.С.; к.фарм.н. Носенко О.А.; к.фарм.н. Дьякова Л.Ю., 

к.фарм.н. Джан Т.В.). 

Академія (випускова кафедра) залучає до аудиторних занять на ОПП професіоналів-

практиків, експертів галузі, представників роботодавців, запрошуючи їх на практичні 

заняття та проведення майстер-класів. Так, за участі і за згодою з роботодавцями на 

кафедрі апробовано  інтерактивну методику навчання – добрифінг із записів змонтованих в 

аптеках і аптечних складах роботодавців камер відеоспостереження. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? 

Наведіть конкретні приклади такого сприяння  
Сприяння професійному розвиткові викладачів Академії становить цілісну систему, а саме:  

- надання взаємної методичної допомоги на кафедрах, на рівні інституту; 

- проведення майстер-класів, тренінгів як елементів внутрішнього підвищення 

кваліфікації; 

- робота з молодими викладачами, яких супроводжують впродовж першого року 

викладання; 

- аналіз відвідування керівництвом факультету і бажаючими колегами лекцій; 

Вища школа управління МАУП щороку надає можливості підвищення кваліфікації всім 

НПП. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності  
Академія безкоштовно друкує науково-практичні результати досліджень у вигляді 

статей в збірниках, які видаються в ЗВО та тез конференцій, що проводяться на базі 

Академії. Молодим науковцям частково оплачуються видання публікацій в збірниках, які 

входять до наукометричних баз. Викладачів, які очолюють внутрішні рейтингові списки в 



 
 

Академії, керівництво ЗВО преміює матеріально, подає списки викладачів в МОН для 

відзначення. 

 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси 

(бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-

методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених ОП цілей та 

програмних результатів навчання? 
Фінансові ресурси забезпечують досягнення визначених ОП цілей та ПРН, оскільки 

планування їх здійснюється перспективно, передбачається планом роботи Академії та 

уточнюється у кінці фінансового року. Достатня розумність фінансування потреб 

регулюються фінансово-плановим відділом бухгалтерії за погодженням із Наглядовою 

радою Академії та гарантом ОП.  

Матеріально-технічні ресурси забезпечують досягнення визначених ОП цілей та ПРН. 

Використовуються мультимедійні лекційні аудиторії, спеціалізовані навчальні кабінети, 

хімічні лабораторії, які мають необхідне для досягнення ПРН обладнання, що періодично 

оновлюється та дає змогу ефективно проводити всі передбачені освітніми компонентами 

види занять. Поповнюються запаси реактивів, допоміжних речовин, муляжів, анатомічних 

препаратів, мікропрепаратів, упаковок ЛЗ та парафармацевтичних товарів, зразків ЛРС, 

гербарний фонд. Створено «Навчальну аптеку», що за складом та площею приміщень 

імітує роздрібну аптеку з правом виготовлення ЛЗ.  

Бібліотечний фонд за спеціальністю відповідає Ліцензійним умовам; 

передплачуються основні періодичні та методичні видання України; програмне 

забезпечення оформлене та дає можливість використовувати і виготовляти відео; 

створювати презентації тощо.  

Навчально-методичне забезпечення ОП дає можливість досягти визначених ОП цілей 

та ПРН завдяки змістовій насиченості та постійному оновленню, проходить реальне 

обговорення на кафедрі та періодично проходить методичну експертизу, яка проводиться 

комісією моніторингу ОП та НМЗ методичної ради факультету.  

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє 

задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи 

вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих потреб та інтересів?  
У відповідності до «Положення про організацію  освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» (https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-

ns/view?usp=sharing) здобувачі вищої освіти в Академії мають можливість безоплатно 

користуватись бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та 

спортивною базою Академії; безоплатно забезпечуються інформацією для навчання у 

доступних форматах з використанням технологій, у яких враховано обмеження 

життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами); 

користуватись виробничою, культурно-освітньою, побутовою базами Академії у порядку, 

передбаченому Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку Академії; брати участь у 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, 

виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації, у заходах з освітньої, 

наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності Академії, а 

також брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, 

науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; безоплатне 



 
 

проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на 

оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством. Академія 

задля виявлення і врахування потреб та інтересів проводить консультації із студентським 

самоврядуванням, періодичні опитування, системні зустрічі тощо. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для 

життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)  
Приміщення, в яких проводяться аудиторні заняття, мають санітарно-технічні 

дозволи та заключні дозвільні акти про стан пожежної безпеки в приміщеннях. Крім того, у 

відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view?usp=sharing) 

здобувачі вищої освіти в Академії мають право на академічну відпустку або перерву в 

навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення 

навчання у порядку; участь у формуванні індивідуального навчального плану; моральне 

і/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, 

за мистецькі та спортивні досягнення; захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного і 

психічного насильства; спеціальний навчально-реабілітаційний супровід і вільний доступ 

до інфраструктури Академії відповідно до медико-соціальних показань за наявності 

обмежень життєдіяльності за станом здоров’я. 

Для здобувачів ОП проводяться вступний, первинний (на першому практичному 

занятті з дисципліни) та повторний інструктажі з техніки безпеки. Ведуться відповідні 

журнали. В лабораторіях наявні інструкції до приладів та алгоритми надання першої 

допомоги. Наявні медичні аптечки. 

Щодо психічного здоров’я, то про нього Академія, факультет дбають насамперед 

через створення доброзичливої атмосфери співробітництва та підтримки. В Академії, на 

території кожного інституту розміщені «Скриньки довіри», запроваджений інститут 

кураторства для здобувачів першого року навчання. 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної 

та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності 

здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?  
Освітня та організаційна підтримка здобувачів освіти відбувається в першу чергу 

через їх взаємодію з працівниками деканату, де вони за первинним зверненням можуть 

отримати будь-яку необхідну інформацію, що стосується освітнього процесу, навчально-

методичного забезпечення (загальні питання) та організації навчання та проживання в 

гуртожитку. Також деканатом безоплатно надаються послуги щодо забезпечення 

здобувачів вищої освіти необхідною документацією для оформлення соціальних пільг, 

надання персональної інформації для контролюючих органів тощо. Працівниками деканату 

як  первинною ланкою розглядаються конфліктні ситуації між викладачами і здобувачами, 

узгоджуються графіки консультацій в разі навчання за індивідуальним планом.  

Інформаційна підтримка здобувачів освіти відбувається на базі основної 

інформаційної платформи Академії – офіційному сайті (http://maup.com.ua), де 

розміщується актуальна інформація про життя ЗВО: заходи, події, нормативні документи, 

оголошення. В якості інформаційного забезпечення освітнього процесу в Академії 

використовується програмний продукт, розміщений на офіційному сайті, який забезпечує 

он-лайн доступ здобувачів до розкладу занять усіх спеціальностей та викладачів з 

можливістю відслідковувати оперативні зміни.  

Консультативна підтримка здобувачів з питань працевлаштування надається Центром 



 
 

організації практики, працевлаштування студентів та роботи з випускниками, деканатами. 

В якості соціальної підтримки деканат та студентське самоврядування звертаються з 

клопотанням в разі потреби для отримання матеріальної  допомоги у випадках, 

встановлених законодавством.  

Департамент виховної роботи та спорту займається навчально-виховною роботою, 

функціями якого є моніторинг соціально-комунікативних питань в середовищі студентів.  

Моніторингова комісія якості вищої освіти, яка створена методичною радою 

факультету проводить анкетування (опитування) здобувачів, з метою визначити оцінку 

студентів в наданні різнобічної підтримки з боку Академії. В разі виникнення зауважень 

або нарікань на роботу в будь-якому напрямку підтримки адміністрацією факультету 

вживаються відповідні заходи з метою підвищення рівня надання послуг. Політика 

адміністрації полягає в забезпеченні підтримки на достатньо високому рівні.  

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту 

особами з особливими освітніми потребами? Наведіть конкретні приклади 

створення таких умов на ОП (якщо такі були)  
Для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в Академії 

«Положенням про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view?usp=sharing) 

передбачено можливість надання здобувачеві академічної відпустки або перерви в навчанні 

зі збереженням окремих прав, а також на поновлення навчання у встановленому в Академії 

порядку; передбачено участь здобувача у формуванні індивідуального навчального плану 

на підставі медичних або інших причин, підтверджених документально. 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання 

конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 

дискримінацією та корупцією)? Яким чином забезпечується їх доступність 

політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? Якою є 

практика їх застосування під час реалізації ОП?  
В Академії на постійній основі діє посада студентського омбудсмена, який 

представляє студентів перед адміністрацією при врегулюванні конфліктних ситуацій. В 

Академії і на факультеті є встановлені у відкритих місцях «скриньки довіри» з запитаннями 

до ректора Академії та декана факультету, в які студенти (навіть анонімно) можуть 

залишити запитання або скарги до адміністрації. Разом з цим в «Положенні про 

організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view?usp=sharing) 

чітко визначаються вимоги до науково-педагогічних працівників, а саме, дотримання норм 

педагогічної етики, академічної доброчесності, моралі, поважати гідність осіб, які 

навчаються в Академії, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі 

патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України, дотримання 

статуту Академії, законів України, інших нормативно-правових актів МОН України, а 

також готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, гендерної 

рівності, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.  

Під час реалізації освітньої програми випадків подібних конфліктних ситуацій не 

було. 

 

 

 



 
 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 
 

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, 

моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей 

документ, оприлюднений у відкритому доступі в мережі Інтернет  
Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм регулюються в Академії «Положенням про внутрішню систему забезпечення 
якості вищої освіти в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (https://drive.google.com/file/d/1_-
vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view)  та «Положенням про розроблення та реалізацію 
освітніх програм в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/sistema-
yakosti/formuvannya-osvitnih-program-navchalnih-planiv.html). 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які 

зміни були внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони 

були обґрунтовані?  
Академія проводить моніторинг і періодичний перегляд програм, щоб гарантувати, 

що вони досягають встановлених для них цілей і відповідають потребам здобувачів вищої 

освіти та суспільства. Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм 

ведуть до безперервного оновлення і гарантують, що надання освітніх послуг залишається 

на відповідному рівні, а також створює сприятливе й ефективне навчальне середовище для 

здобувачів вищої освіти. Вони включають оцінювання: змісту програми у світлі останніх 

досліджень у даній галузі знань, гарантуючи, що програма відповідає сучасним вимогам; 

потреб суспільства, що змінюються; навчального навантаження здобувачів вищої освіти, їх 

досягнень і завершення освітньої програми; ефективності процедур оцінювання; очікувань, 

потреб і задоволення здобувачів вищої освіти стосовно програми; навчального середовища 

і послуг з підтримки здобувачів, а також їх відповідність меті програми. Характеристики 

оновленої програми публікують на офіційному сайті Академії. 

Освітня програма «Фармація» першого (бакалаврського) рівня освіти переглядається 

по мірі необхідності, але не рідше 1 разу на 3 роки (за терміном навчання). Оновленням 

змісту освітньої програми займаються провідні фахівці, які входять до науково-методичної 

ради спеціальності. При коригуванні освітньої програми враховані зауваження науково-

педагогічного складу, здобувачів, роботодавців, а зміни нормативної бази від МОН та 

зміни законодавства у сфері регулювання, контролю якості та обігу ЛЗ. У 2019 р. програма 

переглянута і затверджена Вченою радою Академії (протокол №8 від 29.08.2019 р.) у 

зв’язку з підготовкою до первинної акредитації, з урахуванням у змісті навчального 

контенту до освітніх компонент змін фармацевтичного законодавства, сучасного попиту на 

фармацевтичному ринку праці та орієнтованості здобувачів вищої освіти на зайняття 

первинних посад в аптечних закладах, оптових фармацевтичних фірмах та лабораторіях з 

контролю якості ліків. Крім того, внесено зміни: для здобувачів денної форми дозволяється 

дуальна форма здобуття вищої освіти; встановлюється обмеження щодо дистанційної 

форми здобуття освіти; уточнено мету ОП; описано Акцент ОП; уточнено здатність 

випускників до працевлаштування, відповідно до галузевого законодавства; ФК згруповані 

у п’ять кластерів відповідно до Глобальної рамки компетентностей фармацевтичних 

фахівців освітньої ініціативи Міжнародної фармацевтичної федерації та з урахуванням 

національних особливостей підготовки здобувачів фармацевтичної освіти; освітні 

компоненти Українська мова та Історія України та української культури замінено на 

Сучасна українська мова та Історія та культура України; введено ОК Основи академічного 

https://drive.google.com/file/d/1_-vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view
https://drive.google.com/file/d/1_-vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/sistema-yakosti/formuvannya-osvitnih-program-navchalnih-planiv.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/sistema-yakosti/formuvannya-osvitnih-program-navchalnih-planiv.html


 
 

письма; вибіркові компоненти доповнено Фармакоекономіка та Особливості зовнішньо-

економічної діяльності; ОП доповнено матрицями відповідності (Додатки Б, Г, Д). 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої 

освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 

забезпечення її якості, а їх позиція береться до уваги під час перегляду ОП  
Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та 

інших процедур забезпечення її якості наступним чином:  

- періодично організовуються студентські опитування (не менше ніж один раз на 

семестр) з метою встановлення актуальності вивчення курсів дисциплін, повноти їх 

розкриття, цілісністю та широкоформатністю викладання навчального матеріалу, 

оптимальних форм звіту за вивчений курс.  

- до опрацювання матеріалів опитування залучається студентське самоврядування, 

представники якого мають повноваження оприлюднювати думку здобувачів, що не 

приймали участь в опитуванні.  

- голова ради студентського самоврядування є постійним членом Вченої ради 

факультету фармації та присутній на засіданнях науково-методичних комісій та методичної 

ради факультету, де має можливість оприлюднювати точку зору здобувачів з будь-яких 

питань з організації навчального процесу. 

Крім того, налагоджено безпосередній зворотний зв'язок зі здобувачами. Гарант ОП, 

завідувач кафедри, працівники деканату і науково-педагогічні працівники на постійній 

основі цікавляться у здобувачів щодо їх задоволеності якістю проведення лекцій та 

практичних занять, адекватності і доступності для сприйняття форми викладення 

матеріалу. Побажання здобувачів і їх конструктивна критика обов’язково в найкоротші 

терміни враховується. Зазначене виявляється навіть у технічних моментах, які 

супроводжують навчальний процес: поміняти колір шрифту на слайді, зняти/додати 

мультимедійний ефект, спростити форму викладення лабораторної методики, повторно 

продемонструвати навичку.  

