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ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЩОДО АКРЕДИТАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.12020101 «ФАРМАЦІЯ»
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 1202 «ФАРМАЦІЯ» ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ
РІВНЕМ МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ
СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ» - «КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Експертна комісія у складі:
Огарь Світлани Володимирівни, завідувача науково-методичної лабораторії з
питань фармацевтичної освіти Національного фармацевтичного університету,
кандидата фармацевтичних наук, доцента (голова комісії);
Бойчук Ірини Дмитрівни, заступника директора з навчальної роботи
Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. І.С. Протасевича,
кандидата педагогічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від
27 травня 2016 р. № 1123-л у період з 13 червня по 15 червня 2016 року безпосередньо
в навчальному закладі здійснила акредитаційну експертизу спеціальності
5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодший спеціаліст у Відокремленому структурному підрозділі ПВНЗ
«Київський міжнародний університет» - «Коледж Київського міжнародного
університету» (далі - Коледж Університету).
Акредитаційна експертиза проводилась відповідно до вимог, передбачених
постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 “Про затвердження
положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих
навчальних закладах та професійних училищах” (із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ № 1124 від 31.10.2011; № 801 від 15.08.2012; № 692 від
18.09.2013; № 507 від 27.05.2014), Ліцензійними умовами надання освітніх послуг
у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
від 24.12.2003 № 847 (із внесеними змінами наказом МОНмолодьспорту № 1377
від 29.11.2011 р.), “Положення про експертну комісію та порядок проведення
акредитаційної експертизи”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 14 січня 2002 року, № 16 та “Державних вимог до акредитації напряму
підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу” затвердженого наказом
МОНмолодьспорту України № 689 від 13 червня 2012 р. (далі - Державні вимоги).
За результатами роботи експертна комісія дійшла таких висновків:
Університет визнано акредитованим за четвертим рівнем. Університет має
ліцензію на провадження освітньої діяльності з надання освітніх послуг,
пов’язаних із здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до
молодшого спеціаліста, бакалавра та магістра.
На момент проведення перевірки членам експертної комісії були надані такі
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документи:
1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - Приватного
вищого навчального закладу “Київський міжнародний університет”, видане
Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією (серія А 00
№ 072070 від 04 березня 2004 р.).
2. Ліцензія Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 527275, видана
01.10.2014 р. відповідно до рішення АК від 08.07.2014 р., протокол № 110 (наказ
МОН України від 15.07.2014 № 2642 л) про надання освітніх послуг, пов’язаних з
одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.
3. Сертифікат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія
РІ-ІУ № 1155074), виданий відповідно до рішення ДАК від липня 2012 року,
протокол № 97, про акредитацію Приватного вищого навчального закладу
“Київський міжнародний університет” за статусом вищого закладу освіти IV
(четвертого) рівня.
4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців № 21806907 станом на 24 березня 2016 року на запит приватний
вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет».
5. Положення про Відокремлений структурний підрозділ ПВНЗ «Київський
міжнародний університет» - «Коледж Київського міжнародного університету».
6. Ліцензія виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська
державна адміністрація) Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (серія АЕ
№ 288506) про надання послуг у сфері загальної середньої освіти для Коледжу
ПВНЗ “Київський міжнародний університет” від 10 січня 2014 р.
7. Документи Коледжу Університету, які підтверджують загальні відомості
про матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення підготовки фахівців
заявленої спеціальності, навчально-методичне й інформаційне забезпечення.
Коледж Університету здійснює підготовку фахівців зі спеціальності
5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодший спеціаліст із ліцензійним обсягом прийому 50 осіб для денної
форми навчання.
Юридична адреса: вул. Львівська, 49. Організаційно-правова форма приватна. Ідентифікаційний код закладу - 21595240; Банківські реквізити
зак л ад у -р /р 260085012713718 Філія ВАТ Укрексімбанк в м. Києві МФО 380333.
Наведені дані підтверджують, що фактичні показники Університету
відповідають першому розділу нормативів і вимог щодо акредитації заявленої
спеціальності.
Експертна комісія дійшла висновку, що в Університеті наявні всі
документи, що забезпечують правову основу діяльності навчального закладу.
Доцільність підготовки фахівців спеціальності 5.12020101 «Фармація» в Коледжі
зумовлена потребами регіону та області у фахівцях зазначеного напряму з
базовою вищою освітою.
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2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
У Коледжі Університету формування контингенту студентів носить
системний характер, складається з профорієнтаційної роботи циклових комісій,
кафедр, приймальної комісії, підготовчих курсів, залучення молоді до конкурсів,
олімпіад, співпраці з загальноосвітніми школами, ліцеями, гімназіями.
Відрахування з навчання відбувається головним чином через фінансову і
академічну заборгованість, за власним бажанням, у зв’язку з сімейними
обставинами. Процент відрахування не перевищує середній показник по
Міністерству освіти і науки України.
Загальний контингент студентів, що навчаються в Коледжі Університету на
денній формі станом на 1 жовтня 2015 року становить 356 осіб, в тому числі на
спеціальності 5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” навчається 78
осіб.
Формування якісного складу студентів зі спеціальності 5.12020101
“Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст здійснюється через приймальну комісію, яка працює за
річним планом, що затверджується головою приймальної комісії.
Динаміка формування контингенту студентів зі спеціальності 5.12020101
“Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” засвідчує, що у період 2014-2015 рр. в
Коледжі, Університету простежується стабільний набір вступників на місця,
встановлені ліцензійними обсягами для денної форми навчання.
Експертна комісія відмічає, що в Коледжі Університету формування
якісного складу студентів зі спеціальності 5.12020101 “Фармація ” галузі знань
1202 “Фармація” за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
здійснюється у відповідності до чинних нормативів і критеріїв, затверджених
Міністерством освіти і науки України. Обсяги прийому абітурієнтів
знаходяться в ліцензійних межах.
3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Підготовку фахівців зі спеціальності 5.12020101 “Фармація” галузі знань
1202 “Фармація” забезпечують 17 викладачів.
Випусковою є циклова комісія з фармації, яку очолює спеціаліст вищої
категорії Шостак Любов Геннадіївна. До складу комісії входить 7 педагогічних
працівників, з яких всі працюють за основним місцем роботи. Якісний склад
комісії становить: чотири викладачі мають категорію спеціаліста вищої категорії
(Шостак Л.Г., Майдебура О.П., Паршиков В.А., Вишинська О.Л.); три - викладачі
- спеціалісти. Крім того, три викладачі мають науковий ступінь кандидата наук:
біологічних; фармацевтичних; медичних.
Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні
курси навчального плану зі спеціальності 5.12020101 “Фармація” галузі знань
1202 “Фармація” за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
становить:
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а) циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки складає 66,7% і
перевищує встановлені критерії на 41,7 %;
б) циклу природничо-наукової підготовки складає 59,0 % і перевищує
встановлені критерії на 34,0 %;
в) циклу професійної та практичної підготовки складає 91,4 % і перевищує
встановлені критерії на 66,4 %.
Педагогічні працівники, які задіяні в навчальному процесі підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, пройшли курси
підвищення кваліфікації або стажування. В Університеті відповідно до вимог
«Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науковопедагогічних працівників вищих навчальних закладів» (наказ Міносвіти України
від 24.01.2013 р., № 48) налагоджена система стажування викладачів, яка
реалізується завдяки довгостроковому й короткостроковому підвищенню
кваліфікації, стажуванню у інших ВНЗ. Основними базами для підвищення
кваліфікації та проходження стажування педагогічних працівників слугували
вищі навчальні заклади та наукові установи України, зокрема, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Київський університет імені
Бориса Грінченка, Київський міжнародний університет, Інститут світової
економіки і міжнародних відносин НАН України, Національна
наукова
сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України,
Донецький національний медичний університет, Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка, Інститут післядипломної освіти і
дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля, Національний медичний університет
ім. О. О. Богомольця, Південний філіал Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Кримський агротехнічний університет».
Загальна частка викладачів, які пройшли за останні 5 років підвищення
кваліфікації (стажування) станом на 01 квітня 2016 року становить 100%.
Експертна комісія зазначає, що кадровий склад педагогічних працівників
Коледжу Університету, який забезпечує підготовку фахівців зі спеціальності
5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація”, в цілому відповідає
Державним вимогам до акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста.
4 . НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Підготовка студентів зі спеціальності 5.12020101 “Фармація” галузі знань
1202 “Фармація” здійснюється за навчальним планом, розробленим на основі
Примірного навчального плану, затвердженого МОЗ України, затвердженим
ректором Університету на підставі наказу Міністерства освіти і науки України
«Про проведення експертизи навчальних планів вищих навчальних закладів» від
05 грудня 2008 р., № 1107.
Викладачами циклових комісій сформовані навчально-методичні комплекси
з навчальних дисциплін, які складені у відповідності до навчального плану та
існуючих навчально-методичних рекомендацій. Пакет методичних матеріалів
включає: навчальні і робочі навчальні програми, плани семінарських, практичних
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занять, завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації до самостійної
роботи, питання до семестрового контролю, перелік рекомендованої основної та
додаткової літератури. Комплекси укладено з урахуванням специфіки
студентської аудиторії і особливостей підготовки фахівців зі спеціальності
5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація”.
Рівень забезпечення:
а) навчальними і робочими програмами дисциплін - 100% (вимога - 100%);
б) планами семінарських, практичних та лабораторних занять - 100%
(вимога - 100 %).;
в) методичними рекомендаціями до самостійної роботи студентів - 100%.
Список літератури, що пропонуються до використання студентами є
детальним, повним, відповідає сучасним вимогам, дозволяє знайти відповідь на
всі питання відповідно до навчальних програм.
Експертна комісія зазначає, що в Коледжі Університету в повному обсязі
розроблене навчально-методичне забезпечення щодо підготовки фахівців зі
спеціальності 5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація”, яке
відповідає встановленим Державним вимогам до акредитації за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.
5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
На момент проведення акредитаційної експертизи встановлено, що
Університет у своєму розпорядженні має навчально-адміністративний корпус і
офісно-лабораторний корпус з гуртожитком. У відповідності до наявних
документів загальна площа будівлі навчально-адміністративного корпусу
по вул. Львівська, 49 становить 30748,4 кв. метрів; загальна площа офіснолабораторного корпусу з гуртожитком по вул. Оксамитна, 18-А становить
14397,0 кв. метрів.
Безпосередньо в освітньому процесі використовуються лекційні аудиторії,
навчальні кабінети, лабораторії які мають все необхідне обладнання, що
періодично оновлюється та дає змогу ефективно проводити всі види занять.
Педагогічні працівники Коледжу Університету, які здійснюють підготовку
фахівців заявленої на акредитацію спеціальності забезпечені необхідними
службовими приміщеннями. Зокрема, в їхнє розпорядження надане службове
приміщення для випускової циклової комісії фармації.
З метою організації практичних занять студентів зі спеціальності
5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” Коледж Університету
використовує належним чином обладнані спеціалізовані кабінети, зокрема для
практичних занять студентів з циклу професійно-практичної підготовки
навчальну аптеку, що за складом та площею приміщень повною мірою імітує
роздрібну аптеку з правом виготовлення нестерильних лікарських засобів.
Приміщення навчальної аптеки водночас є навчальними аудиторіями:
торгівельний зал (з відтвореним асортиментом лікарських засобів) - навчальна
аудиторія з організації та економіки фармації та з фармакології, а також кабінет
фармакогнозії і ботаніки, кабінет хімії, кабінет технології ліків, кабінет організації
Голова комісії
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та економіки фармації, кабінет основ медичного та фармацевтичного
товарознавства, які забезпечені необхідним інвентарем, технікою, науковометодичною літературою, що дозволяє студентам займатися навчальною роботою
за обраною спеціальністю.
Забезпеченість студентів Коледжу Університету підручниками, посібниками
(власний бібліотечний фонд для даної спеціальності) становить 100% від
нормативного. Все це дозволяє забезпечити якість навчального процесу при
підготовці фахівців зі спеціальності 5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202
“Фармація”.
Усі структурні підрозділи Університету, в т.ч. Коледж, у своєму
розпорядженні мають сучасну комп’ютерну техніку. Всього в освітньому процесі
використовується 520 комп’ютерів, що в середньому по Університету при
повному їх завантаженні становить 12,0 робочих комп’ютерних місць на 100
студентів і відповідає ліцензійним умовам. Для викладання дисциплін
використовуються комп’ютери на базі процесорів достатньої продуктивності щоб
забезпечити навчальний процес.
Обладнана і діє друкарня Університету, що надає можливість друкування
для Коледжу Університету посібників, підручників, методичних матеріалів для
проведення занять тощо.
Наявне матеріально-технічне оснащення, умови безпечної експлуатації
навчальних приміщень, відповідають санітарно-технічним нормам.
Університет має офісно-лабораторний корпус з гуртожитком і в повному
обсязі забезпечує
всіх бажаючих студентів, в т.ч. Коледжу, місцями для
проживання.
Для проведення спортивної роботи Університет користується власною
спортивною залою. Для розвитку спортивної секційної роботи придбано тенісні
столи та інше обладнання, футбольні та баскетбольні м ’ячі тощо.
В ' Університеті функціонує медичний кабінет, де є всі необхідні
