висновок
експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації
спеціальності 8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація”
за ступенем вищої освіти магістр
у ПВНЗ “Київський міжнародний університет”
1. Загальні положення
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 КМУ №
1124 від 31.10.2011; № 801 від 15.08.2012; № 692 від 18.09.2013; № 507 від
27.05.2014), Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів
освіти, затверджених Постановою KM від 30 грудня 2015 року №1187,
«Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого
навчального закладу», затверджених наказом МОНмолодьспорту України № 689
від 13 червня 2012 р. (далі - Державні вимоги) та на виконання наказу
Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. за № 841-А «Про
проведення акредитаційної експертизи», експертна комісія у складі:
Кошового Олега Миколайовича, завідувача кафедри фармакогнозії
Національного фармацевтичного університету, доктора фармацевтичних наук,
доцента, голова комісії;
Марчишин Світлани Михайлівни, завідувача кафедри фармакогнозії з
медичною ботанікою Державного вищого навчального закладу «Тернопільський
державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського Міністерства охорони
здоров’я України», доктора фармацевтичних наук, професора, у період з 19 до 21
червня 2017 року включно на місці розглянула матеріали акредитаційної справи,
перевірила та встановила відповідність поданої інформації щодо можливості
акредитації спеціальності 8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація”
за ступенем вищої освіти магістр у ПВНЗ “Київський міжнародний університет”
(далі - Університет).
Експертизу проведено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про
вищу освіту» та інших законодавчих і нормативних документів.
На момент проведення перевірки членам експертної комісії були надані
такі документи:
1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - Приватного
вищого навчального закладу «Київський міжнародний університет», видане
Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією (серія А00
№ 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
PI-IV № 1155074), виданий відповідно до рішення ДАК від 6 липня 2012 року,
Голова комісії