 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах 

внутрішнього забезпечення якості ОП  
Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості 

освітньої програми завдяки участі у моніторингової комісії якості методичної ради 

факультету фармації та опосередковано – через мотивування здобувачів вищої освіти до 

участі в опитуванні. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці 

безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного 

перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості коротке поле 
Роботодавці безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших 

процедур забезпечення її якості наступним чином: 

- фахівці з практичним досвідом роботи в фармацевтичній галузі запрошуються до 

співпраці гарантом ОП та долучаються до перегляду ОП; 

- під час виробничої практики проводиться опитування фахівців-практиків щодо 

змісту ОП (наприклад, в ОК «Технологія ліків (аптечна)» та «Організація і економіка 

фармації» враховано досвід директора КП «Бориспільська центральна аптека № 24» 

Хомич О.О. щодо змісту рецептурних прописів на ліки екстемпорального виготовлення та 

таблиці тарифів для розрахунку їх вартості); 



 
 

- провідні фахівці періодично запрошуються на засідання методичної ради 

факультету, де проходять обговорення та коригування ОП (наприклад, представник 

роботодавця ПІІ «ОСТ-ВЕСТ ЕКСПРЕС», аптечний склад якого сертифікований на 

відповідність GDP, Бруквенко О.О. запропонував ввести вибіркову дисципліну 

«Особливості зовнішньо-економічної діяльності» з акцентованою увагою на імпорт ЛЗ на 

територію України); 

- провідні лектори-практики залучаються для розробки робочих програм (силабусів) 

та написання базових практичних курсів дисциплін (наприклад, враховані пропозиції 

представників аптечних мереж ТОВ «ТАС-Фарма», ТОВ «Аптекар» щодо пріоритетності 

груп товарів аптечного асортименту при наповненні контенту дисципліни «Фармацевтичне 

і медичне товарознавство»,  \«Засоби лікувальної косметики», «Гомеопатичні препарати»). 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху 

та траєкторій працевлаштування випускників ОП  
Академія проходить первинну акредитацію освітньої програми. Випуску здобувачів 

вищої освіти ще не було. Але на кафедрі ведеться активна робота у напрямку налагодження 

тісних зав’язків із здобувачами вищої освіти, які скоро стануть випускниками. Планується 

створення Бази даних випускників. Від першого дня освітнього процесу створені контактні 

групи у соціальних мережах, за допомогою мобільних пристроїв та електронних ресурсів, 

які сприяють швидкій комунікації та підтримці двосторонніх зв’язків, які збережуться і 

після випуску здобувачів Академії. Процедура збирання інформації щодо кар’єрного росту 

випускників ОП проводиться шляхом їх опитування. У такий спосіб вони діляться власним 

досвідом працевлаштування та надають інформацію щодо практичного застосування знань 

і умінь, здобутих під час навчання. Більша частина здобувачів випускного курсу вже 

працюють за професією в аптечних закладах (на посадах, що не мають галузевих 

законодавчих обмежень) у середніх та вечірніх змінах. Такі здобувачі на практичних 

заняттях діляться здобутим досвідом під час обговорення практичних ситуацій. Такі 

здобувачі, на запит кафедри, надають довідки про працевлаштування. 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені 

у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її 

реалізації? Яким чином система забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці 

недоліки?  
Академія проходить первинну акредитацію освітньої програми. Результати 

локального моніторингу не виявили суттєвих недоліків та підстав для перегляду або 

закриття програми. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої 

освіти беруться до уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та 

пропозиції з останньої акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під 

час удосконалення цієї ОП?  
Зауважень  та пропозицій з попередньої акредитації освітньої програми не було, 

оскільки акредитація є первинною. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?  
Академія гарантує безперервний процес внутрішнього забезпечення якості ОП та її 

вдосконалення із залученням усіх учасників академічної спільноти освітнього процесу 

відповідно до Статуту Академії.  



 
 

Процедури внутрішнього забезпечення якості ОП реалізуються підтриманням 

сукупності цінностей, принципів, норм, правил поведінки, які становлять культуру якості 

освіти, через академічну автономію, довіру, прозорість, партнерство, об’єктивність, 

субсидіарність, академічну доброчесність, академічну свободу, комунікації, колегіальну 

відповідальність, запобігання корупції.  

Учасники академічної спільноти Академії залучаються до процесів забезпечення 

якості ОП через культурний вимір – спільних цінностей, переконань, очікувань, 

зобов’язань у відношенні до якості, структурний вимір – підрозділи, відповідальні за 

забезпечення якості, політику, стратегію забезпечення якості освіти, інструменти, 

процедури та механізми.  

Політика Академії базується на принципі, що внутрішнє забезпечення якості ОП 

безпосередньо стосується кожної складової освітнього процесу, проте основне − це 

навчання та викладання. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами 

ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення 

якості освіти  
Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в Академії діє на трьох рівнях:  

- на рівні Академії; 

- на рівні інститутів/факультетів; 

- на рівні кафедр. 

Безпосередньо відповідає за забезпечення моніторингу та роботи внутрішньої 

системи якості освіти в Академії Центр навчально-методичного забезпечення та змісту 

освіти, який взаємодіє із такими структурами: 

- дирекціями, адміністраціями навчально-наукових інститутів, деканатами 

факультетів, кафедрами Академії з питань організації освітньої діяльності, моніторингу 

якості вищої освіти;  

- Управлінням організації освітнього процесу щодо: отримання інформації про 

чисельність випускників Академії за спеціальностями; з питань моніторингу 

функціонування інформаційних систем управління освітнім процесом в Академії, в тому 

числі отримання: інформації для визначення якісних та абсолютних показників успішності 

знань здобувачів вищої освіти; інформації про рейтинг знань здобувачів вищої освіти за 

результатами екзаменаційно-залікової сесії, навчального року;  

- Центром організації наукової роботи та новацій в освітньому процесі з питань 

організації та проведення науково-дослідних робіт у сфері вищої освіти;  

- факультетами дистанційної освіти з питань організації та нормативного 

забезпечення освітнього процесу на дистанційній формі навчання, використання 

дистанційних технологій в освітньому процесі, розробки та атестації дистанційних курсів 

навчальних дисциплін, проведення ректорського контролю знань здобувачів вищої освіти 

засобами систем управління навчальним контентом; 

- Департаментом ліцензування та акредитації з питань внесення до ЄДЕБО 

документів щодо забезпечення здійснення електронного ліцензування (структура Академії, 

матеріально-технічне забезпечення, кадрове забезпечення, ліцензії, сертифікати про 

акредитацію і т.п.).  

- Департаментом забезпечення роботи приймальної комісії та оформлення 

документів про освіту: з питань обміну інформацією між інформаційною системою 

управління освітнім процесом та ЄДЕБО; з питань зарахування, відрахування студентів, 



 
 

допусків, виготовлення дублікатів додатків до дипломів, видачі документів про вищу 

освіту; з питань своєчасного внесення інформації про рух контингенту студентів, 

формування замовлень на видачу студентських квитків та документів про освіту 

державного зразка; з питань розширення функціональних можливостей та вдосконалення 

роботи програмних модулів ЄДЕБО; отримання інформації про результати прийому на 

навчання до Академії.  

- Міжнародним відкритим університетом з питань реалізації міжнародного 

співробітництва у сфері забезпечення якості вищої освіти.  

- Центром організації практики, працевлаштування студентів та роботи з 

випускниками з питань залучення підприємств і організацій різних галузей економіки, 

галузевих асоціацій тощо до організації та проведення ними аудиторних занять, всіх видів 

практики знань здобувачів вищої освіти, сприяння працевлаштуванню випускників, 

стажування і підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників 

тощо.  

- Інститутом підготовки наукових кадрів та бізнес-освіти щодо отримання 

інформації про підготовку науково-педагогічних кадрів.  

- Департаментом кадрового забезпечення та економіки праці: з питань формування 

штатного розпису, матеріального стимулювання персоналу; отримання інформації про 

кадрове забезпечення освітнього процесу; надання висновків про відповідність кадрового 

забезпечення нормативним вимогам, інформації про ранжування навчально-наукових 

інститутів, факультетів за показниками кадрового забезпечення освітнього процесу; з 

питань оформлення наказів та передачі особових справ;  

- Міжнародним бібліотечно-інформаційним центром ім. Ярослава Мудрого з питань 

забезпечення навчально-методичною літературою;  

- органами студентського самоврядування з питань організації й аналізу результатів 

студентського моніторингу освітнього процесу та реалізації пропозицій, сформованих за 

його результатами.  
Модель внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти розміщена на офіційному 

сайті Академії (http://maup.com.ua). 

 

9. Прозорість і публічність 
 

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників 

освітнього процесу? Яким чином забезпечується їх доступність для учасників 

освітнього процесу? 
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в Академії регулюються:  

- «Положенням про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»;  

- «Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних 

працівників ПрАТ "ВНЗ "МАУП"; 

- «Критеріями оцінювання знань і умінь студентів в ПрАТ "ВНЗ"МАУП"», 

- «Положенням про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» тощо.  

Доступність документів для учасників освітнього процесу забезпечується розміщенням на 

офіційному сайті Академії (http://maup.com.ua) 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 

офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та 

https://drive.google.com/file/d/0B0yEyg903WzkZnU4SEVTU1FVY3ZaUTUxM0JxMFlZMFF4bW9J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0yEyg903WzkZnU4SEVTU1FVY3ZaUTUxM0JxMFlZMFF4bW9J/view?usp=sharing
http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/pdf/pol-disc-vibir.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/pdf/pol-disc-vibir.pdf


 
 

пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки 

 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет 

інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати 

навчання та компоненти) 

https://drive.google.com/file/d/1hzOf023sDe9pJeTHhFfMnfpmdb20OVLw/view 

 

10. Навчання через дослідження 
Заповнюється лише для ОП третього (освітньо-наукового) рівня 

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим 

інтересам аспірантів (ад’юнктів) коротке поле 
Освітньо-наукова програма не акредитується. ІІ рівень освіти не акредитується. 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну 

підготовку здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю 

та/або галуззю коротке поле 
Освітньо-наукова програма не акредитується. ІІ рівень освіти не акредитується. 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну 

підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої 

освіти за спеціальністю та/або галуззю коротке поле 
Освітньо-наукова програма не акредитується. ІІ рівень освіти не акредитується. 

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) 

напрямам досліджень наукових керівників коротке поле 
Освітньо-наукова програма не акредитується. ІІ рівень освіти не акредитується. 

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально 

забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і 

апробації результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) коротке поле 
Освітньо-наукова програма не акредитується. ІІ рівень освіти не акредитується. 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) 

до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти 

та заходи коротке поле 
Освітньо-наукова програма не акредитується. ІІ рівень освіти не акредитується. 

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, 

результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються 

коротке поле 

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій 

діяльності наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів) коротке поле 

 

 Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення 

наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності 

коротке поле 



 
 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП 
 

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП? довге поле 
Сильні сторони: 

1. ОП максимально наближена до практичної фармації і запитів роботодавців на 

сучасному фармацевтичному ринку праці.  

2. Науково-педагогічний склад має багаторічний (різновекторний!) досвід практичної 

роботи в органах контролю якості лікарських засобів, аптеках, аптечних складах, 

фармацевтичних компаніях. 

3. Відпрацювання практичних навичок та ситуаційне навчання для досягнення ПРН 

здійснюється в спеціалізованих аудиторіях (лабораторіях), об’єднаних в цілісний 

навчальний комплекс «Навчальна аптека». 

4. Співпраця з провідним в Україні логістичним комплексом, сертифікованим на 

відповідність Good distribution practice (GDP), на базі якого здійснюють діяльність провідні 

фармацевтичні компанії України та Польщі. 

5. Задоволення потреби доступності надання фармацевтичної допомоги та покриття 

дефіциту керівного персоналу аптек в селах та селищах міського типу. 

6. Конкурентоспроможність випускників на фармацевтичному ринку праці та 

здатність претендувати на рівень оплати праці вищий за середньоринковий. 

7. Співпраця та обмін досвідом з провідними (опорними) кафедрами медичних 

(фармацевтичних) ЗВО щодо викладання обов’язкових та вибіркових компонент ОП.  

8. Постійний та тісний зв'язок зі стейкхолдерами.  

9. Якість навчання гарантується внутрішніми правилами та ґрунтується на 

міжнародних вимогах Належних фармацевтичних практик, принципах біоєтики та 

біобезпеки  

10. Висока національна кредитна мобільність за обраною та спорідненими 

спеціальностями, максимальна спорідненість з ОП другого (магістерського) рівня для 

реалізації подальшого навчання.  

Слабкі сторони: 

1. У зв’язку з тим, що кафедрою здійснюється тільки перший випуск бакалаврів з 

даної ОПП, в процесі фахової підготовки переважно використовуються підручники та 

навчальні посібники інших провідних ЗВО.  

2. У зв’язку з тим, що кафедрою здійснюється тільки перший випуск бакалаврів з 

даної ОПП, налагодження співпраці з колегами-практиками зарубіжних країн знаходиться 

на початковому етапі.  

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які 

конкретні заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив? довге 

поле 
Перспективи розвитку: 

1. Подальше розширення та зміцнення співпраці зі стейкхолдерами, у т.ч. з 

національними аптечними мережами, провідними дистриб’юторами та виробниками ліків, 

випускниками акредитованої ОП та здобувачами вищої освіти.  

2. Підготовка власних електронних підручників та навчальних посібників, з 

матеріалами, що вирівнюють і (або) випереджають потреби, зумовлені  стрімким 

розвитком практичної фармації.   

3. Подальший розвиток співпраці з колегами-практиками зарубіжних країн та 



 
 

інтенсифікація обміну досвідом педагогічної майстерності з європейськими медичними 

(фармацевтичними) ЗВО. 

4. Систематичне поповнення інтерактивних навчальних матеріалів (фото-, відео-

матеріали, муляжі та симулятори) для забезпечення максимального унаочнення й 

візуалізації навчання.  

5. Впровадження на постійній основі успішно апробованого методу добрифінгу (з 

дозволу та за безпосередньої участі роботодавців) із записів змонтованих в аптеках і 

аптечних складах камер відеоспостереження.  

6. Інтенсифікація неформальної освіти, у т.ч. через взаємодію з Українським 

фармацевтичним інститутом якості та офіційними представництвами світових та 

вітчизняних фармацевтичних виробників, які територіально зосереджені у м. Київ і є 

модераторами спеціалізованих конференцій, семінарів, тренінгів для працівників галузі.  

7. Запровадження дуальної форми навчання для здобувачів вищої освіти, що 

працевлаштовані у фармацевтичних компаніях (на посадах, зайняття яких не 

регламентоване Ліцензійними умовами та галузевим законодавством). 

8. Впровадження у навчальний процес (наскрізно в освітні компоненти) професійно-

рефлексійного ситуаційного тренінгу з модулів: професійний –  соціальний – 

комунікаційний – когнітивно-емоційний – особистісний. 

9. Опанування інноваційних напрямків досліджень у фармацевтичній та споріднених 

галузях з відповідним доповненням змісту освітніх компонент актуалізованою 

проблематикою: нано- та біотехнології у розробці й виробництві ЛЗ, біоеквівалентність ЛЗ, 

стабільність ЛЗ, доступність фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та 

реімбурсації вартості ЛЗ, управління змінами та ризиками для якості ЛЗ, категорійний 

менеджмент для парафармацевтичної продукції. 

 

Запевнення 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у звіті та доданих до нього 

документах, є достовірною. 

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи 

та додаткову інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої 

діяльності за цією освітньою програмою. 

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про 

самооцінювання та усіх доданих до нього документів у повному обсязі у відкритому 

доступі. 

 

Додатки: 

Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП 

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП 

Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх 

компонентів, методів навчання та оцінювання 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою 

електронною печаткою. 