медикаменти для надання першої невідкладної допомоги та медичний працівник
відповідної медичної кваліфікації. У приміщеннях Університету працюють два
буфети.
Вважаємо, що в Коледжі Університету створено належне матеріальнотехнічне забезпечення, яке відповідає Державним вимогам до підготовки фахівців
зі спеціальності 5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
6. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Експертною комісією здійснено перевірку інформаційного забезпечення
навчального процесу зі спеціальності 5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202
“Фармація” за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
Під час перевірки було з ’ясовано, що навчальний процес забезпечено
мультимедійною, аудіо-, відеотехнікою та іншими технічними засобами навчання.
Університет має власну бібліотеку, читальну залу на 360 місць (співвідношення
посадкових місць у власних читальних залах до загального контингенту студентів
Голова комісії
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складає 8,8%), близько 109774 примірників наукової та навчально-методичної
літератури (абонемент - 67350, читальна зала - 42424). Зокрема, укомплектований
каталог навчально-методичної літератури складає 81774 примірників, наукової
літератури - 23433 примірників, художньої - 4567 примірників. Періодичні
видання є органічною частиною фонду бібліотеки і відіграють провідну роль у
забезпеченні інформаційних запитів користувачів.
Окрім підручників, посібників і спеціалізованої літератури з окресленого
напряму, є довідкова література, монографії та методичні матеріали. Створена
електронна база підручників і навчальних посібників.
Університет має 4 виділені канали інформаційної мережі Іпіегпеї (Договір
№41060308Ь від 06.03.2008 р. з ТОВ «Терабіт», Додаткова угода №2 до Договору
№41060308Ь від 06.03.2008 р. з ТОВ «Терабіт» про надання послуг від
29.02.2012 р.), власний поштовий сервер, видавничий центр, комп’ютерні класи,
університетську газету, навчальну телекомпанію, сучасну відеотеку. Студенти
можуть використовувати Іп іет еї не лише на стаціонарних ПК, а й на власних
пристроях через \¥і-Рі-доступ. На кожному поверсі Університету є інструкція для
студентів щодо використання такої можливості. Для належного забезпечення
навчального процесу із заявленої на акредитацію спеціальності в Університеті є
відповідне програмне забезпечення, зокрема комп’ютерні перекладачі Рготі,
Рга§та, словники АВВУУ Ь і п § у о та М стіїап, редактори комп’ютерної графіки векторної Согеї Ога\у та растрової АсІоЬе РЬоїо 8Ьор, програми комп’ютерної
верстки АсІоЬе Ра§еМакег та (^иагкХРгезз, табличний процесор Місгозой; Ехсеї,
програми створення комп’ютерних презентацій МісгозоЙ Р о \ уєг Роіпі, програми
створення СУБД МісгозоЙ Ассезз, програма оптичного розпізнавання текстів
АВВУУ РіпеКеасІег, геоінформаційні системи АгсУіеш, АгсЕсііІог та інші.
Експертна комісія констатує, що якість інформаційного забезпечення в
цілому відповідає Державним вимогам до акредитації підготовки фахівців зі
спеціальності 5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” за освітньокваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
7. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ
МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Провівши перевірку освітньої діяльності, експертна комісія констатує, що
навчальний план щодо підготовки фахівців зі спеціальності 5.12020101
“Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст виконується в повному обсязі.
Аналіз зведених даних освітньої діяльності зі спеціальності 5.12020101
“Фармація” за підсумками семестрового контролю за 2014/2015 навчальний рік
та перше півріччя 2015/16 навчального року засвідчує, що освітні показники для
денної форми навчання становлять: абсолютна успішність — 99,4%, якісна
успіш ність- 61,7%), що відповідає встановленим Державним вимогам до
акредитації.
З метою визначення якості підготовки студентів денної форми навчання зі
спеціальності 5.12020101 “Фармація” у Коледжі Університету були виконані
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комплексні контрольні роботи. Для їх проведення використовувались пакети
комплексних контрольних робіт, що були розроблені викладачами Коледжу
Університету. Виконані комплексні контрольні роботи дають підстави зробити
висновок про те, що їх результати в основному відповідають якісним
характеристикам підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст.
Експертною комісією вибірково були перевірені контрольні заміри знань
студентів у відповідності до затвердженого графіка з таких навчальних
дисциплін: «Історія України», «Основи правознавства (Правознавство)»,
«Анатомія з основами фізіології», «Ботаніка», «Організація та економіка
фармації», «Основи охорони праці та охорона праці в галузі».
За результатами виконаних комплексних контрольних робіт зі спеціальності
5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодший спеціаліст рівень знань студентів із відповідних циклів
становив:
а) гуманітарної та соціально-економічної підготовки: абсолютна успішність
- 90,0%, якісна успішність - 55,0%, що відповідає встановленим Державним
вимогам;
б) природничо-наукової підготовки: абсолютна успішність - 93,1 %, якісна
успішність - 58,6%, що відповідає встановленим Державним вимогам.
в) професійної підготовки: абсолютна успішність - 92,1%, якісна успішність
- 58,5%), що відповідає встановленим Державним вимогам.
Практична підготовка студентів забезпечується Коледжем Університету та
цикловою комісією фармації. До методичного забезпечення практики
залучаються найбільш підготовлені і кваліфіковані викладачі циклової комісії
фармації. Студенти зі спеціальності 5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202
“Фармація” проходили навчальну та виробничу практику, що відповідає
навчальному плану та вимогам до підготовки фахівців заявленої на акредитацію
спеціальності. Базами практики є спеціальні фармацевтичні організації та
аптечні заклади м. Києва, Київської та інших областей. Зокрема такі, як ПрАТ
«НАЦІОНАЛЬНА ГОМЕОПАТИЧНА СПІЛКА» (м. Київ); Товариство з
обмеженою відповідальністю «Аптека гормональних препаратів» (м. Київ);
національна аптечна мережа ТОВ «Мед-Сервіс» (м. Київ); Комунальне
підприємство «Бориспільська центральна аптека № 24» (м. Бориспіль) та інші.
Перевірка звітів студентів про проходження практики засвідчила, що в Коледжі
Університету дотримуються вимоги Положення про проведення практики
студентів вищих навчальних закладів України. Всі звіти про практичну
підготовку захищені з виставленням оцінок у заліково-екзаменаційну відомість і
в залікову книжку студента за підписами членів комісії.
Заключним етапом навчання студентів є підсумкова атестація, яка
здійснюється шляхом складання Комплексного кваліфікаційного екзамену зі
спеціальності, що проводиться в два етапи з виставленням однієї оцінки: 1 етап теоретичний (тестовий), охоплює наступні дисципліни: Основи охорони праці та
охорона праці в галузі, Фармацевтична хімія, Фармакогнозія, Технологія ліків,
Технологія ліків, Фармакологія, Організація та економіка фармації; 2 етап Голова комісії
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практичний, охоплює наступні дисципліни: Технологія ліків, Фармакологія,
Організація та економіка фармації. Згідно з графіком навчального процесу на
2015/16 навчальний рік, який затверджений Президентом Університету,
підсумкова атестація відбудеться у червні 2016 року.
Експерти зазначають, що освітня діяльність студентів зі спеціальності
5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” в цілому відповідає
встановленим Державним вимогам до акредитації за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодший спеціаліст.
Разом з тим експертна комісія рекомендує розробникам пакетів більше
уваги приділяти практичному спрямуванню завдань, що надасть можливість
урізноманітнити оцінювання знань студентів.

8. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
ТА ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ
За звітний період Коледж Університету перевірявся відповідальними
особами від Міністерства освіти і науки України. Згідно з наказом Міністерства
освіти і науки України від 28 травня 2014 р. № 2004-л у період з 04 по 06 червня
2014 року, була проведена ліцензійна експертиза спеціальності 5.12020101
“Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст.
За результатами перевірки матеріали ліцензійної справи зі спеціальності
5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодший спеціаліст керівництву Коледжу Університету були надані такі
рекомендації:
1. Завершити роботу з підготовки електронних конспектів лекцій для
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, які б
забезпечували відповідність змісту конспектів лекцій навчальним програмам та
можливість його оновлення до змісту програм навчальних курсів.
2. До початку навчального процесу видати друком наявне навчальнометодичне забезпечення із заявленої спеціальності.
3. Удосконалити дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів.
4. Продовжити напрацювання баз для проходження практичної підготовки
за рахунок аптечних закладів.
Упродовж 2013/14 - 2015/16 навчальних років дирекцією Коледжу
Університету було проведено комплекс заходів, спрямованих на їхнє виконання.
Зокрема, за звітний період викладачами циклової комісії фармації для
забезпечення викладання дисциплін навчального плану було укладено або
вдосконалено понад ЗО навчально-методичних комплексів з навчальних
дисциплін окресленої спеціальності та роздрукованих на паперових носіях. Усе
навчально-методичне забезпечення розроблене з урахуванням рейтингової
системи оцінювання знань студентів та у відповідності до вимог положень Закону
України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року. Електронні копії навчальних
посібників, навчально-методичного забезпечення та конспекти лекцій внесені до
Голова комісії
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електронної бібліотеки Коледжу Університету для підвищення ефективності
самостійної роботи студентів.
Значна увага приділялася матеріально-технічному забезпеченню навчального
процесу, формуванню навчальних кабінетів, лабораторій для забезпечення
виконання навчального плану напряму підготовки циклу професійно-орієнтовних
фармацевтичних дисциплін. Зокрема, для забезпечення практичних і лабораторних
занять створені та укомплектовані: навчальна аптека; лабораторія хімії; навчальна
аудиторія теоретичних основ хімії; кабінет біології та анатомії людини з основами
фізіології; кабінет фармакогнозії і ботаніки; кабінет організації та економіки
фармації; технології ліків; навчальна аудиторія загальної та біологічної фізики та
інші.
Для забезпечення практичної підготовки керівництвом факультету укладені
цільові угоди з фармацевтичними підприємствами та аптечними мережами для
проходження практики
і можливостей майбутнього працевлаштування
випускників даної спеціальності. Зокрема, з ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА
ГОМЕОПАТИЧНА СПІЛКА», м. Київ (Договір № 19 від 28 листопада 2014 року,
терміном на 5 років, навчальна практика); Товариством з обмеженою
відповідальністю «Аптека гормональних препаратів», м. Київ (Договір №
051114/18 від 05 листопада 2014 року терміном на 5 років, навчальна практика); з
Комунальним підприємством «Косівська центральна районна аптека № 40»
(Івано-Франківська обл., м. Косів, (Договір № 21 від 15 грудня 2014 року,
терміном на 5 років, виробнича практика); з Комунальним підприємством
«Бориспільська центральна аптека № 24 (договір б/н від 01 лютого 2013 р.
терміном на 3 роки, переддипломна практика) та інші.
Зауваження та пропозиції контролюючих органів за звітний період у цілому
були усунені. Станом на 1 червня 2016 року претензій від юридичних і фізичних
осіб щодо освітньої діяльності Коледжу Університету із заявленої на акредитацію
спеціальності 5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” за освітньокваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст до керівництва навчального закладу
не надходило.
Експерти відмічають, що керівництво Коледжу Університету приділяє
увагу вирішенню питань організації навчання студентів заявленої спеціальності
5.12020101
“Фармація” галузі знань 1202
“Фармація” за освітньокваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст через удосконалення навчальнометодичної, практичної роботи та усуненні недоліків, що виникають у процесі
повсякденної освітньої діяльності.
9. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
На підставі проведеної акредитаційної експертизи експертна комісія
зазначає, що в Коледжі Університету всі показники кадрового, навчальнометодичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення та освітньої
діяльності відповідають Державним вимогам до акредитації
заявленої
спеціальності 5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” за освітньокваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
Голова комісії