О. М. Кошовий

2

протокол № 97, про акредитацію Приватного вищого навчального закладу
«Київський міжнародний університет» за статусом вищого закладу освіти IV
(четвертого) рівня.
4. Сертифікат Міністерства освіти і науки України (серія НІ-ІІ № 1175413),
виданий відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 28 травня 2015 року,
протокол № 116, про акредитацію напряму підготовки 6.120201 «Фармація» за II
(другим) рівнем.
5. Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ) від 08 жовтня 2016 року.
6. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань № 22654656 від 22.02.2017 року на запит
Приватного вищого навчального закладу «Київський міжнародний університет».
7. Довідка про внесення ВНЗ до Державного реєстру вищих навчальних
закладів України (реєстрація № 11-1-78 від 23.01.2008 р.).
8. Лист Святошинського районного управління ГУ ДСНС України у м.
Києві про дозвіл на використання приміщення навчально-адміністративного
корпусу Університету № 25/917 від 20.04.2017 р.
9. Лист Києво-Святошинського районного відділу ГУ ДСНС України у
Київський області про дозвіл на використання приміщення офісно-лабораторного
корпусу з гуртожитком № 569 від 17.05.2017 р.
10. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.0204/3553 від 09.02.2016 р.
11. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.0204/9059 від 22.03.2016 р.
12. Лист Головного управління Держпраці у Київський області про
відповідність приміщення Університету вимогам законодавства з охорони праці
№ 5.5/2/4398 від 21.04.2017 р.
13. Договір №01-09о/16 оренди спортивного майданчика від 01.09.2016 р.
14. Документи Університету, які підтверджують загальні відомості про
матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої
спеціальності, навчально-методичне й інформаційне забезпечення.
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, спеціаліста та магістра.
У 2016 році згідно з консолідованим рейтингом ВНЗ, що базується на ТОП200 Україна, Scopus та Webometrics, проведеним серед 269 ВНЗ України,
Київський міжнародний університет ввійшов в десятку кращих приватних
навчальних закладів. Серед найкращих вищих навчальних закладів міста Києва на 24 місці.
У 2016 році в рейтинзі «ТОП-200 Україна» Київський міжнародний
університет зайняв 62 місце.
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“Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” за ступенем вищої освіти магістр з
ліцензованим обсягом прийому: 25 осіб денної форми навчання.
Юридична адреса: вул. Львівська, 49. Організаційно-правова форма приватна. Ідентифікаційний код закладу - 21595240; Банківські реквізити
закладу - р/р 2600 90000 22707 МФО 322313 у філії АТ Укрексімбанк в м. Києві.
Наведені дані підтверджують, що фактичні показники Університету
відповідають першому розділу нормативів і вимог щодо акредитації заявленої
спеціальності.
2. Формування контингенту студентів
Формування контингенту студентів носить системний характер,
складається з профорієнтаційної роботи кафедр, приймальної комісії, залучення
молоді до конкурсів, олімпіад. Випускова кафедра проводить активну роботу
щодо залучення студентів під час навчання до наукових розробок, участі у
науково-практичних семінарах, конференціях, роз’яснює особливості підготовки
фахівців за ступенем вищої освіти «магістр», поширює інформацію про можливі
місця працевлаштування випускників та їх первинні посади, можливості
кар’єрного росту після закінчення навчання.
Згідно встановлених ліцензійних обсягів станом на 01 жовтня 2016 року на
денній формі навчання зі спеціальності 8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202
“Фармація” навчається 18 студентів (1 курс -10 осіб, 2 курс - 8 осіб), які вступили
до магістратури на основі базової вищої освіти зі спеціальності Фармація.
Формування якісного складу студентів зі спеціальності 8.12020101
“Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” за ступенем вищої освіти магістр
здійснюється через приймальну комісію, яка працює за річним планом, що
затверджується головою приймальної комісії.
Експертна комісія відмічає, що в Університеті формування якісного складу
студентів зі спеціальності 8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202
“Фармація ” за ступенем вищої освіти магістр здійснюється у відповідності до
чинних нормативів і вимог, затверджених Міністерством освіти і науки України.
3. Кадрове забезпечення підготовки фахівців
заявленої спеціальності
Експертна комісія, провівши перевірку кадрового забезпечення підготовки
фахівців заявленої спеціальності дійшла висновку, що воно в цілому відповідає
встановленим нормативам і критеріям передбачених нормативними документами
МОН України. Згідно з офіційними документами підготовку фахівців
спеціальності 8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” забезпечує
випускова кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських
засобів та кафедра фармації, а також інші кафедри, де працюють кваліфіковані
професори, доценти та викладачі.
Випускову кафедру управління '
стандартизації та безпеки лікарських
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засобів очолює доктор медичних наук, професор Пішель В.Я., яким підготовлено
та опубліковано 6 наукових та методичних праць у сфері фармацевтичної галузі.
До складу кафедри входить 7 науково-педагогічних працівників, з яких 5 (71,4%)
працюють за основним місцем роботи. Якісний склад кафедри становить: 1 доктор медичних наук (Пішель В.Я.), 2 - доктори фармацевтичних наук (Гудзенко
А.В., Цуркан О.О.), 2 - кандидати фармацевтичних наук (Паршиков В.О.,
Воскобойнікова Г.Л.); 2 - кандидати біологічних наук (Марунич Р.Ю.,
Кубашко А.В.).
Кафедру фармації очолює доктор фармацевтичних наук, професор Цуркан
О. О., яким підготовлено та опубліковано 13 наукових та методичних праць у
сфері фармацевтичної галузі. До складу кафедри входить 10 науково-педагогічних
працівників, з яких 8 (80,0%) працюють за основним місцем роботи. Якісний
склад кафедри становить: 1 - доктор фармацевтичних наук (Цуркан О.О.), 1 доктор біологічних наук (Ядловський О.Є.); 6 - кандидатів біологічних наук
(Курапова Т.М., Майдебура О.П., Марунич Р.Ю., Гайдай Г.Л., Рак О.О.,
Гуменюк Л.Д.); 2 - викладачі (Шостак Л.Г., Власенко С.О.).
Дисципліни
циклу
фундаментальної,
природничо-наукової
та
загальноекономічної підготовки забезпечують науково-педагогічні працівники в
кількості 3 осіб. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями
та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин, становить
100% (від кількості лекційних годин), з яких 3 особи (100%) працюють за
основним місцем роботи, з них: докторів наук або професорів за фахом - 1
(46,2%), що відповідає встановленим нормативам.
Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки забезпечують
науково-педагогічні працівники у кількості 11 осіб. Частка науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують
викладання лекційних годин з навчальних дисциплін професійного циклу
становить 97,2% (від кількості лекційних годин), з яких 8 осіб (77,3%) працюють
за основним місцем роботи, з них: докторів наук або професорів за фахом 4 (69,9%), що відповідає встановленим нормативам.
Усі науково-педагогічні працівники, які задіяні в навчальному процесі
підготовки магістрів, пройшли підвищення кваліфікації у вигляді стажування. В
Університеті згідно з вимогами “Положення про підвищення кваліфікації та
стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних
закладів” налагоджена система підвищення кваліфікації та стажування
викладачів, яка реалізується шляхом довгострокового та короткострокового
стажування у ВНЗ, наукових установах та організаціях як в Україні, так і за її
межами, а також у структурних підрозділах Університету. Основними базами для
проходження стажування науково-педагогічних працівників слугували вищі
навчальні заклади та наукові установи України. Зокрема, Національний
фармацевтичний університет, Приватний вищий навчальний заклад «Київський
медичний університет УАНМ», Департамент досліджень та розробки ПАТ
«Фармак» та інші.
Таким чином, експертна комісія, пеиевіоивши кадрове забезпечення
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підготовки фахівців зі спеціальності 8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202
“Фармація ” констатує, що кадровий склад науково-педагогічних працівників, які
забезпечують підготовку фахівців, в цілому відповідає вимогам підготовки
фахівців за ступенем вищої освіти магістр.
4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення
Експертною комісією встановлено, що організація навчального процесу щодо •
підготовки фахівців за спеціальністю 8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202
“Фармація” в Університеті регламентується чинними нормативно-правовими
документами, стандартами вищої освіти України та освітніми програмами.
Кваліфікаційні вимоги до діяльності фахівців з фармації та вимоги до рівня їх
компетентності визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньопрофесійній програмі підготовки магістрів.
Встановлено, що з метою унормування змісту професійної підготовки
фахівців в Університеті розроблено та затверджено:
- варіативну частину освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра, у
якій відображено фахові спеціальні компетентності і результати навчання
магістрів зі спеціальності 8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація”;
- варіативну частину освітньо-професійної програми підготовки магістра
спеціальності 8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація”, у якій
визначено навчальний час підготовки за циклами, кількість кредитів ЄКТС
викладання кожної дисципліни та анотації змісту дисциплін варіативної частини
ОПП магістра;
- засоби діагностики якості вищої освіти для ступеня вищої освіти «магістр»
за спеціальністю 8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація”, у яких
визначено вимоги до кількісного та якісного оцінювання ступеня сформованості
знань, умінь, навичок, професійної компетентності для проведення запланованих
семестрових контрольних заходів.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014, № 1556-УІІ,
чинних нормативних документів МОН України, «Положення про організацію
освітнього процесу у Київському міжнародному університеті», розроблено
освітню програму підготовки магістрів за спеціальністю 226 “Фармація”, на
основі якої розроблено й затверджено структурно-логічні схеми побудови
навчальних планів, навчальні та робочі навчальні плани підготовки фахівців,
програми навчальних дисциплін за нормативною та варіативною частинами.
Підготовка магістрів зі спеціальності 8.12020101 “Фармація” галузі знань
1202 “Фармація” здійснюється за навчальним планом, затвердженим в
установленому порядку.
На 2015/2016 навчальний рік, відповідно до статті 13 Закону України "Про
вищу освіту" та Наказу МОН України № 47 від 26 січня 2015 року «Про
особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» в
Університеті були розроблені нові навчальні плани зі спеціальності 8.12020101
“Фармація” галузі знань 1202 “Фармація”, які враховують вимоги щодо
Голова комісії