 

Керівник ЗВО 

<ПІБ керівника ЗВО> 



Додаток 

 

 

Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП 

 
Назва освітнього компонента Вид 

компонента  

Поле для 

завантажен

ня силабуса 

або інших 

навчально-

методичних 

матеріалів 

Якщо освітній компонент потребує спеціального матеріально-технічного та/або 

інформаційного забезпечення, наведіть відомості щодо нього* 

 

Повний перелік обладнання внесено в електронну форму звіту про самооцінювання 

Сучасна українська мова навчальна 
дисципліна 

 Мультимедійна аудиторія 
 

Історія та культура України навчальна 

дисципліна 

 Мультимедійна аудиторія 

 

Іноземна мова навчальна 
дисципліна 

 Лінгафонний кабінет  
 

Філософія навчальна 

дисципліна 

 Мультимедійна аудиторія 

 

Вища математика і статистика навчальна 
дисципліна 

 Кабінет інформатики та 
обчислювальної техніки  

 

Біологія з основами генетики навчальна 

дисципліна 

 Аудиторія біології та анатомії людини з основами фізіології  

 

Анатомія та фізіологія людини навчальна 

дисципліна 

 Аудиторія біології та анатомії людини з основами фізіології  

 

Загальна та неорганічна хімія навчальна 

дисципліна 

 Лабораторія хімії № 2 (аналітична зона: якісний аналіз, титриметричні методи аналізу) 

 

Мікробіологія з основами 

імунології 

навчальна 

дисципліна 

 Аудиторія гігієни з основами мікробіології та екології  

  

Патологічна фізіологія навчальна 
дисципліна 

 Аудиторія біології та анатомії людини з основами фізіології  
 

Органічна хімія навчальна 

дисципліна 

 Лабораторія хімії № 2  (аналітична зона: якісний аналіз, титриметричні методи аналізу) 

 

Аналітична хімія навчальна 
дисципліна 

 Лабораторія хімії № 1.(фізико-хімічна зона: фізичні методи аналізу та інструментальні 
методи хімічного аналізу) 

 

Біологічна хімія навчальна  Лабораторія хімії № 1 (фізико-хімічна зона: фізичні методи аналізу та інструментальні 



 
 

дисципліна методи хімічного аналізу) 

 

Фізична та колоїдна хімія навчальна 
дисципліна 

 Лабораторія хімії № 1 (фізико-хімічна зона: фізичні методи аналізу та інструментальні 
методи хімічного аналізу) 

 

Основи академічного письма 

(факультатив, позакредитно)** 

навчальна 

дисципліна 

 Мультимедійна аудиторія 

 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

навчальна 

дисципліна 

 Лінгафонний кабінет (вул. Фрометівська, 2, каб.17/1)  

 

Біологічна фізика з фізичними 

методами аналізу 

навчальна 

дисципліна 

 Лабораторія хімії № 1 (фізико-хімічна зона: фізичні методи аналізу та інструментальні 

методи хімічного аналізу) 
 

Латинська мова навчальна 

дисципліна 

 Лінгафонний кабінет (вул. Фрометівська, 2, каб.17/1)  

 

Фармацевтична ботаніка навчальна 
дисципліна 

 Лабораторія фармакогнозії та фармацевтичної ботаніки 
 (імітація матеріальної кімнати лікарських рослин у навчальній аптеці) 

 

Гігієна у фармації навчальна 
дисципліна 

 Аудиторія гігієни з основами мікробіології та екології  

Інформаційні технології у 

фармації 

навчальна 

дисципліна 

 Кабінет інформатики та 

обчислювальної техніки  

 

Технологія ліків (аптечна) з 

курсовою роботою 

навчальна 

дисципліна 

 Лабораторія технології лікарських засобів 

(імітація асистентської кімнати у навчальній аптеці) 

Фармакогнозія з курсовою 

роботою 

навчальна 

дисципліна 

 Лабораторія фармакогнозії та фармацевтичної ботаніки 

 (імітація матеріальної кімнати лікарських рослин у навчальній аптеці) 
 

Фармакологія  навчальна 

дисципліна 

 Аудиторія фармакології та клінічної фармації  

 

Фармацевтична хімія навчальна 
дисципліна 

 Лабораторія хімії № 2 (аналітична зона: якісний аналіз, титриметричні методи аналізу) 
 

Організація та економіка 

фармації 

навчальна 

дисципліна 

 Аудиторія управління та економіки фармації (імітація торгівельного залу в навчальній 

аптеці) 

 

Перша долікарська допомога з 

ознайомчою медичною 

практика   



 
 
практикою 

Навчальна практика з 

фармацевтичної ботаніки 

практика   

Виробнича практика практика   

Технологія ліків (аптечна) з 

курсовою роботою 

курсова робота   

Фармакогнозія з курсовою 
роботою 

курсова робота   

 

* наводять відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його 

достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік 

останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення 

 

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів 

 
ПІБ викладача Посада Структурний 

підрозділ, у 

якому працює 

викладач 

Інформація про кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічно

ї роботи 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач 

на ОП  

Обґрунтування  

Соловйов  

Олексій 

Станіславович 

Завідувач 

кафедри 

Кафедра  

загальної  та 

клінічної 

фармації 

Доктор фармацевтичних наук, 

226 – фармація, промислова 

фармація (15.00.01 – технологія 

ліків, організація 

фармацевтичної справи  та 

судова фармація); 
тема дисертації: «Науково-

практичне та теоретичне 

обгрунтування системи заходів 

забезпечення фармацевтичного 

права у сфері обігу, промоції, 

лікарських засобів і 

парафармацевтичної продукції»; 
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Фармакологія П.30. пп.1. Наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection: 

1. Pashkov V., Soloviov A., Olefir A. Legal aspects of 
counteracting the trafficking of falsified medicines in 

the European Union // Wedomosci Lekarskie. – 2017. – 

T. LXX., № 4. –– P. 843-849. Scopus. 

П.30. пп.2. Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань 

України: 



 
 

д.фарм.н. МОНУ у 2018 р., ДД 

№ 007857 

 

Доктор медичних наук, 222 – 

медицина (14.01.21 –  

травматологія та ортопедія); 

тема дисертації: «Травматична 

хвороба у ВІЛ- інфікованих 

постраждалих з полісистемними 
та поліорганними 

пошкодженнями», д.мед.н. 

МОНУ у 2017 р., ДД № 008292, 

 

доцент кафедри загальної та 

клінічної фармації, МОНУ 2018,  

АД № 001062 
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Соловьев, С. В. Аугунас, Ю. Н. Григорук. Рецепт. 

2016. Т. 19. № 3.  

С. 408-413. (Білорусь).  

28. Обґрунтування створення нормативно-

визначеного асортименту ліків у відповідності до 

протоколів провізора і клінічних протоколів 

медичної допомоги для аптек сімейної фармації та 
загального типу при закладах сімейної медицини / 

М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловйов, 

С. В. Аугунас, В. О. Борищук. Journal “ScienceRise”. 

2016. № 4. С. 17-22.  

29. The fundamental retrospective analysis of 

pharmacy human resourses in Ukraine for 1981-1990 / 

M. S. Ponomarenko, O. S. Soloviov, S. V. Augunas, 

Y.M. Grygoruk. News of Pharmacy. 2016. № 2. Р. 44-

47.  

30. Формування правової обізнаності як 

компонента професійної компетентності 

фармацевтичних працівників у країнах 
Європейського Союзу (досвід Чеської Республіки) / 

І. М. Алєксєєва, М. С. Пономаренко, О. Г. Алексєєв, 

О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук. Актуальні 

питання фармацевтичної і медичної науки та 

практики. 2016. № 2. С. 96-101.  

31. Основні етапи нормування та 

впорядкування навчання й використання 

фармацевтичної кадрової ресурсної бази / М. С. 



 
 

Пономаренко, О. С. Соловйов, Т. М. Краснянська, 

Ю. М. Григорук. Актуальні питання 

фармацевтичної і медичної науки і практики. 2016. 

№ 2. С. 110-117.  

32. Дроздова А.О., Соловйов О.С. 

Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку 

України на наявність аерозолів / Фармацевтичний 

журнал. 2016. № 1. С. 19-25.  

33. Системні підходи у створенні необхідного 
асортименту лікарських засобів для аптек сімейної 

фармації та аптек загального типу при закладах 

сімейної медицини / М. С. Пономаренко, А. В. 

Кабачна, О. С. Соловйов, С. В. Аугунас, В. О. 

Борищук. Фармацевтичний часопис. 2016. № 2. С. 

54-60.  

34. Soloviov O.S. Practical implementations of the 

PIC/S principles in Ukraine after its accepting 

international requirements for quality control of 

medicinal products. Management, Economy and 

Quality Assurance in Pharmacy. 2017. № 1 (49).  Р. 42-
48. 

П.30. пп.3. Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

1. Демченко І., Соловйов О. Попередження 

поширення фальсифікованих лікарських засобів на 

міжнародному та національному рівні: монографія / 

К., 2014. 128 с. 

П.30. пп.10 

 Робота у закладі освіти  ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП»» - завідуючий кафедрою загальної та 

клінічної фармації факультету фармації МАУП з 

2018 року. 
П.30. пп.12. Наявність не менше п’яти 

авторських свідоцтв та/або патентів загальною 

кількістю два досягнення: 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір № 63219. Монографія «Попередження 

поширення фальсифікованих лікарських засобів на 

міжнародному та національному рівні» / автори: І. 

С. Демченко, О. С. Соловйов (Україна). Державна 



 
 

служба інтелектуальної власності України, заявл. 

28.12.2015; опубл. Бюл. № 36.  

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір № 64308 Науковий твір 

«Інформаційний лист «Довідник кваліфікаційних 

характеристик професій працівників (зміни та 

доповнення). Випуск 78 Охорона здоров’я» / 

автори: М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. 

Григорук (Україна). Державна служба 
інтелектуальної власності України, заявл. 

01.03.2016; опубл. Бюл. № 40.  

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір № 64309 Науковий твір «Методичні 

рекомендації по визначенню потреб спеціалістів 

фармації у соціальних послугах та механізму їх 

надання» / автори: М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, 

Ю. М. Григорук (Україна). Державна служба 

інтелектуальної власності України, заявл. 

01.03.2016; опубл. Бюл. № 40.  

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір № 64310 науковий твір 

«Інформаційний лист "Типова посадова інструкція 

уповноваженої особи аптеки (аптек) з соціальних 

питань» / автори: М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов,  

Ю. М. Григорук (Україна). Державна служба 

інтелектуальної власності України, заявл. 

01.03.2016; опубл. Бюл. № 40.  

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір № 64311 Науковий твір 

«Інформаційний лист “Класифікатор професій ДК 

003 : 2010 (зміни та доповнення). Кваліфікаційні 

характеристики та посадова інструкція. 
Уповноважена особа аптеки (аптек) з соціальних 

питань”. Вип. ДКХП - 78. «Охорона здоров’я» / 

автори: М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. 

Григорук (Україна). Державна служба 

інтелектуальної власності України, заявл. 

01.03.2016; опубл. Бюл. № 40.  

П.30. пп.13. Наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для самостійної 



 
 

роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування:  

1. Організація валідної діяльності на 

підприємствах з виробництва лікарських засобів 

(93.12/167.12): методичні рекомендації / С. М. 

Коваленко,  

О. С. Соловйов, Н. О. Тахтаулова, В. О. 
Лебединець, Л. М. Андрюкова,  

Ю. В. Підпружников. Х.: Вид-во НТМТ, 2012. 60 с.  

2. Директива 2001/83/ЕС Европейского 

Парламента и Совета ЕС / А. С. Соловьев, О. П. 

Баула, С. И. Зброжек, И. Б. Демченко, В. А. 

Бортницкий, Н. А. Ляпунов, В. А. Усенко, Е. П. 

Безуглая, Н. В. Орлов, Е. В. Приходько. МОРИОН. 

К., 2013. 120 с.  

3. Бушуєва І. В. , Погорєлова О. О. , Соловйов 

О. С. Методичні рекомендації по вдосконаленню 

комунікаційних навичок фармацевтичних фахівців 
у напрямку продажів. Запоріжжя, вид-во 

Запорізького держ. мед. ун-ту. 2014. 16 с.  

4. Молодожонова О. О. , Бушуєва І. В., 

Соловйов О. С. Методичні рекомендації по 

визначенню ступеню задоволеності та прихильності 

споживачів до фармацевтичного підприємства. 

Запоріжжя, вид-во Запорізького держ. мед. ун-ту. 

2014. 16 с.  

5. Погорєлова О. О. , Бушуєва І. В. , Соловйов 

О. С.  Методичні рекомендації по прогнозуванню 

поведінки споживачів на перетині використання 

фізичних факторів впливу аптечного підприємства. 
Запоріжжя, вид-во Запорізького держ. мед. ун-ту. 

2014. 16 с.  

6. Методичні рекомендації по визначенню 

потреб спеціалістів фармації у соціальних послугах 

та механізму їх надання / М. В. Зарічкова, О. С. 

Соловйов, Ю. М. Григорук. ФОП Петров. Х., 2015. 

30 с.  

7. Положення про сертифікацію і 



 
 

ліцензування професійного рівня персоналу 

підприємств з виробництва лікарських засобів. 

Проект / Ю. В. Вороненко, М. С. Пономаренко, О. 

С. Соловйов, В. П. Черних, В. М. Толочко, Д. В. 

Вакуленко, Ю. М. Григорук. Вінниця: вид-во ТОВ 

«Меркьюрі-Поділля», 2015. 15 с. 

8. Довідник кваліфікаційних характеристик 

професій працівників (доповнення до класифікатора 

професій ДК 003:2010). Вип. 73 «Наука та вища 
школа». Вип. 78 «Охорона здоров’я» (науково-

практичні працівники «Фармація») / М. С. 

Пономаренко, В. М. Толочко, О. С. Соловйов, М. В. 

Зарічкова, Ю. М. Григорук (під ред. академіка 

НАМН України, проф. Ю. В. Вороненка, академіка 

НАН України, проф. В. П. Черниха). Вінниця: вид-

во ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2015. 15 с.  

9. Інтегрована модель сімейної (страхової) 

фармації в організації медикаментозного 

забезпечення населення України в умовах 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини 
у відповідності до міжнародних стандартів GPP: 

методичні рекомендації / М. С. Пономаренко, А. В. 

Кабачна, О. С. Соловйов, В. О. Борищук, Л. А. 

Бутко, С. В. Аугунас, М. О. Говоруха, Ю. М. 

Григорук. Вид-во «Юстон». К., 2017. 29 с.  

П.30. пп.15. Наявність науково-популярних 

та/або консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій: 

1. Роль інформатизації фармацевтичного 

ринку в забезпеченні управління обігом лікарських 
засобів. Повідомлення 1. Нормативно-правовий 

супровід впровадження страхової медицини та 

фармації / Л. Ю. Бабінцева, О. П. Мінцер, М. С. 

Пономаренко, О. С. Соловйов. Медична 

інформатика та інженерія. 2013. № 4. С. 16-19.  

2. Соловйов О. С. На ринку України будуть 

лише якісні лікарські засоби. Фармац. кур'єр. 2013. 

№ 1. С. 12-17.  



 
 

3. Математичне планування експерименту – 

інформаційна основа при створення інноваційних 

препаратів / Л. Л. Давтян, В. А. Ващук, Д. В. Рева,  

О. С. Соловйов. Проблеми військової охорони 

здоров'я: зб. наук. праць Української військово-мед. 

академії. К., 2013. Вип. 40. С. 326-333.  

4. Computer prediction and synthesis of new 

azoles based on N-benzoyl-N’-(9, 10-dioxo-9, 10-

dihyndroan-thaceh-1-y1) thioureas / V. Zvarych, M. 
Stasevych, O. Stanko, V. Novikov, M. Vovk, V. 

Porovikov, O. Solovyov. Chemine Technologiya. 2013. 

№ 2. Р. 5-13.  

5. Sinthesis of new thiosulfonate derivatives with 

guinone and guinoxaline fragments / K. Bolibrukh, N. 

Monka, S. Polovkovych, V. Lubenets, V. Novikov, O. 

Khoumeri, T. Terme, P. Vanelle, O. Solovyov. 

Chemine Technologiya. 2013. № 2. Р. 14-20.  

6. Соловьев А. С. Аптеки – это хоть и 

социальный, но бизнес. Сегодня. 2013. № 209. С. 6.  