Огарь С.В.

Експертна комісія рекомендує прийняти рішення про акредитацію у
відокремленому структурному підрозділі ПВНЗ «Київський міжнародний
університет»
«Коледж
Київського
міжнародного
університету»
спеціальності 5.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст з ліцензованим
обсягом прийому 50 осіб для денної форми навчання.
Комісія вважає за необхідне висловити також рекомендації, які не
впливають на рішення про акредитацію, але виконання яких дозволить покращити
якість підготовки фахівців.
1. Продовжити роботу над удосконаленням організаційного, навчальнометодичного забезпечення навчального процесу зі спеціальності 5.12020101
“Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст у відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту»
від 1 липня 2014 року.
2. ' Продовжити роботу, спрямовану на удосконалення дидактичного
забезпечення шляхом насичення його проблемними питаннями з урахуванням
законодавчих, нормативно-правових змін у фармацевтичному секторі галузі
охорони здоров’я, за профілем спеціальності.
3. Продовжити роботу щодо поповнення існуючої електронної бази
навчальними посібниками, електронними виданнями, конспектами лекцій за всіма
дисциплінами навчального плану з урахуванням спеціалізації підготовки
студентів.
Голова комісії,
завідувач науково-методичної лабораторії
з питань фармацевтичної освіти
Національного фармацевтичного університету,
кандидат фармацевтичних наук, доцент