7. Соловйов О.С. Держлікслужба України 
продовжить курс на імплементацію європейського 

законодавства до вітчизняного. Фармацевт практик. 

2013. № 12. С. 9.  

8. Соловйов О. С. Ліцензування імпорту ліків: 

катастрофа відміняється. Ваше здоров'я. 2013. № 

45-46. С. 5. 

9. Соловьев А. С. Регуляторная политика в 

фармацевтической отрасли: проблемы и пути их 

решения. Еженедельник АПТЕКА. 2014. № 3. С. 3. 

10. Соловйов О. С. Регуляторна політика у 

фармгалузі: підсумки і перспективи. Ваше здоров'я. 

2014. № 03-04. С. 2. 
11. Соловйов О. С. Держлікслужба України за 

заборону реклами ліків у ЗМІ. Ваше здоров'я. 2014. 

№ 03-04. С. 5. 

12. Соловйов О. С. Боротьбу з корупцією треба 

починати з себе. Ваше здоров'я. 2014. № 05-06. С. 8-

9. 

13. Соловйов О. С. Регуляторна політика 

держави в фармацевтичній галузі. Фармацевт 



 
 

практик. 2014. № 1. С. 1. 

14. Пономаренко М.С., Соловйов О.С. 

Результати поглибленого аналізу параметричних 

показників телереклами ліків, парафармації, пиво-

горілчаних виробів – доказова база для розробки 

нормативно-правових засад ефективного 

державного упорядкування її діяльності / Медична 

інформатика та інженерія. 2014. № 3. С. 31-38. 

15. Пономаренко М.С., Соловйов О.С, Кирпач 
О.В. Порівняльний аналіз рекламованої і не 

рекламованої аналогічної продукції у телеефірі 

України на прикладі Дротаверину та Но-шпи. 

Заходи нормативно-деліктного права та впливу на 

недобросовісну телерекламу ліків / Медична 

інформатика та інженерія. 2014. № 4. С. 64-68.  

16. Дослідження стану організації 

забезпечення населення лікарськими засобами в 

роки Незалежності України – становлення 

фармацевтичного ринку / В. О. Борищук, О. С. 

Соловйов, Т. М. Краснянська, І. В. Клименко, С. В. 
Аугунас, Ю. М. Григорук, О. В. Кирпач. Медична 

інформатика та інженерія. 2015. № 3. С. 47-53. 

17. Соловйов О.С. Науково-практичне та 

теоретичне обґрунтування системи заходів 

забезпечення фармацевтичного права у сфері обігу, 

промоції лікарських засобів і парафармацевтичної 

продукції. Український вісник психоневрології. 

2015. Т. 23, вип. 3, додаток. С. 176. 

18. Пономаренко М. С., Соловйов О.С. 

Розподільний та зведений рейтинг-ранговий аналіз 

результатів моніторингу телереклами ТОП-10 (ліки) 

першого порядку за 2010-2014 рр. / Здоров’я 
суспільства. 2015. № 1-2. С. 69-78.  

19. Соловйов О. С. Концепція системи 

підтримки прийняття рішень в клініко-

фармацевтичному менеджменті негоспітальних 

пневмоній вірусно-бактеріальної етіології. Зб. наук. 

праць співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика. К.: 

НМАПО, 2015. Вип. 24, кн. 1. С. 567-574. 

20. Давтян Л. Л., Руденко В.В., Соловйов А.С. 



 
 

Кинетические исследования стоматологического 

фитогеля  in vitro / Рецепт. 2016. Т. 19. № 2. С. 131-

135. (Білорусь).  

21. Ретроспективний аналіз кадрового складу 

аптечних закладів України за 1913-1940 та 1950-

1980 р.р. / М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, С. В. 

Аугунас, Ю. М. Григорук. Клінічна фармація, 

фармакотерапія та медична стандартизація. 2015. № 

3-4. С. 14-18. 
П.30. пп.17. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю – 23 роки, у т.ч. на посаді Голови 

Державної служби України з лікарських засобів і 

контролю за наркотиками. 

Носенко 

Олександр  

Анатолійович 

доцент Кафедра  

загальної  та 

клінічної 

фармації 

Кандидат фармацевтичних  

наук, 226 – фармація, 

промислова фармація (15.00.01 - 

технологія ліків та організація 

фармацевтичної справи та 

судова фармація); 

тема дисертації: «Оптимізація 

використання кадрового 
потенціалу підприємств 

фармацевтичного виробництва», 

к.фарм.н. ВАК у 2007 р., 

ДК № 043808 
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Організація та 

економіка фармації 

 

Гігієна у фармації 

 

Виробнича практика 

П.30. пп.2. 

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України: 

Носенко О.А., Дьякова Л.Ю. Аналіз узгодженості 

застосовуваних в аптеках підходів до зберігання 

лікарських засобів з вимогами GSP / Управління 

якістю в фармації : матеріали ХІІІ наук.-практ. 
конф.,  м. Харків, 17 трав. 2019 р. – Х. : НФаУ, 2019. 

– С. 110-114. 

Носенко О.А., Дьякова Л.Ю. Аназіз зареєстрованих 

в Україні лікарських засобів, що містять 

підконтрольні речовини і перебувають у законному 

обігу / Інноваційні пріоритети розвитку наукових 

знань: матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 29-30 

березня 2019 р. – Херсон, 2019. – С. 152-155.  

Носенко О.А. Дослідження фільтрувальних 

матеріалів для мембранної фільтрації 

фармацевтичних рідин// Міжнародна молодіжна 

науково-конференція «Європейський шлях 
розвитку України», Київ, 11 квітня 2014р. : тези 

доп. – К., 2014. – С. 81. 

Носенко О.А. Аналіз вимог до ін’єкційних 

лікарських форм та умов їх виконання в аптеках з 

правом виготовлення лікарсь-ких засобів// 

Міжнародна молодіжна науково-практична 

конференція «Європейських 



 
 

шлях розвитку України: плани і реалії», Київ, 11 

квітня 2014. : тези доп. – К., 2014. – С. 84; 

Носенко О.А. Реалії та перспективи 

екстемпорального виготовлення лікарських 

препаратів// Міжнародна молодіжна науково-

практична конференція «Європейських шлях 

розвитку України: плани і реалії», Київ, 11 квітня 

2014 р. : тези доп. – К., 2014. – С. 85; 

Носенко О.А. Комплексне дослідження ефективної 
трудової діяльності персоналу підприємств 

фармацевтичного виробництва// ХХ // Міжнародна 

науково-практична конференція «Європейський 

вибір України в контексті безпекових викликів та 

сучасних реалій», Киїі, КиМУ, 14 квітня 2015 р. : 

тези доп. – К., 2015. 

Біологічна некректомія та вакуум-терапія ран в 

комплексному лікуванні трофічних виразок у 

хворих на декомпенсовану хронічну венозну 

недостатність нижніх кінцівок / В.І. Русин, В.В. 

Корсак, А.С. Головацький, О.А. Носенко, С.С. 
Калинич, О.М. Кочмарь // Науковий вісник 

Ужгородського університету, серія «Медицина». – 

2016. - №1(53). – С.74-80. 

Біологічна некректомія в комплексному лікуванні 

трофічних виразок у хворих із варикозною 

хворобою у стадії декомпенсації / В.І Русин, В.В. 

Корсак, О.А. Носенко, С.С. Калинич, О.М. Кочмарь 

// Проблеми клінічної педіатрії. – 2016. - №1-2(31-

32). – С.63-68. 

Біологічна некректомія та вакуум-терапія ран в 

комплексному лікуванні трофічних виразок у 

хворих на хронічну венозну недостатність нижніх 
кінцівок / В.І. Русин, В.В. Корсак, С.М. Чобей, О.А. 

Носенко, С.С. Калинич, О.М. Кочмарь // Здоровʼя 

України. – 2016. - №1(23). – С.41-43. 

Результати діагностики та хірургічного лікування 

варикотромбофлебіту у хворих із хронічною 

венозною недостатністю в стадії декомпенсації / 

В.І. Русин, В.В. Корсак, В.В. Русин, С.С. Калинич, 

О.М. Кочмарь, О.А. Носенко //Науковий вісник 



 
 

Ужгородського університету, серія «Медицина». – 

2016. - №2(54). – С.124- 

П.30. пп.10. Робота у закладі освіти: 2012-2016 

рр. декан медико-фармацевтичного факультету 

Київського міжнародного університету 

П.30. пп.13. Наявність виданих конспектів 

лекцій, методичних вказівок до семінарських і 

практичних занять з дисциплін:  

Носенко О.А. Організація та економіка фармації: 
методичні розробки до лекцій. – К.: МАУП, 2019. 

Носенко О.А. Організація та економіка фармації: 

методичні вказівки для студентів до практичних 

занять. – К.: МАУП, 2019. 

Носенко О.А. Етика і деонтологія у фармації: 

методичні розробки до лекцій. – К.: МАУП, 2018. 

Носенко О.А. Етика і деонтологія у фармації: 

методичні вказівки для студентів до практичних 

занять. – К.: МАУП, 2018. 

Носенко О.А. Вступ у фармацію: методичні 

розробки до лекцій. – К.: МАУП, 2018. 
Носенко О.А. Вступ у фармацію: щоденник 

ознайомчої практики з ОЕФ. – К.: МАУП, 2019. 

Носенко О.А., Дьякова Л.Ю. Методологія та логіка 

наукових досліджень: методичні розробки до 

лекцій. – К.: КиМУ, 2016. 

Носенко О.А. Організація та економіка фармації: 

методичні вказівки для студентів до практичних 

занять. – К.: КиМУ, 2015. 

Носенко О.А. Менеджмент та маркетинг у фармації: 

методичні вказівки для студентів до практичних 

занять. – К.: КиМУ, 2015. 

Носенко О.А. Фармацевтичне правознавство: 
методичні вказівки для студентів до практичних 

занять. – К.: КиМУ, 2015. 

Носенко О.А. Організація та економіка фармації: 

методичні розробки до лекцій. – К.: КиМУ, 2015. 

Носенко О.А. Менеджмент та маркетинг у фармації: 

методичні розробки до лекцій. – К.: КиМУ, 2015.  

Носенко О.А. Фармацевтичне правознавство: 

методичні розробки до лекцій. – К.: КиМУ, 2015. 



 
 

П.30. пп.14. Керівництво студентським 

науковим товариством «Інноваційна фармація» 

П.30. пп.17. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю – 21 рік, у т.ч. 9 років Державна 

служба з контролю якості лікарських засобів у 

Харківській області; досвід роботи на посадах 

директора  та заступника директора фармацевтичної 

компанії з роздрібною аптечною мережею 

П.30. пп.18. Наукове консультування 
підприємств та організацій  протягом  не менше 

двох років:  Розробка фармацевтичної системи 

якості для ТОВ “Фармасофт”, підтверджена 

отриманням сертифіката належної практики 

дистрибуції № 02/2018/GDP від 07.05.2018. 

Дьякова  

Лариса  

Юріївна 

Декан 

факультету 

фармації 

 

Доцент 

кафедри  

загальної та 
клінічної 

фармації 

Факультет 

фармації 

 

Кафедра  

загальної  та 

клінічної 

фармації 
 

Кандидат фармацевтичних наук,  

226 – фармація, промислова 

фармація (15.00.01 – технологія 

ліків, організація 

фармацевтичної справи  та 

судова фармація); 

тема дисертації: «Управління 
персоналом аптечних закладів 

відповідно до вимог належних 

практик»; к.фарм.н. ВАК у 

2010р., ДК № 060647 
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Технологія ліків 

(аптечна) з 

курсовою роботою 

 

 

П.30. пп.2. Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Носенко О.А., Дьякова Л.Ю. Аналіз 

узгодженості застосовуваних в аптеках підходів до 

зберігання лікарських засобів з вимогами GSP / 
Управління якістю в фармації : матеріали ХІІІ 

наук.-практ. конф.,  м. Харків, 17 трав. 2019 р. – Х. : 

НФаУ, 2019. – С. 110-114. 

2. Носенко О.А., Дьякова Л.Ю. Аназіз 

зареєстрованих в Україні лікарських засобів, що 

містять підконтрольні речовини і перебувають у 

законному обігу / Інноваційні пріоритети розвитку 

наукових знань: матеріали наук.-практ. конф., м. 

Київ, 29-30 березня 2019 р. – Херсон, 2019. – С. 152-

155.  

3. Дьякова Л.Ю. Аналіз вимог до супозиторіїв 

згідно Державної Фармакопеї України// 
Міжнародна молодіжна науково-практична 

конференція «Європейський шлях розвитку 

України: плани і реалії», Київ, КиМУ, 11 квітня 

2014 р. : тези доп. – К., 2014. –        С. 81. 

4. Дьякова Л.Ю. Дослідження особливостей 

приготування дерматологічних і косметичних 

мазей// Міжнародна молодіжна науково-практична 



 
 

конференція «Європейський шлях розвитку 

України: плани і реалії», Київ, КиМУ, 11 квітня 

2014 р. : тези доп. – К., 2014. –  С. 79. 

5. Аналіз особливостей контролю ін’єкційних 

лікарських форм, виготовлених в аптеці// 

Міжнародна молодіжна науково-практична 

конференція «Європейський шлях розвитку 

України: плани і реалії», Київ, КиМУ, 11 квітня 

2014 р. : тези доп. – К., 2014. – С. 87. 
6. Дьякова Л.Ю. Внутрішнє навчання 

персоналу аптек як складова системи забезпечення 

якості лікарських засобів // ХХ Міжнародна 

науково - практична  конференція професорсько-

викладацького  складу “Європейський вибір 

України в контексті безпекових викликів та 

сучасних реалій”, 14 березня 2015 року / Київський 

міжнародний університет. – К. : КиМУ, 2015. – Т. 1. 

– С. 38-40. 

7. Дьякова Л.Ю. Удосконалення системи 

управління персоналом аптечних закладів з 
використанням мотиваційних принципів//  Молодий 

будівничий України № 35 : у 2 томах : збірник 

матеріалів ХХ Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених та студентів  

«Європейський вибір України: сучасні виклики та  

реалії»,  28 квітня 2015 року / Київський 

міжнародний університет. – К. : КиМУ, 2015. – Т. 2. 

– С. 472-473. 

8. Дослідження сучасного стану виробництва 

назальних лікарських засобів в Україні // Молодий 

будівничий України № 35 : у 2 томах : збірник 

матеріалів ХХ Міжнародної науково-практичної 
конференції молодих вчених та студентів  

«Європейський вибір України: сучасні виклики та  

реалії»,  28 квітня 2015 року / Київський 

міжнародний університет. – К. : КиМУ, 2015. – Т. 2. 

– С. 475-476. 

9. Гудзенко А.В., Власенко С.О., Дьякова 

Л.Ю. Валідація методики визначення елагової 

кислоти в рослинній сировині плодів шипшини // 



 
 

"Управління якістю в фармації" : матеріали ІХ 

Науково-практичної конференції. (22 травня 2015 

р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С 36. 

П.30. пп.10. Робота у закладі освіти: 2012-2016 

рр. завідувач кафедри фармації Київського 

міжнародного університету, з 2017 року декан 

факультету фармації ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

П.30. пп.13. Наявність виданих конспектів 

лекцій, методичних вказівок до семінарських і 
практичних занять з дисциплін:  

Дьякова Л.Ю. Історія медицини та фармації: 

Конспект лекцій. – К.: КиМУ, 2013. – 148 с. 

Дьякова Л.Ю., Паршиков В.О. Органічна хімія: 

методичні вказівки для студентів до практичних 

занять. – К.: КиМУ, 2015.  

Паршиков В.О., Дьякова Л.Ю., Неорганічна хімія: 

методичні вказівки для студентів до практичних 

занять. – К.: КиМУ, 2015.  

Паршиков В.О., Дьякова Л.Ю., Неорганічна хімія: 

методичні розробки до лекцій. – К.: КиМУ, 2015. 
Дьякова Л.Ю., Носенко О.А. Промислова 

технологія лікарських засобів: методичні вказівки 

для студентів до практичних занять. – К.: КиМУ, 

2015.  

Дьякова Л.Ю., Носенко О.А., Майдебура О.П. 

Аромологія в косметології та ароматерапії: 

методичні вказівки для студентів до практичних 

занять. – К.: КиМУ, 2015.  

Дьякова Л.Ю., Носенко О.А. Промислова 

технологія лікарських засобів: методичні розробки 

до лекцій. – К.: КиМУ, 2015.  

Дьякова Л.Ю., Носенко О.А., Майдебура О.П. 
Аромологія в косметології та ароматерапії: 

методичні розробки до лекцій. – К.: КиМУ, 2015. 

Дьякова Л.Ю., Носенко О.А. Технологія лікарських 

засобів (аптечна): методичні розробки до лекцій. – 

К.: МАУП, 2018. 

Дьякова Л.Ю., Носенко О.А. Технологія лікарських 

засобів (аптечна): методичні вказівки для студентів 

до практичних занять. – К.: МАУП, 2018. 



 
 

П.30. пп.17. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю – 7 років на посадах завідуючого 

відділом постачання та збуту аптечного складу, 

завідуючого аптекою, директора фармацевтичної 

фірми 

П.30. пп.18. Наукове консультування 

підприємств та організацій  протягом  не менше 

двох років:  Розробка фармацевтичної системи 

якості для ТОВ “Фармасофт”, підтверджена 
отриманням сертифіката належної практики 

дистрибуції № 02/2018/GDP від 07.05.2018. 

Джан  

Тетяна  

Віталіївна 

Заступник 

декана 

факультету 

фармації 

 

Доцент 

кафедри 

загальної та 

клінічної 

фармації 

Факультет 

фармації 

 

Кафедра  

загальної  та 

клінічної 

фармації 

Кандидат фармацевтичних 

наук, 226 – фармація, 

промислова фармація 

(15.00.02 - фармацевтична 

хімія та фармакогнозія); тема 

дисертації: 

«Фармакогностична 

характеристика айви 

довгастої Cydonia oblonga 

Miller та айви японської 
Chaenomeles speciosa (Sweet.) 

Nak. та розробка субстанцій 

на їх основі»; к.фарм.н. 

МОНУ у 2012 р., ДК 

№ 008192  
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Біологічна хімія 

 

Фармакогнозія з 

курсовою роботою 

 

Фармацевтична 

хімія   

 

 

П.30. пп.2. Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Біологічно активні речовини листя унабі 

Zіzyphus jujuba Mill// Фармацевтичний журнал.  – 

2013. –      № 1. – С.66 – 74. 

2. Исследование влияния на кровь плодов 

айвы Cydonia oblonga Mill. Разработка, 

исследование и маркетинг новой фармацевтической 
продукции: сб. науч. тр. – Пятигорск, 2013. – Вып. 

68. – С. 308-310. 

3. Вивчення ноотропної активності плодів 

унабі. Ліки-людині. Сучасні проблеми 

фармакотерапії і призначення лікарських засобів: 

матер. ХХХ Всеукр. наук.-практ. конф. – Х., 2013, 

С. 181-185.  

4. Дослідження противиразкової активності 

екстрактів листя айви і розробка їх технологічних 

параметрів. Фармацевтичний журнал, 2014, №1. –   

С. 81-85. 

5. Циноксилон японський – нова плодова і 
лікарська рослина України// Актуальні питання 

фарм. та мед. науки та практики. – 2013. – № 3. – С. 

79/82.  

6. Биологически активные вещества кизила 

лекарственного. Труды Белорусского 

государственного университета. – 2013. – т.8, ч.2. – 

С. 80-85.  



 
 

7. Перспективність використання екстрактів 
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контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут 

фармакології та токсикології НАН України», відділ 

клінічних випробувань лікарських засобів 

Корпорації «Артеріум» 

П.30. пп.18. Наукове консультування 

підприємств та організацій  протягом  не менше 

двох років: Розробка методик контролю якості 

лікарських препаратів та косметичних засобів на 

основі лікарської рослинної сировини для 

реєстраційних досьє на препарати Корпорації 
«Артеріум» 

Паршиков  

Віктор  

Олександрович 

доцент Кафедра  

загальної  та 

клінічної 

фармації 

Кандидат фармацевтичних 

наук, 226 – фармація, 

промислова фармація 

(15.00.02 - фармацевтична 

хімія та фармакогнозія); тема 

дисертації:  «Синтез, фізико-

хімічні та біологічні 
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Загальна та 

неорганічна хімія 

 

Органічна хімія 

 

Аналітична хімія 

 

П.30. пп.2. Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. 4-Гидроксихинолоны-2. 220*. 

Бромирование этилового эфира 7-гидрокси-5-оксо-

2,3-дигидро-1Н,5Н-пиридо[3,2,1-ij]хинолин-6-



 
 

властивості похідних 1-R- 4- 

метил-2 – оксо – 1,2- 

дигідрохінолін – 3 – 

карбонових кислот»; 

к.фарм.н. ВАК у 2010 р., ДК 

№ 054864 

 

 

 

карбоновой кислоты / И. В. Украинец, Н. Ю. Голик, 

И. Н. Черненок, В. А. Паршиков, С. В. Шишкина 

//Химия  гетероциклических  соединений.  —  2012. 

— № 11.—С. 1780—1785 

2. 4-Гидроксихинолоны-2. 196. Синтез и 

бромирование 1-аллил-3-(2-гидроксиэтил)-1Н,3Н-

хиназолин-2,4-диона / И.В. Украинец, Е.В. 

Моспанова, А.В. Туров, Паршиков В.А. //Химия 

гетероциклических соединений. – 2011. – № 6. – С. 
885-891.  

3. 4-Hydroxy-2-quinolones. 196. synthesis and 

bromination of 1-allyl-3-(2-hydroxyethyl)-1h,3h-

quinazoline-2,4-dione / I. V. Ukrainets, E. V. 

Mospanova, A. V. Turov and V.A. Parshykov / 

Chemistry of Heterocyclic Compounds Volume 47, 

Issue 6 (2011), Page 731-736  

4. Модификация карбоксильной группы как 

метод усиления диуретических свойств 2-

карбоксианилида 7-гидрокси-5-оксо-2,3-дигидро-

1Н,5Н-пиридо[3,2,1-ij]хинолин-6-карбоновой 
кислоты / Украинец И.В., Голик Н.Ю., Черненок 

И.Н., Паршиков В.А. // Журнал органічної та 

фармацевтичної хімії.-2013 .- т. 11, вип. 4 (44) .- с 

77-82. 

5. Синтез и биологическая активность 

вторичного бутилового эфира лауриловой кислоты / 

Ефетов К.А., Бекетов А.А., Паршиков В.А. // 

Таврический медико-биологический вестник.-2012.-

том 15.-№ 1.-С. 345-347 

6. Арилалкіламіди 1-R-4-гідрокси-2-оксо-

дигідрохінолін-3-карбонових кислот. Синтез та 

біологічна активність / І.В. Українець, М.Ю. Голік, 
В.М. Кравченко, В.О. Паршиков // Медична хімія.-

2011.- т. 13, №  1.-С. 82-87. 

П.30. пп.13. Наявність виданих конспектів 

лекцій, методичних вказівок до семінарських і 

практичних занять з дисциплін:  

Паршиков В.О., Дьякова Л.Ю. Органічна хімія: 

методичні вказівки для студентів до практичних 

занять. – К.: КиМУ, 2015.  



 
 

Паршиков В.О., Дьякова Л.Ю., Неорганічна хімія: 

методичні вказівки для студентів до практичних 

занять. – К.: КиМУ, 2015.  

Паршиков В.О., Дьякова Л.Ю., Неорганічна хімія: 

методичні розробки до лекцій. – К.: КиМУ, 2015. 

Паршиков В.О. Ефективні та безпечні методи 

хімічних досліджень методичні розробки до лекцій. 

– К.: МАУП, 2018. 

Паршиков В.О. Ефективні та безпечні методи 
хімічних досліджень: методичні вказівки для 

студентів до практичних занять. – К.: МАУП, 2018. 

Паршиков В.О., Джан Т.В. Аналітична хімія: 

методичні розробки до лекцій. – К.: МАУП, 2018. 

Паршиков В.О., Джан Т.В. Аналітична хімія: 

методичні вказівки для студентів до практичних 

занять. – К.: МАУП, 2018. 

Паршиков В.О., Рибачук Л.М. Фізична та колоїдна 

хімія: методичні розробки до лекцій. – К.: МАУП, 

2019. 

Паршиков В.О., Рибачук Л.М. Фізична та колоїдна 
хімія: методичні вказівки для студентів до 

практичних занять. – К.: МАУП, 2019. 

П.30. пп.14. Керівництво студентським 

науковим гуртком «Інноваційна фармація» 

П.30. пп.16. Участь у професійному об’єднанні 

за спеціальністю «Аптечна професійна асоціація 

України» 

П.30. пп.17. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю – 10 років. 

П.30. пп.18. Наукове консультування 

підприємств та організацій  протягом  не менше 

двох років:  Розробка методик контролю якості для 
реєстраційних досьє на препарати АО «Фармак» 

Савченко 

Максим 

Анатолійович 

доцент Кафедра 

загальної та 

клінічної 

фармації 

Кандидат фармацевтичних 

наук, 226 – фармація, 

промислова фармація 

(15.00.02 - фармацевтична 

хімія та фармакогнозія); тема 

дисертації: «Розробка 

методів аналітичної 

1 Фізична та колоїдна 

хімія 

 

Фармакогнозія з 

курсовою роботою 

П.30. пп.2. Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Савченко М. А. Дослідження поведінки 

гідазепаму та його метаболітів в умовах кислотного 

гідролізу / М. А. Савченко, Г. П. Петюнін // 



 
 

діагностики застосування 

гідазепаму»; к.фарм.н. 

МОНУ у 2017 р., ДК 

№ 040818  

 

Буковинський медичний вісник. – 2013. – Т. XVII. – 

№ 3 (67),  ч. 1. – С. 143–148. 

2. Савченко М. А. Лужний гідроліз гідазепаму 

та його метаболітів /            М. А. Савченко, Г. П. 

Петюнін, Н. В. Гузенко // Український медичний 

альманах. – 2014. – № 17 (1). – С. 42–46.  

3. Савченко М. А. Дослідження екстракційних 

та хроматографічних властивостей 

амінобензофенонів гідазепаму / М. А. Савченко, Г. 
П. Петюнін // Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 

4. – С. 40–45.  

4. Савченко М. А. Ізолювання гідазепаму та 

його метаболітів методом твердофазної екстракції / 

М. А. Савченко // Фармацевтичний журнал. – 2016. 

– № 2. – С. 40–45. 

5. Savchenko M. A. Determination gidazepam 

aminobenzophenones by two-dimensional gas 

chromatography-mass spectrometry (GC–GC–MS) in 

urine / M. A. Savchenko, G. P. Petunyn // Journal of 

Chemical and Pharmaceutical Research. – 2015. – Vol. 
7. – № 2. – P. 555–560.  

П.30. пп.12. Наявність не менше п’яти 

авторських свідоцтв та/або патентів загальною 

кількістю два досягнення: 

1) Патент на корисну модель № 901313, Україна, 

МПК G01N 33/48 (2006.01) Спосіб виявлення 

гідазепаму у біологічному матеріалі людини / 

Савченко М. А., Петюнін Г. П., Чубенко А. В. ; 

заявник та патентовласник Харківська медична 

академія післядипломної освіти. – № u 201401601; 

заявл. 18.02.14 ; опубл. 25.06.14, Бюл. № 12. 

2)Волков С.В., Савченко М.А, Орисик С.І., Пехньо 
В.І. Спосіб одержання комплексних сполук рутенію 

із саліциліденгідразоном алілтіосемікарбазону. Пат. 

№ 15576 Україна, МПК G01N 31/22 С01G 55/00 № 

u200511970 Заявл. 13.12.2015 Опубл. 17.07.2016, 

Бюл. №7, 2016 р. 

П.30. пп.13. Наявність виданих конспектів 

лекцій, методичних вказівок до семінарських і 

практичних занять з дисциплін:  



 
 

Савченко М.А. Загальна та неорганічна хімія: 

методичні вказівки для студентів до практичних 

занять. – К.: МАУП, 2019.  

Савченко М.А. Загальна та неорганічна хімія: 

методичні розробки до лекцій. – К.: МАУП, 2019. 

Савченко М.А. Загальна та неорганічна хімія: 

методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів. – К.: МАУП, 2019. 

Паршиков В.О., Савченко М.А. Фізична та колоїдна 
хімія: методичні розробки до лекцій. – К.: МАУП, 

2019. 

Паршиков В.О., Савченко М.А. Фізична та колоїдна 

хімія: методичні вказівки для студентів до 

практичних занять. – К.: МАУП, 2019. 

Паршиков В.О., Савченко М.А. Фізична та колоїдна 

хімія: методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів. – К.: МАУП, 2019. 

П.30. пп.14. Кураторство 1 курс група Ф-09-19-

Б1-Фа (3,0 д) 

П.30. пп. 15 Наявність науково-популярних 
та/або консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій: 

1. Чубенко А. В. Разработка и валидация 

метода определения гидазепама в биологическом 

материале методом хромато-мас-спектрометрии /  

А. В. Чубенко, М. А. Савченко // Вестник 

Казахского национального медицинского 

университета. – 2015. – № 2. – С. 504–507.  

2. Савченко М. А. Газохроматографічне 

дослідження, гідазепаму, продуктів його гідролізу 
та метаболітів / М. А. Савченко, Г. П. Петюнін // 

Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики. – 2013. – № 13. – С. 312–318.  

3. Спосіб виявлення діючої речовини 

гідазепаму у біологічному матеріалі людини / Г. П. 

Петюнін, М. А. Савченко, А. В. Чубенко // 

Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров’я. – К. : Укрмедпатентінфор, 2015. – 



 
 

Випуск 3 з проблеми «Судова медицина», № 133. – 

5 с.  

4.  Савченко М. А. Использование 

метаболитов в качестве маркеров употребления 

гидазепама / М. А. Савченко, Г. П. Петюнин // 

Матеріали Національного конгресу «Клінічна 

фармація: 20 років в Україні», 21–22 берез. 2013 р. – 

Х., 2013. – С. 375.  

5.  Савченко М. А. Екстракційні та 
хроматографічні властивості амінобензофенонів 

гідазепаму / М. А. Савченко // Матеріали VIII 

науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Управління якістю в фармації», 23 трав. 

2014 р. – Х., 2014 р. – С. 124. 