С.В. Огарь

член комісії,
заступник директора з навчальної роботи
КВНЗ “Житомирський базовий фармацевтичний
коледж ім. І.С. Протасевича”,
кандидат педагогічних наук

І.Д. Бойчук

З висновком ознайомлений:
Президент
Київського міжнародного університету
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В. Хачатурян

[[ ІУ

Директор Коледжу Київського міжнародного
V
ЕІЧ „І УкіиеІ'Ч'ЬЮго “
університету

Голова комісії

Т.М. Петренко

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ СТАНУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛЕДЖУ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ЛІЦЕНЗІЙНИМ УМОВАМ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.12020101 “ФАРМАЦІЯ”
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 1202 “ФАРМАЦІЯ”
ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ
МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

№
з/п

1.

1.1.

1.2.
2.
2.1.

2.2.

Назва показника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного
4

1
2
3
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Концепція діяльності за заявленим напрямом,
(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів
+
+
АРК, обласною, Київською, Севастопольською
міськими державними адміністраціями
Заявлений ліцензований обсяг (денна форма
50/50/навчання/заочна форма навчання)
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОЇ ОВКИ ФАХІВЦІВ ЗАЯВЛ ЕНОІ
СПЕЦІАЛЬ НОСТІ
Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями,
Ліцензійними
які забезпечують викладання лекційних годин
умовами не
соціально-гуманітарного
циклу дисциплін передбачено
навчального плану спеціальності
(% від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному Ліцензійними
умовами не
навчальному закладі за основним місцем
передбачено
роботи
Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями,
які забезпечують викладання лекційних годин Ліцензійними
умовами не
фундаментального
циклу
дисциплін
навчального плану спеціальності (% від передбачено
кількості годин) (за винятком військових
навчальних дисциплін)
у тому числі які працюють у даному Ліцензійними
умовами не
навчальному закладі за основним місцем
передбачено
роботи,
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів
наук
або
професорів
Ліцензійними
дозволяється прирівнювати двох кандидатів
умовами не
наук, доцентів, які мають стаж безперервної передбачено
науково-педагогічної
роботи
в
даному
навчальному закладі не менше 10 років, а
також є авторами (співавторами) підручників,