П.30. пп.17. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю – 7 років, атестована лабораторія з 

якості лікарських засобів на фармацевтичному 

виробництві 

Слободяник 

Геннадій 

 Іванович 

доцент Кафедра 

загальної та 

клінічної 
фармації 

Кандидат медичних наук, 222 

– медицина (14.03.09 – 

гістологія, цитологія, 
ембріологія);  

тема дисертації: „Загоєння 

ран шкіри при аплікації 

вуглецевого сорбенту, в тому 

числі пов'язаного з 

антиоксидантом 

(експериментально-

морфологічне дослідження)”; 

к.мед.н. у 1997 р., КМ № 

015319 
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Анатомія та 

фізіологія людини 

 
Біологія з основами 

генетики 

 

Мікробіологія з 

основами імунології   

 

Патологічна 

фізіологія 

 

 

П.30. пп.2. Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань 
України: 

1. Нікітюк О.В., Андрейко Я.Т., Слободяник 

Г.І., Копичко Н.М.. Формування особистості 

майбутніх фахівців системи охорони здоров’я в 

процесі навчання за програмою підготовки офіцерів 

медичної служби запасу. //Мат.XVIII  Міжнар. наук. 

конф., пам’яті засновника і керівника Поканевича 

Валерія Володимировича. «Новітні чинники 

формування особистості майбутніх фахівців 

системи охорони здоров’я». К., - 2018. - с.127-130. 

2. Слободяник Г.І. Досвід організації 

медичної служби військової бригади та роль 
особистості та патріотичного виховання у 

підготовці офіцерів медичної служби. Програма 

XVIII  Міжнародної  наук. конф., пам’яті 

засновника і керівника Поканевича Валерія 

Володимировича 20 березня 2018 року «Новітні 

чинники формування особистості майбутніх 

фахівців системи охорони здоров’я». К., - 2018. - 



 
 

С.4. 

3. Слободяник Г.І., Нікітюк О.В. Якість освіти 

та компетентність офіцерів запасу медичної служби 

у процесі навчання на кафедрах медицини 

катастроф та військової медицини. //Тези доповідей. 

науково-метод. конференції Військової академії (м. 

Одеса). «Наукові основи функціонування системи 

метод. роботи у Військовій академії та шляхи 

підвищення її ефективності». Одеса, - 2018. - с.48-
52. 

4. Нікітюк О.В., Слободяник Г.І..Формування 

мужності – важлива складова у патріотичному 

вихованні військовослужбовця. //Зб. тез доповідей 

Міжн. наук.-техн.конф.:«Перспективи розвитку 

озброєння та військової техніки сухопутних військ» 

17-18 травня 2018 р.. Національна академія 

сухопутних військ ім..Гетьмана Сагайдачного. ISBN 

978-966-2609-722. Львів, - 2018. - с.314-315. 

5. Слободяник Геннадій, Нікітюк Олексанндр. 

З власного досвіду організації медичного та 
кадрового забезпечення військової частини В 3500 – 

А 2227 ( 40 окремої артилерійської бригади – 40 – 

ОАБр). //Мат.Третьої всеукраїнської наукової 

військово-історичної конференції «ВІЙНА НА 

ДОНБАСІ. 2014-2018 рр.». К., - 2018. – с. 

6. Слободяник Г.И., Игнатищев М.Р., 

Никитюк А.В., Диденко Л.В., Смирнов А.М., 

Коломиец О.Г., Таранюк Г.П., Свитко О.В. 

Исторический вклад щвейцарского учёного медика 

хирурга Теодора Кохера в развитие методов 

оперативного вмешательства в абдоминальной 

хирургии ХІХ ХХ столетий. //Мат. ІІ Міжн. наук.-
практ. конф.:«Сучасні перспективи розвитку 

науки». К., - 2018. - с.23-26. 

7. Слободяник Г.И., Смирнов А.М., 

Игнатищев М.Р., Никитюк А.В., Шаповал А.Н, 

Таранюк Г.П., Величко З.Я., Диденко Л.В., 

Коломиец О.Г. Исторический ракурс применения 

асептики антисептики по методам Теодора Кохера. 

//Мат. ІІ Всеукр. наук. конф.:«Освіта і наука в 



 
 

умовах глобальних трансформацій» на визначення 

100-річчя Дніпровського нац. університету ім. 

Олеся Гончара. Дніпро, - 2018, - с.270-271, 303 

8. Слободяник Г.І., Нікітюк О.В. 

Компетентність та якість освіти у процесі навчання 

на військових медичних кафедрах та курсах 

перепідготовки офіцерів медичної служби ЗСУ. 

//Мат. Всеукр. наук.- практ.  конф. «Неперервна 

освіта для сталого розвитку. Філософсько - 
теоретичні контексти та педагогічна практика».  

Част. І. Дніпро. – 2019. – с. 113-116. 

9. Слободяник Г.І., Смірнов О.М., Гончаренко 

О.М., Калайтанов М.В., Джан Т.В., Ігнатіщєв М.Р. 

Травматология и ортопедия конца ХІХ начала ХХ 

столетий. Вклад Теодора Кохера. //Мат.XІХ 

Міжнар. наук. конф., пам’яті засновника і керівника 

Поканевича Валерія Володимировича. «Новітні 

чинники впливунарозвиток особистості майбутніх 

фахівців системи охорони здоров’я». К., - 2019. - 

с.157-159. 
10. Слободяник Г.І., Смирнов О.М., 

Гончаренко О.Н., Джан Т.В., Диденко Л.В. Альберт 

Кристиан-Теодор Бильрот и Теодор Кохер, их вклад 

в разработку операций и доступов хирургии 

щитовидной железы.  //Мат.XІХ Міжнар. наук. 

конф., пам’яті засновника і керівника Поканевича 

Валерія Володимировича. «Новітні чинники впливу 

на розвиток особистості майбутніх фахівців 

системи охорони здоров’я». К., - 2019. - с. 154-157. 

11. Слободяник Г.І., Смірнов О.М., Калайтанов 

М.В., Нікітюк О.В., Діденко Л.В., Ігнатіщєв М.Р., 

Свитко О.В. Роль Теодора Кохера у галузі розвитку 
анестезії та наркозу. //Мат.XІХ Міжнар. наук. конф., 

пам’яті засновника і керівника Поканевича Валерія 

Володимировича. «Новітні чинники впливу на 

розвиток особистості майбутніх фахівців системи 

охорони здоров’я». К., - 2019. - с.153-154. 

12. Слободяник Г.І. З  власного досвіду 

організації медичного та кадрового забезпечення  

військової частини В 3500  – А 2227 (40 окремої 



 
 

артилерійської бригади –40 ОАБр.). Мат. Міжнар. 

наук.конф.: «Освіта і наука у мінливому світі: 

Проблеми та перспективи розвитку». Частина І. - 

Дніпро. - с.309-314. 

П.30. пп. 3 Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії; 

1. Книга-підручник для військовослужбовців та 

військових медиків.«Основи тактичної медицини», 

під ред.. Тітова І.І., Голуба В.В., Колосовського 
С.О., Вихло І.І., Слободяника Г.І., Луціва І.В., 

Багрія М.М.. ISBN 478-966-2073-21-8, УДК 614.88, 

ББК 51.1(УКР 230-75).  Виниця. - 2015. - 64 С. 

2. Слободяник Г.І. Організація та надання медичної 

допомоги військовослужбовцям у зонах проведення 

бойових дій ( АТО, ООС). Книга-посібник. КПДЮ. 

К., - 2019. - С.80. 

П.30. пп.13. Наявність виданих конспектів 

лекцій, методичних вказівок до семінарських і 

практичних занять з дисциплін:  

Слободяник Г.І. Туберкульоз. Основні симптоми 
лікування та профілактики. План-конспект лекції з 

військово-медичної підготовки з особовим складом 

військової частини (в/ч пп В 3500 – 40 ОАБР). 

Первомайськ – Володарське. - 2015, - 9 С. 

Слободяник Г.І. Підготовка офіцерів запасу: 

методичні вказівки для студентів до практичних 

занять. – К.: МАУП, 2019.  

Слободяник Г.І. Перша долікарська допомога: 

методичні вказівки для студентів до практичних 

занять. – К.: МАУП, 2019.   

Слободяник Г.І. Патологічна фізіологія: методичні 

розробки до лекцій. – К.: МАУП, 2019. 
Слободяник Г.І. Патологічна фізіологія: методичні 

вказівки для студентів до практичних занять. – К.: 

МАУП, 2019. 

П.30. пп. 15 Наявність науково-популярних 

та/або консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій: 



 
 

1. Слободяник Г.І., Андрієнко О.П., Наумейко 

І.В. Деякі індивідуальні та організаційні можливості 

реалізації умов особистістно орієнтованого 

навчання у вищому медичному закладі. //Мат.XIV 

Міжнар. наук.-практ. конф.:«Формування 

національних і загальнолюдських цінностей у 

студентів медичних і фармацевтичних вищих навч. 

закладів». К., - 2014. - с.37-38. 

2. Слободяник Г.І, Андрієнко О.П., Шаповал 
О.М. Мануальна медицина - деякі аспекти проблем 

навчання та практики в Україні. //Мат.XIV Міжнар. 

наук.-практ. конф.:«Формування національних і 

загальнолюдських цінностей у студентів медичних і 

фармацевтичних вищих навч. закладів». К., - 2014. - 

с.64-66. 

3. Слободяник Г.И., Смирнов А.М. 

Исторические аспекты развития хирургической 

науки в Германии и Щвейцарии на рубеже XIX-XX 

веков и влияние на современную медицину. //Мат. 

XVIII Междунар.. науч.-практ. 
конф.:«Гуманитарные науки в XXI веке». М., - 

2014. - с.65-75. 

4. Слободяник Г.І., Циганкова В.І. 

Оформлення портфоліо для атестації ДОЕЦ 

викладачами оздоровчо-екологічного відділу. //VI  

міська методична виставка «Система безперервної 

освіти та методичної роботи з педагогічними 

працівниками в позашкільному навчальному 

закладі», К., - 2014. - с.7.   

5. Соціальна історія. Наук. збірник. Роботи 

співробітників кафедри історії КНУ ім.. 

Т.Г.Шевченко. (Під ред.. Казьмирчука Г.Д.,співавт. 
Слободяник Г.І., Латиш Ю.В.). Вип.Х., К., - 2014. - 

с. 106-121 

6. 203.Слободяник Г.И., Андриенко А.П., 

Минченко Е.А., Косяк М.С., Смирнов А.М. 

Развитие хирургической науки в Германии на 

рубеже XIX – XX веков и её историческое и 

практическое влияние на современную медицину. 

//Мат.III  Всеукраїнської наук.-практ. 



 
 

конф.:«Філософсько-теоретичні та практико-

зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для 

сталого розвитку». Дніпропетровськ, - 2014. - с. 82-

85, 291. 

7. Профилактика ВИЧ - инфекции в Украине: 

информационный аспект (учебная программа 

специального курса для учащихся 

общеобразовательных школ Оболонского района г. 

Киева). Под ред. Слободяник Г.И., Косяк М.С.  К., - 
2014, - С.7. 

8. Слободяник Г.І., Андриенко О.П., 

Минченко О.А., Циганкова В.І., Павленко Л.І. 

Методична робота як основна ланка у 

запровадженні новітніх технологій у позашкільну 

навчально-виховну роботу. //Мат.III   

Всеукраїнської наук.-практ. конф.:«Філософсько-

теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти 

випереджаючої освіти для сталого розвитку». 

Дніпропетровськ, - 2014. - с. 123-125, 291. 

9. .Навчальний план курсу ВІЛ - інфекція в 
Україні, інформаційний аспект.Управління освіти, 

молоді та спорту Оболонського району у м. 

Києві.(укладачі Слободяник Г.І., Косяк М.С.). К., - 

2014. - 6 С. 

10. Слободяник Г.І. , Циганкова В.І. 

Оздоровчо-екологічний відділ ДОЕЦ: Атестація 

педагогів на звання «керівник гуртка-методист». 

Номінація конкурсу: «Методичний супровід 

атестації відділів». Методична виставка 

«Методичний супровід атестації відділів». КПДЮ. 

16.04.2014 р.. К., - 2014. - С.31. 

11. Смирнов А.М., Гончаренко А.Н., 
Слободяник Г.И., Никитюк А.В. Значение научных 

публикаций Т.Кохера в обучении студентов и 

врачей в Украине. //Мат. XV Міжн. наук. 

конф.:«Сучасні парадигми вищої медичної освіти». 

К., - 2015. - с.140-141. 

12. Програма 17 міжнародної наукової 

конференції «Новітні  чинники впливу на 

формування особистості студента – майбутнього 



 
 

лікаря», секція ІІ, Слободяник Г.І., доповідь: «Стан  

військової медицини в зоні бойових дій - 

патріотичне виховання у підготовці студентів-

медиків».  К., - 2017. - с.4. 

13. Слободяник Г.І. Внесок швейцарського 

вченого- хірурга Теодора Кохера на розвиток 

медицини в Одесі, Харкові та Криму. //Мат. Всеукр. 

наук. конф.:«Освітні стратегії розвитку духовної та 

світоглядної культури особистості громадянського 
суспільства», присвяченому 200-річчю 

Південоукраїнського нац. пед..університету 

ім..К.Д.Ушинського. Частина ІІ. Дніпро-Одеса, - 

2017. - с.21-22, 252. 

14. Нікітюк Олександр, Слободяник Геннадій, 

Копичко Наталія. Діяльність восьмих курсів 

перепідготовки офіцерів медичної служби запасу 

(січень – вересень 2015 р.). //Мат. Другої  

Всеукраїнської наукової військово-історичної 

конференції «Війна на Донбасі 2014-2016 рр.». УДК 

355.54. К., - 2017. - с.60-64, 284. 
15. 302.Слободяник Г.І., Герасімова А.С., 

Нікітюк О.В., Таранюк Г.П., Ігнатіщев М.Р., 

Діденко Л.В. Інноваційні технології та 

психофізична реабілітація дітей та молоді з 

особливими потребами у Клубі соціальної адаптації 

«Журавлик» Дитячого оздоровчо-екологічного 

цента Оболонського района міста Киева (2008 – 

2014 рр.). //Мат. ІІ Міжн. наук.-практ. 

конф.:«Сучасні перспективи розвитку науки». К., - 

2018. - с.27-28.                                                  

16. Програма Всеукраїнської наук.-практ. 

конф.:«Неперервна освіта для сталого розвитку. 
Філософсько - теоретичні контексти та педагогічна 

практика». 06 грудня 2018 р.. Нікітюк О.В., 

Слободяник Г.І. Компетентність та якість освіти у 

процесі навчання на військових медичних кафедрах 

та курсах перепідготовки офіцерів медичної служби 

ЗСУ. Дніпро. - 2018. – с. 9. 

П.30. пп.16. Участь у професійному об’єднанні 

за спеціальністю «Всеукраїнська асоціація лікарів» 



 
 

П.30. пп.17. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю – 29 років. 

П.30. пп.18. Наукове консультування 

підприємств та організацій  протягом  не менше 

двох років:  Дитячий оздоровчо-екологічного центр 

Андрієнко  

Олександр  

Павлович 

доцент Кафедра 

загальної та 

клінічної 

фармації 

Кандидат медичних наук, 222 

– медицина (14.03.01 – 

нормальна анатомія), тема 

дисертації: 
„Гемомікроциркуляторне 

русло сечовода людини в 

пренатальному періоді 

морфогенезу”, к.мед.н. ВАК 

у 2003 р. 

16 Анатомія та 

фізіологія людини 

П.30. пп.2. Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань 

України: 
1. Герасимова А.С., Андриенко А.П., 

Маринич В.Л., Слободяник Г.И. Выработка 

профессиональных действий и умений студентов 

высших учебных заведений.//Мат. XI Міжнар. 

наук.-практ. конф.:«Актуальні проблеми 

формування особистості лікаря у студентів - 

медиків». К., - 2015. - с.24-25. 

2. Слободяник Г.І., Андрієнко О.П., Наумейко 

І.В. Актуалізації захисної поведінки в процесі 

колекційної роботи. //Мат.XII Міжнар. наук.-практ. 

конф.:«Формування національних і 

загальнолюдських цінностей у студентів медичних і 
фармацевтичних вищих навч. закладів». К., - 2017. - 

с.85-88. 

3. Слободяник Г.І., Андрієнко О.П., Шаповал 

О.М. Групова психокорекція у студентський групі у 

ВУЗі. //Мат.XII Міжнар. наук.-практ. 

конф.:«Формування національних і 

загальнолюдських цінностей у студентів медичних і 

фармацевтичних вищих навч. закладів». К., - 2016. - 

с.88-89. 

4. Слободяник Г.І., Андрієнко О.П., Наумейко 

І.В. Деякі індивідуальні та організаційні можливості 
реалізації умов особистістно орієнтованого 

навчання у вищому медичному закладі. //Мат.XIV 

Міжнар. наук.-практ. конф.:«Формування 

національних і загальнолюдських цінностей у 



 
 

студентів медичних і фармацевтичних вищих навч. 

закладів». К., - 2014. - с.37-38. 

5. Слободяник Г.І, Андрієнко О.П., Шаповал 

О.М. Мануальна медицина - деякі аспекти проблем 

навчання та практики в Україні. //Мат.XIV Міжнар. 

наук.-практ. конф.:«Формування національних і 

загальнолюдських цінностей у студентів медичних і 

фармацевтичних вищих навч. закладів». К., - 2014. - 

с.64-66. 
П.30. пп.13. Наявність виданих конспектів 

лекцій, методичних вказівок до семінарських і 

практичних занять з дисциплін:  

Андрієнко О.П Анатомія людини: методичні 

вказівки для студентів до практичних занять. – К.: 

МАУП, 2019.  

Андрієнко О.П Анатомія людини: методичні 

розробки до лекцій. – К.: МАУП, 2019. 

Андрієнко О.П Фізіологія людини: методичні 

вказівки для студентів до практичних занять. – К.: 

МАУП, 2019.  
Андрієнко О.П Фізіологія людини: методичні 

розробки до лекцій. – К.: МАУП, 2019. 

Андрієнко О.П Клітинна біологія: методичні 

розробки до лекцій. – К.: МАУП, 2019. 

П.30. пп.14. Керівництво гуртком «Сучасні 

досягнення медицини» 

П.30. пп.15. 1. Слободяник Г.И., 

Андриенко А.П., Минченко Е.А., Косяк М.С., 

Смирнов А.М. Развитие хирургической науки в 

Германии на рубеже XIX – XX веков и её 

историческое и практическое влияние на 

современную медицину. //Мат.III  Всеукраїнської 
наук.-практ. конф.:«Філософсько-теоретичні та 

практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої 

освіти для сталого розвитку». Дніпропетровськ, - 

2014. - с. 82-85, 291. 

2. Слободяник Г.І., Андриенко О.П., 

Минченко О.А., Циганкова В.І., Павленко Л.І. 

Методична робота як основна ланка у 

запровадженні новітніх технологій у позашкільну 



 
 

навчально-виховну роботу. //Мат.III   

Всеукраїнської наук.-практ. конф.:«Філософсько-

теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти 

випереджаючої освіти для сталого розвитку». 

Дніпропетровськ, - 2014. - с. 123-125, 291. 

3. Слободяник Г.І., Павленко Л.І., Андрієнко 

О.П., Марченко Г.П. Психокорекційна робота 

особистості та її захисна поведінка. //Мат.XV Міжн. 

наук.конф.:«Сучасні парадигми вищої медичної 
освіти». К., - 2015. - с.137-140. 

4. Слободяник Г.И., Юлдашев А.Х., 

Андриенко А.П., Смирнов А.М.. Хирургия в 

Германии на рубеже XIX-XX веков и её 
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Інформаційні 

технології 

Тема дисертації: 

«Інформаційна 

технологія обробки 

цифрованих 

зображень за 
використанням B- 

сплайнів п’ятого 

порядку», 2010 р. 

14 Вища математика і 

статистика 

 

Інформаційні 

технології у 

фармації 

П.30 пп. 1 

1.O. Cholyshkina  Development of an approach to 

using a style in software engineering / N.Sydorov, 

N.Sydorova, E. Sydorov, O.Cholyshkina, I.Batsurovska 

// Easten European Jornal of Enterprise Tecnologies. – 

4/2 (100) 2019. – p.41 – 52. (SciVerse Scopus). 

2.O. Cholyshkina Ontology-Based Model of 

Information Technology for E-Learning Systems // 

Control, Optimization and Analytical Processing of 

Social Networks, - Processing of the 1st International 
Workshop on COAPSN-2019, - Lviv, Ukraine May 16-

17, 2019. – p.230-241. (SciVerse Scopus). 

П.30 пп.2 

1. Чолишкина О.Г.  Анализ технологии применения 

блокчейн совместно с технологией интернет вещей 

для обработки и хранения результатов измерений 

[Текст] / А. С. Дудник, О. Г. Чолышкина, М. Г. 

Луцкий // Молодий вчений. — 2018. — №5. С.179-

184 (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, 

Research Bible, Index Copernicus) 

2. O. Cholyshkina Method of devices wireless sensor 

networks and motion sensors for military purposes / 
A.Dudnik, O. Cholishkina, Yu. Bondarenko // East 

European Scienсe Journal. – 2018. # 6(34). Vol. 1. P. 

37 -41. (eLIBRARY.RU, ResearchBib, ISI, Slideshare, 

Cosmos impact factor) (Warsaw, Poland) 

3.Дослідження похідних лінійної комбінації В-



 
 

сплайнів п’ятого порядку/П.О. Приставка, О.Г. 

Чолишкіна, Б.І. Мартюк// Актуальні проблеми 

автоматизації та інформаційних технологій. – м. 

Дніпро,  2017, Том№21 

4. Чолишкіна О.Г. Аналіз сенсорного мережевого 

приладу вимірювання відстані між об’єктами 

[Текст] / А.С. Дуднік, О.Г. Чолишкіна, М.Г. 

Луцький // Інноваційний розвиток науки нового 

тисячоліття: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 25 – 26 
травня 2018 р.: тези допов. – Чернівці., 2018. – С. 

135 – 137.  

5. Чолишкіна О.Г. Оптимізація задачі повного 

перебору паролів зашифрованого файлу / О.Г. 

Чолишкіна, Т.С. Домків // XVIIІ Міжнародна 

науково-практична конференція молодих учених і 

студентів "Політ. Сучасні проблеми науки", 3-6 

квітня 2018р. м.Київ. – К.:НАУ, 2018. - С. 123-124. 

П.30 пп.3 

Інформаційне забезпечення побудови локальних 

геоінформаційних систем /О.Г.Чолишкіна, 
Ю.М.Архангельська// Навчальний посібник. - Д.: 

РВВ ДДУ, 2015. – 94с. 

П.30 пп.8 

Науковий керівник наукової теми по кафедрі 

обчислювальної математики та комп’ютерного 

моделювання на 2018-2020 н.р. «Онтологічний 

інженірінг освітніх процесів» 

П.30 пп.10 

Декан факультету комп’ютерних інформаційних 

технологій Міжрегіональної академії управління 

персоналом 

П.30 пп.11 
Офіційний опонент Дакова С.Ю. 2019, тема 

дисертації «Інформаційна технологія 

програмованого конфігурування інформаційно-

управляючої системи мобільного зв’язку» за 

спеціальністю «Інформаційні технології» 

П.30 пп.12 

1.Гравітаційно-магнітний сепаратор /Чолишкіна 

О.Г., Надутий В.П.// Патент UA № 59882 А, 



 
 

кл.В03С1/04. За заявкою № 20021210723 від 

28.12.02.- Зарег.15.09.2003, Бюл.№9 

2. Магнітний концентратор рудних суспензій /О.Г. 

Чолишкіна// Патент UA № 59885 А, кл.В03С1/00. За 

заявкою № 20021210735 від 28.12.02.- 

Зарег.15.09.2003, Бюл.№9 

П.30 пп.13 

1.Теорія ймовірностей та математична статистика 

/О.Г. Чолишкіна, Бойко Л.Й., Філатова Т.М.// 
Методичні вказівки до виконання лабораторної  

роботи №2 з теорії ймовірностей та математичної 

статистики за темою "Система неперервних 

випадкових величин " для студентів 2 курсу 

економічних спеціальностей, УДХТУ, 2003.-20 с. 

2. Теорія ймовірностей та математична статистика 

/О.Г. Чолишкіна, Бойко Л.Й., Філатова Т.М.// 

Методичні вказівки до виконання лабораторної  

роботи №1 з теорії ймовірностей та математичної 

статистики за темою "Система дискретних 

випадкових величин " для студентів 2 курсу 
економічних спеціальностей, УДХТУ, 2003.-10 с. 

3. Прикладна криптологія /О.Г. Чолишкіна, К.О. 

Курінь// Лабораторний практикум для студентів 

напряму підготовки 6.170101 «Безпека 

інформаційних та комунікаційних систем» /МОН 

України: – К.: НАУ, 2013. –84 с. 

П.30 пп.16 

МКА секція «Технічні науки» 
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Кафедра 

іноземної 

філології та 
перекладу 

Доктор педагогічних наук, 011 – 

науки про освіту (13.00.04 – 

теорія і методика професійної 
освіти); 

тема дисертації: «Тенденції 

розвитку полікультурної освіти 

США і Канади у професійній 

підготовці фахівців (кінець ХХ 

початок ХХІ століття)»;  

д.п.н. ВАК у 2017 р., ДД № 
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Іноземна мова (за 
професійним 

спрямуванням) 

 

Латинська мова 

Публікації:  

в наукометричних базах: 

1. Bakhov I. S.Multicultural education of the U.S. in 
fundamental legislative acts.World Applied Sciences 

Journal 27 (Education, Law, Economics, Language and 

Communication): 28-31, 2013 Scopus. 

2. Bakhov I. S.Dialogue of Cultures in Multicultural 

Education. World Applied Sciences Journal 29 (1): 106-

109, 2014. Scopus. 

3. Bakhov I. S.Historical dimension to the formation of 



 
 

007118,  

професор кафедри іноземної 

філології та перекладу, МОНУ 

2018,  

АП № 000712; 

 

multicultural education of Canada. PedagogyStudies / 

Pedagogika. Vol. 117 Issue 1, p. 7-15.2015. Scopus. 

4. BakhovI. S., VadymRyzhykov, OlehKolisnyk. 

Leadership Abilities of a Military Manager, 

Professionalism of a Commander as the Guarantee of 

the Practice of Effective Activity of a Military 

Organization. (2018) 

InternationalJournalofEngineeringandTechnology(UA

E), 7 (4), pp. 45-49.Scopus. 
5. Бахов І.С., Головатий М.Ф. Роль масовоїкультури 

в 

полікультурнійосвітіКанади.ВісникНаціональноїака

деміїкерівнихкадрівкультури і мистецтв. – К. 

:Міленіум, Вип. 1 (1), 2019 –с. 9-14.Web of Science.  

6.Bakhov I.S. Main areas of the implementation of 

multiculturalism in professional educator training in the 

USA.ВісникНаціональноїакадеміїкерівнихкадрівкул

ьтуриімистецтв. – К. :Міленіум, Вип. 4 (6), 2018 –

с. 49-56. Scopus. 

7. Bakhov, I. S., Odarchuk, N. A., &Mironchuk, T. A. 
(2019). Ukrainian Youth and Scholars in International 

Academic Mobility: Resources and Opportunities to 

Self-Realize. Journal of History Culture and Art 

Research, 8(3), 138-149. Web of Science. 

8. Baiev, V., Bakhov I.S. et al. Strategic Analysis of 

Development of Medical Tourism Macro-

Destinations. Journal of Environmental Management 

and Tourism, [S.l.], v. 10, Issue 4(36), p. 801-808, oct. 

2019.Scopus. 

9. BakhovI.S..Boichenko E. Labor Market 

Management: Analysis, Control and Optimization of 

Employment. Journal of Advanced Research in 
Dynamical & Control Systems, Vol. 11, 10-Special 

Issue, 2019. 587-594. Scopus.  

10. Bakhov I. 

S.Mainareasoftheimplementationofmulticulturalisminpr

ofessionaleducatortraininginthe USA. 

JournalofResearchinEducationalSciences. ASERS 

Publishing. 2017.  Scopus; 

 



 
 

у фахових та зарубіжних виданнях: 

1. Bakhov I. S. 

Pedagogicalconceptsandpracticeofethnocentrisminmulti

culturaleducationofthe USA andCanada // Science, 

TechnologyandHigherEducation : materialsofthe II 

internationalresearchandpracticeconference, Vol. II, – 

Westwood – Canada, 2013. – P.416-420. 

2. Бахов І.С. Основні напрямки реалізації 

полікультурності у професійній підготовці 
педагогів США і Канади. Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки» № 77, Видавництво ХДУ. 

Херсон. 2017, – с. 56-67.  

3. Бахов І. С. Субтитрування у перекладі як 

інструмент формування професійної ідентичності 

перекладачів в умовах глобалізації. Науковий 

вісник МГУ.Серія «Філологія». 2019. № 38, т.1. – с. 

122-127 . 

4. Бахов І. С. Новаторські підходи до оцінки якості 

перекладу в Facebook. Science and Education a New 

Dimension, VI(51), Issue 176, Philology. 2018. 
Sept.Pp.18-21. 

5. Бахов І. С. Роз’яснення у виведення 

імплементованого осмислу в перекладі. 

Міжкафедральнийзбірникнауковихпраць 

«Лінгвістичні та 

методичніпроблемививченняіноземнихмов на 

природничих факультетах» Випуск 6. – К.: ПП 

АЗІАЗ. 2019. С. – 15-23.  

6. Бахов І.С. Генеза концепту мовнаімерсія у 

навчаннііноземнихмов. 

Актуальніпитаннягуманітарних наук: 

міжвузівськийзбірникнауковихпрацьмолодихвчених
Дрогобицького ДПУ іменіІвана Франка / 

[редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, 

І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничийдім 

«Гельветика»,  2018. Вип. 20. Том 1.  – С. 82-88.  

7. Бахов І.С. Методипроцесно-

орієнтованогодослідженняформування і 

розвиткуперекладацькоїкомпетентності. 

«Інноваційнапедагогіка». Науковий журнал. Вип. 4. 



 
 

Т. 2. Одеса. 2018. – С. 65-73.  

8. Бахов І.С. Аналіз моделей та методівдослідження 

в юридичномуперекладі у 

європейськійтранслятології.Fundamental and applied 

research: Collection of scientific articles. Dingo 

Publishing, Melbourne, Australia, 2018. – pp. 94-100. 

9. Бахов І.С. Роз’яснення у 

виведенніімпліцитногосмислу в перекладі. 

НауковийвісникХерсонськогоДержавногоунівер

ситету. Серія «Перекладознавство та 

міжкультурнакомунікація» № 4. 2018 – C. 70-78. 

10. Бахов І.С. Впливнасиченості тексту 

спеціальноютермінологією на частоту роз’яснень у 

науково-технічномуперекладі. 

НауковийвісникХерсонськогоДержавногоунівер

ситету. Серія «Перекладознавство та 

міжкультурнакомунікація» Вип. 3. 2018. – С. 77-

86.  

11. Бахов І. С. Інтертекстуальність і роль 

семантичнихмаркерів при 
перекладіспеціалізованихсоціологічнихтекстів. 