-

-

-

-

-

2

навчальних посібників з грифом Міністерства
освіти і науки України або монографій, до
одного доктора наук або професора),
але:
не менше ніж 1 доктор наук або професор на
25 осіб ліцензованого обсягу (для спеціаліста,
магістра)
2.3 Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями,
які забезпечують викладання лекційних годин
фахових
дисциплін
навчального
плану
спеціальності
(% від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
роботи,
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів
наук
або
професорів
дозволяється прирівнювати двох кандидатів
наук, доцентів, які мають стаж безперервної
науково-педагогічної
роботи
в
даному
навчальному закладі не менше 10 років, а
також є авторами (співавторами) підручників,
навчальних посібників з грифом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України або
монографій, до одного доктора наук або
професора)
але:
не менше ніж 1 доктор наук або професор на
25 осіб ліцензованого обсягу (для спеціаліста,
магістра)
працівників
вищої
2.4. Частка педагогічних
категорії, які викладають лекційні години
дисциплін навчального плану спеціальності та
працюють у даному навчальному закладі за
основним місцем роботи
(% від кількості
годин
для
кожного
циклу
дисциплін
навчального плану)
2.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з
фундаментальної підготовки
2.6 Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної
наукОво-педагогічної спеціальності:
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент
1 ;

Ліцензійними
умовами не
передбачено

-

-

Ліцензійними
умовами не
передбачено

-

-

Ліцензійними
умовами не
передбачено

-

-

Ліцензійними
умовами не
передбачено

-

-

Ліцензійними
умовами не
передбачено

-

-

25,0

66,7

41,7

25,0

59,0

34,0

25,0

91,4

66,4

+

+

Ліцензійними
умовами не
передбачено
Ліцензійними
умовами не
передбачено

3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
100
3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами,
Голова комісії

-

-

-

-

100

—»----------------

С.В. Огарь

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.4.1.
4.2.2.

4.4.3.
4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.
5.
5.1.

обладнанням, устаткуванням, необхідним для
виконання навчальних програм ( у % від
потреби)
Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від
потреби)
Кількість робочих комп’ютерних місць на 100
студентів (крім спеціальностей, які належать
до галузей знань 0102 "Фізичне виховання,
спорт і здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво",
крім спеціальності "Дизайн")
Наявність пунктів харчування
Наявність спортивного залу
3.6. Наявність стадіону або спортивного
майданчику
3.7. Наявність медичного пункту
4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Наявність освітньо-кваліфікаційної
характеристики фахівця (у т.ч. варіативної
компоненти)
Наявність освітньо-професійної програми
фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)
Наявність навчального плану, затвердженого в
установленому порядку
Наявність навчально-методичного
забезпечення для кожної навчальної
дисципліни навчального плану:
Навчальних і робочих навчальних програм
дисциплін
Планів семінарських, практичних занять,
завдань для лабораторних робіт (% від
потреби)
Методичних вказівок і тематик контрольних,
курсових робіт (проектів)
Наявність пакетів контрольних завдань для
перевірки знань з дисциплін соціальногуманітарної, фундаментальної та фахової
підготовки (% від потреби)
Забезпеченість програмами всіх видів практик
(% від потреби)
Наявність методичних вказівок щодо
виконання дипломних робіт (проектів),
державних екзаменів
Дидактичне забезпечення самостійної роботи
студентів
(у т.ч. з використанням інформаційних
технологій),
(% від потреби)
Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь
студентів
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Забезпеченість студентів підручниками,
Голова комісії

70

70

6

6

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

+

+

100

100

+

+

100

100
С.В. Огарь

4

навчальними посібниками, що містяться у
власній бібліотеці
(% від потреби)
5.2. Співвідношення посадкових місць у власних
читальних залах до загального контингенту
студентів
(% від потреби)
5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими
періодичними виданнями
5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до
Інтернет як джерела інформації:
наявність обладнаних лабораторій
наявність каналів доступу
Голова комісії,
завідувач науково-методичної лабораторії
з питань фармацевтичної освіти,
доцент кафедри організації та економіки фармації
Національного фармацевтичного університету,
кандидат фармацевтичних наук, доцент
член комісії,
заступник директора з навчальної роботи
КВНЗ “Житомирський базовий фармацевтичний
коледж ім. І.С. Протасевича”,
кандидат педагогічних наук
З висновком ознайомлений:
Президент
Київського міжнародного університету
Директор Коледжу Київського міжнародного
університету

Голова комісії

3

5,0

+ 2,0

3

10

+7

+
+

+
+

С.В. Огарь

І.Д. Бойчук

Х.В. Хачатурян

Т.М. Петренко

С.В. Огарь

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ВІДПОВІДНОСТІ КРИТЕРІЇВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У КОЛЕДЖІ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ДЕРЖАВНИМ ВИМОГАМ ДО АКРЕДИТАЦІЇ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.12020101 “ФАРМАЦІЯ”
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 1202 “ФАРМАЦІЯ”
ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ
МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Назва показника (нормативу)
1