ВісникХарківськогонаціональногоуніверситетуімені 

В.Н. Каразіна. Серія “Іноземнафілологія. Методика 

викладанняіноземнихмов”. Вип. 88. Філологічні, 

педагогічні науки. Харків, 2018. – с. 67-76.  

12. Бахов І.С. Семантичнімаркери та 

інтертекстуальність в 

перекладіспеціалізованихсоціологічнихтекстів. 

Науковийвісник МГУ. Серія «Філологія».  № 35. 

Одеса 2018. – с.62-67. 

13. Бахов І.С., Гончаренко-Закревська Н.В. 

Соціокультурний та історико-педагогічний контекст 
педагогіки СелестенаФрене. Збірник наукових 

праць «Педагогічні науки» Випуск LXXVI, т. 

І.Видавництво ХДУ. Херсон.2017, – С. 18-24.  

14. Бахов І.С. Програми професійної підготовки 

вчителів США і Канади до роботи у 

полікультурному навчальному закладі. “Науковий 

часопис НПУ імені М. П. Драгоманова“. – Сер.16. 

“Творча особистість учителя: проблеми теорії і 



 
 

практики”. Вип. 28 (38) – 2017. – С. 29-38.  

15. Bakhov I., Boichenko E., Martynovych N. Modern 

problems of reproduction of public health of the 

population. 

JurnalPerspektifPembiayaandanPembangunanDaerah

Vol. 6. No. 6,  May - June  2019; 

навчальні посібники та монографії:  

1. Mykhaylenko V. V., Bakhov I. S. Glossary of 

аppliedlinguisticsfor the majors in Translation and 
TEFL Methodology: English-Ukrainian. Kyiv: Institute 

of International Relations and Social Studies, MAUP, 

2019. – 546p. 

2. Бахов І.С.  Тенденції розвитку полікультурної 

освіти у професійній підготовці фахівців Канади і 

США. Монографія. Київ: Центр учбової літератури, 

2017. – 320с.  

3. Бахов І.С.  Наукові інновації у світлі глобалізації: 

Монографія. Бахов І.С., та ін. – Київ, ЦП 

«Компринт», 2017. – 324 с. 

4. Бахов І.С.  Канадський мультикультуралізм : від 
схвалення до критики  і фобії. – Київ: Центр учбової 

літератури, 2016. – 176с.  

1. Бахов І.С. Keepupyour English. 

FocusonReadingandSpeaking: Навч.-метод. посіб. – 

К. : МАУП, 2005.- 428 с.- Рекоменд. 

2. Бахов І.С. Англійська мова для аспірантів та 

здобувачів=Englishfor Post-Graduate Students:Навч. 

посіб./Бахов І.С. - К.:ВД "Персонал", 2008.– 276 с. 

3. Бахов І.С., Люлька Л.А., Редзюк І.В. 

Englishforyourcareer. Англійська для вашої кар’єри. 

Навчальний посібник. Рекомендовано МОН 

України для студентів вищих навчальних закладів. 
– К.: «ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. – 380 с. – 

Бібліогр.: с.376-377. 

4. Бахов І.С., Мірончук Т.А. 

Stylisticsemanticsintranslation. Семантико-

стилістичні особливості перекладу. Навчальний 

посібник. Рекомендовано МОН України для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.: «ДП 

«Вид. дім «Персонал», 2012. – 152 с. – Бібліогр.: 



 
 

с.147-150.; 

підвищення кваліфікації: 

1. ПрАТ ВНЗ Міжрегіональна Академія управління 

персоналом; 

Свідоцтво ПК № 00127522/001891-17. 

За програмою «Філологія», 

17.11.2017 р. 

2. Central European Education Institute. Bratislava, 

Slovak Republic. English Philology and Translation in 
the EU.  

Квітень, 2018. 

3. Київський Національний Університет імені 

Тараса Шевченка. Філологічні й педагогічні студії 

у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя.  

19 квітня 2019. Сертифікат № 011. 

4. Національний Університет Біоресурсів і 

Природокористування України  

“FCE exams tips: how to prepare for B2 and ace it” 

10 квітня 2019 р. Сертифікат № 028. 

Чиркова О.А Доцент  Кафедра 

суспільних 
дисциплін та 

соціальної 

роботи 

Кандидат історичних наук, 

диплом ДК №002041 від 9 
грудня 1998 року 

032 Історія і археологія 

(07.00.01 - історія України)    

 

Тема дисертації: «Українська 

православна церква наприкінці 

ХVIII-XIX ст.» (на матеріалах 

Київських єпархіальних 

відомостей), 

 

доцент кафедри 

українознавства. 
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Історія та культура 
України 

1. Чиркова О. А. Учебная программа дисциплины 

«Религиеведение» (для бакалавров) Киев, МАУП, 
2012. - 16 с. 

2. Чиркова О.А. «Боротьба за православну церкву в 

Україні на межі XVI – XVII століть» // Матеріали 

Міжнародної наукової конференції «Православ’я в 

Україні», м. Київ, 18-19 листопада 2014, К., -С.114-

119. 

3. Чиркова О. А. Мовно-культурна ідентичність 

української нації: сучасні реалії // О. А. Чиркова // 

Проблеми модернізації України : Зб. наук. праць. 

Вип. 1: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

«Модернізація України: проблеми та технології 

успішності (питання економіки, права, соціології, 
освіти і культури)», 12 листопада 2015 р. – К. : ДП 

«Видавничий дім «Персонал»», 2015. – С. 266–269. 

4. Чиркова О. А. Мова як чинник утворення нації / 

О. А. Чиркова // Мова і сучасний культурний 

простір (До 180-річчя з дня народження О. О. 
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Обґрунтування зазначається окремо щодо кожної дисципліни, яку викладає викладач. 

 

Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання 

та оцінювання 

 
< Сучасна українська мова > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 2, ПРН 8, ПРН 10 проблемне навчання, проектне навчання 

(робота в групі) 

методи усного контролю, підсумковий 

контроль – диф. залік  

 

< Історія та культура України > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 5, ПРН 21 лекція (проблемна, інтерактивна), 

проблемне навчання, проектне навчання 

(робота в групі) 

методи усного контролю, підсумковий 

контроль – диф. залік 

 

< Іноземна мова > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 2, ПРН 4, ПРН 8, ПРН 9, 

ПРН 10, ПРН 12, ПРН 17 

проблемне навчання, проектне навчання 

(робота в групі) 

методи усного контролю, підсумковий 

контроль – диф. залік 

 

< Філософія > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 4,  ПРН 5, ПРН 12 лекція (проблемна, інтерактивна), методи усного контролю, підсумковий 



 
 

проблемне навчання, проектне навчання 

(робота в групі) 

контроль – диф. залік 

 

< Вища математика і статистика > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 12, ПРН 17, ПРН 20 лекція (проблемна, інтерактивна), 

проблемне навчання, проектне навчання 

(робота в групі) 

методи усного контролю, розрахункові 

завдання, підсумковий 

контроль – диф. залік 

 

< Біологія з основами генетики > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 6, 
ПРН 8, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 13, 
ПРН 22, ПРН 23 

лекція (мультимедійна, інтерактивна) 

практичні заняття (в спеціалізованій аудиторії) 

проблемне навчання, симуляційне  навчання 

 

тестовий контроль,  

контроль практичних навичок; підсумковий 

контроль – диф. залік 

 

< Анатомія та фізіологія людини > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 4, ПРН 12, 

ПРН 15, ПРН 16, ПРН 17 

лекція (мультимедійна, інтерактивна) 

практичні заняття (в спеціалізованій аудиторії) 

проблемне навчання, симуляційне навчання  

тестовий контроль,  

контроль практичних навичок; підсумковий 

контроль – диф. залік 

 

< Загальна та неорганічна хімія > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 6, ПРН 8, 
ПРН 10, ПРН 12  

лекція (мультимедійна, інтерактивна) 

практичні заняття (в спеціалізованій аудиторії) 

проблемне навчання 

усне опитування, тестовий контроль,  

контроль практичних навичок; іспит 

 

< Мікробіологія з основами імунології > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 6, лекція (мультимедійна, інтерактивна) усне опитування, тестовий контроль,  



 
 

ПРН 8, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 13, 
ПРН 16, ПРН 17, ПРН 22, ПРН 23  

практичні заняття (в спеціалізованій аудиторії) 

проблемне навчання 

контроль практичних навичок; іспит 

 

< Патологічна фізіологія > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 6, 
ПРН 8, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 13, ПРН 15, 
ПРН 16, ПРН 17, ПРН 22, ПРН 23  

лекція (мультимедійна, інтерактивна) 

практичні заняття (в спеціалізованій аудиторії) 

проблемне навчання 

усне опитування, тестовий контроль,  

контроль практичних навичок; іспит 

 

< Органічна хімія > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 6, 
ПРН 8, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 17, 
ПРН 22, ПРН 26 

лекція (мультимедійна, інтерактивна) 

практичні заняття (в спеціалізованій аудиторії) 

проектне навчання (дослідницький метод) 

тестовий контроль 

контроль практичних навичок 

підсумковий контроль – залік, іспит 

 

< Аналітична хімія > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 2,  ПРН 3, ПРН 4, ПРН 6, ПРН 8,  
ПРН 10, ПРН 12, ПРН 17, ПРН 22, 
ПРН 26 

лекція (мультимедійна, інтерактивна) 

практичні заняття (в спеціалізованій аудиторії) 

проектне навчання (дослідницький метод) 

тестовий контроль 

контроль практичних навичок 

підсумковий контроль – залік, іспит 

 

< Біологічна хімія > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 6, 
ПРН 8, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 16, 
ПРН 17, ПРН 22, ПРН 23 

лекція (мультимедійна, інтерактивна) 

практичні заняття (в спеціалізованій аудиторії) 

проблемне навчання 

усне опитування, тестовий контроль,  

контроль практичних навичок; іспит 

 

< Фізична та колоїдна хімія > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 6, лекція (мультимедійна, інтерактивна) усне опитування, тестовий контроль,  



 
 

ПРН 8, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 16, 

ПРН 17, ПРН 22, ПРН 23  

практичні заняття (в спеціалізованій аудиторії) 

проблемне навчання 

контроль практичних навичок; іспит 

 

< Основи академічного письма > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1,  ПРН 4, ПРН 5, ПРН 6, 

ПРН 8, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 12, 

ПРН 17, ПРН 21 

лекція (проблемна, інтерактивна), 

проблемне навчання, проектне навчання 

(робота в групі) 

методи усного контролю, підсумковий 

контроль – диф. залік 

 

< Іноземна мова (за професійним спрямуванням)> 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 2, ПРН 4, ПРН 8, ПРН 9, ПРН 10, 

ПРН 12, ПРН 17 

проблемне навчання, проектне навчання 

(робота в групі) 

методи усного контролю, підсумковий 

контроль – диф. залік 

 

< Біологічна фізика з фізичними методами аналізу > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 4, ПРН 9, ПРН 12, 
ПРН 14, ПРН 16, ПРН 17, ПРН 26 

лекція (мультимедійна, інтерактивна) 

практичні заняття (в спеціалізованій аудиторії) 

проблемне навчання, ситуаційне навчання 

проектне навчання (дослідницький метод) 

тестовий контроль,  

контроль практичних навичок; підсумковий 

контроль – диф. залік 

 

< Латинська мова > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 4, ПРН 7, ПРН 8, 

ПРН 10, ПРН 12, ПРН 22, ПРН 23, 

ПРН 24, ПРН 25 

проблемне навчання, проектне навчання 

(робота в групі) 

методи усного контролю, 

тестовий контроль, диф. залік 

 

< Фармацевтична ботаніка > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 6, 

ПРН 8, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 17, 

лекція (проблемна, інтерактивна), 

проблемне навчання, проектне навчання 

методи усного контролю, контроль 

практичних навичок, 



 
 

ПРН 22, ПРН 25 (робота в групі) 

практичні заняття (в спеціалізованій аудиторії) 

тестовий контроль, іспит 

< Гігієна у фармації > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 6, ПРН 12, 

ПРН 13, ПРН 18, ПРН 22 

лекція (проблемна, інтерактивна), 

проблемне навчання, проектне навчання 

(робота в групі) 

методи усного контролю, контроль 

практичних навичок, підсумковий 

контроль – диф. залік 

 

< Інформаційні технології у фармації > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 2, ПРН 4, ПРН 7, ПРН 9, ПРН 12, 
ПРН 17, ПРН 19  

лекція (проблемна, інтерактивна), 

проблемне навчання, проектне навчання 

(робота в групі) 

методи усного контролю, контроль 

практичних навичок, підсумковий 

контроль – диф. залік 

 

< Технологія ліків (аптечна) з курсовою роботою > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 6, 
ПРН 9, ПРН 11, ПРН 12, ПРН 14, ПРН 16, 
ПРН 18, ПРН 22, ПРН 24, ПРН 26 

лекція (мультимедійна, інтерактивна) 

практичні заняття (в спеціалізованій аудиторії) 

проблемне навчання, ситуаційне навчання 

проектне навчання (дослідницький метод) 

тестовий контроль,  

контроль практичних навичок; іспит 

захист курсової  роботи 

 

< Фармакогнозія з курсовою роботою > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 6, 
ПРН 8, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 17, ПРН 22, 
ПРН 25, ПРН 26 

лекція (мультимедійна, інтерактивна) 

практичні заняття (в спеціалізованій аудиторії) 

проектне навчання (дослідницький метод) 

тестовий контроль 

контроль практичних навичок 

підсумковий контроль – залік, іспит 

Захист курсової  роботи 

 

< Фармакологія > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 4, ПРН 6, ПРН 10, лекція (мультимедійна, інтерактивна) тестовий контроль 



 
 

ПРН 12, ПРН 13, ПРН 14 практичні заняття (в спеціалізованій аудиторії) 

проектне навчання (дослідницький метод) 

контроль практичних навичок 

підсумковий контроль – залік, іспит 

< Фармацевтична хімія > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 6, 
ПРН 8, ПРН 10, ПРН 11, ПРН 12, 
ПРН 17, ПРН 18, ПРН 22, ПРН 26 

лекція (мультимедійна, інтерактивна) 

практичні заняття (в спеціалізованій аудиторії) 

проектне навчання (дослідницький метод) 

тестовий контроль 

контроль практичних навичок 

підсумковий контроль – диф залік 

 

< Організація та економіка фармації > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 5, ПРН 6, 

ПРН 9, ПРН 10, ПРН 11, ПРН 19, 

ПРН 20, ПРН 21, ПРН 22, ПРН 23  

лекція (мультимедійна, інтерактивна) 

практичні заняття (в спеціалізованій аудиторії) 

проблемне навчання, ситуаційне навчання 

тестовий контроль, 

контроль практичних навичок, 

іспит 

 

< Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 5 ,ПРН 6, 
ПРН 9, ПРН 10, ПРН 11, ПРН 19, ПРН 20, 
ПРН 21, ПРН 22 

практичне навчання, проектне навчання 

(індивідуальне); дослідницький метод. 

звіт 

 

< Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 2 ПРН 4 ПРН 10 ПРН 12 ПРН 25  
практичне навчання, проектне навчання 

(індивідуальне); дослідницький метод. 

звіт 

 

< Виробнича практика > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1 ПРН 2 ПРН 3 ПРН 4 ПРН 5 
ПРН 6 ПРН 7 ПРН 8 ПРН 9 ПРН 10 

ПРН 12 ПРН 14 ПРН 18 ПРН 19 
ПРН 20  ПРН 21 ПРН 22 ПРН 23 

практичне навчання, проектне навчання 

(індивідуальне); дослідницький метод. 

звіт 



 
 

ПРН 24 

Для кожного освітнього компонента заповнюється окрема таблиця. 