Норматив Фактично
2

3

Відхилення
від
нормативу
4

І. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГСШЗВКИ ФАХІВЦІВ
І.Умови забезпечення державної гарантії якості вищої
освіти:
1.1. Виконання навчального плану за показниками: перелік
100
100
навчальних дисциплін, години, форми контролю, %
1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу
100
100
за останні 5 років, %
1.3. Чисельність науково-педагогічних (педагогічних)
працівників, що обслуговують напрям підготовки
(спеціальність) і працюють у навчальному закладі за
основним місцем роботи, які займаються вдосконаленням
100
100
навчально-методичного
забезпечення,
науковими
дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних
посібників, %
II. РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯ[ЛЬНОСТІ
(РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ), НЕ МЕНШЕ (%)
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціальноекономічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, %
90,0
90
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання
50
55,0
(оцінки «5» і «4»), %
2.2. Рівень знань студентів
з природничо-наукової
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, %
90
93,1
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання
50
58,6
(оцінки «5» і «4»), %
2.3. Рівень знань студентів
зі спеціальної (фахової)
підготовки:
92,7
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, %
90
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання
58,5
50
(оцінки «5» і «4»), %
Голова комісії

С.В. Огарь

+ 05,0

+ 03,1
+ 08,6

+ 02,7
+ 08,5

2

III. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ
3.1. Наявність у структурі навчального закладу наукових
+
підрозділів
3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова робота на
+
кафедрах, участь в наукових конференціях, конкурсах,
виставках, профільних олімпіадах тощо)
Голова комісії,
завідувач науково-методичної лабораторії
з питань фармацевтичної освіти,
доцент кафедри організації та економіки фармації
Національного фармацевтичного університету,
кандидат фармацевтичних наук, доцент

член комісії,
заступник директора з навчальної роботи
заступник директора з навчальної роботи
КВНЗ “Житомирський базовий фармацевтичний
коледж ім. І.С. Протасевича”,
кандидат педагогічних наук

+

і

С.В. Огарь

І.Д. Бойчук

З висновком ознайомлений:
Президент
Київського міжнародного університету

Директор Коледжу
Київського міжнародного університету '«' Ш

+

Х.В. Хачатурян

В

Т.М. Петренко

)

«5»

«4»

«3»

«2»

5

6

7

8

9

10

11

Якісна
успішність,%

%

Абсолютна
успішність, %

4

осіб

Результати виконання
ККР за самоаналізом
ВНЗ

Якісна
успішність,%

3

ОТРИМАЛИ ОЦІНКИ ПРИ САМОАНАЛІЗІ
ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

%

2

Виконували
ККР

Абсолютна
успішність,

1

Кількість студентів,
осіб

№
з/п

Назва
дисциплін, за
якими
проводиться
контроль

Група

РЕЗУЛЬТАТИ
ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.12020101 “ФАРМАЦІЯ”
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 1202 “ФАРМАЦІЯ”
(у період з 13 по 15 червня 2016 року)

12

14

15

Дисципліни циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки
1.
2

Історія
України
Основи
правознавства
(Правознавство)

205-ФР(П)

20

18

90,0

4

7

7

-

90,0

55,0

100,0

70,0

205-ФР(П)

20

18

90,0

3

8

7

-

90,0

55,0

100,0

65,0

55,0

100,0

67,5

62,5

100,0

75,0

Всього за циклом:

1.

Анатомія з
основами
фізіології
Голова комісії

105ФР (П)

40
36
7
14
90,0
15
90,0
Дисципліни циклу природничо-наукової підготовки
8

8

100

2

3

3

-

100,0

Огарь С.В.

)
2.

Ботаніка

105-ФР (П)
205-ФР(Б)

Всього за циклом:

1
.

2.

Організація та
економіка
фармації
Основи охорони
праці та охорона
праці в галузі

)

21

19

90,5

57,1

29

93,1
7
10
9
27
93,1
Дисципліни циклу професійної підготовки

58,6

90,5

5

7

7

-

100,0

76,2

100,0

75,6

« ...

105-ФР (П)
205-ФР (Б)

21

19

90,5

4

8-

7

-

90,5

57,1

95,3

81,0

205-ФР (П)

20

19

95,0

5

7

7

-

95,0

60,0

95,0

70,0

41

38

92,7

9

15

14

-

92,7

58,5

95,2

75,5

Всього за циклом:

Голова експертної комісії

С.В. Огарь

Експерт
« - '■ » червня 2016 року

І.Д. Бойчук

З результатами ознайомлений:

Президент КиМУ

Х.В. Хачатурян

Директор Коледжу Університету

Т.М. Петренко

Голова комісії

Огарь С.В.