О.М. Кошовий

6

запровадження в обсязі від трьох до дванадцяти кредитів ЄКТС для навчальних
дисциплін і практик. Із розрахунку 1 кредит - ЗО годин. На 2016/2017 навчальний
рік був затверджений новий навчальний план, розроблений відповідно до
Примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського рівня
вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах
МОЗ України за спеціальністю 226 «Фармація», затвердженого в.о. Міністра
охорони здоров’я України В. Шафранським 26 липня 2016 року.
У повному обсязі сформовано навчально-методичні комплекси з навчальних
дисциплін, які складені у відповідності до навчального плану та існуючих
навчально-методичних документів. Комплекси укладено з урахуванням специфіки
студентської аудиторії й особливостей підготовки фахівців з фармації.
У ході перевірки навчально-методичних матеріалів для кожної дисципліни
згідно з навчальним планом був встановлений такий рівень забезпечення: 100%,
що дозволяє здійснювати ефективний і поетапний контроль якості знань
студентів. З кожної дисципліни навчального плану розроблені матеріали
підсумкового модульного контролю, що зорієнтовані на перевірку теоретичних
знань та практичних навичок студентів, а також оцінку здатності до їх
використання та самостійного поповнення в процесі професійної діяльності.
Викладачами кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки
лікарських засобів впроваджуються в навчальний процес нові технології
навчання. Широко застосовується практика ведення лекцій за допомогою
мультимедійного супроводу, що робить процес навчання більш технологічним і
результативним.
Сучасні наукові дослідження кафедри фармації, кафедри управління якістю,
стандартизації та безпеки лікарських засобів охоплюють фундаментальні та
прикладні розробки та присвячені проблемам створення сучасних
високоефективних лікарських засобів, розробка методів стандартизації та оцінка
їх токсикологічної та фармакалогічної активностей. Результати проведених
наукових досліджень відображені в численних наукових публікаціях.
Науково-педагогічними працівниками кафедри протягом 2012-2017 рр.
було видано більше 90 наукових статей у провідних загальноукраїнських та
зарубіжних профільних виданнях, отримано більше 6 патентів на корисну модель.
Для здобуття ступеня вищої освіти магістр зі спеціальності 8.12020101
“Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” передбачено виконання магістерських
робіт. Тематика магістерських робіт та методичні вказівки для їх виконання
розроблені згідно з вимогами.
В Університеті навчальний процес у повному обсязі переведено на засади
Болонської декларації шляхом розробки навчальних планів, програм навчальних
дисциплін, засобів діагностики якості навчання з урахуванням вимог ЕСТБ
(Європейська система трансферу кредитів) в системі кредитно-модульного
навчання.
Експертна комісія, перевіривши навчально-методичне забезпечення
підготовки фахівців констатує, що якість розробки матеріалів та їх перелік в
навчально-методичному кол
‘
’
' цілому відповідають існуючим
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вимогам щодо акредитації спеціальності 8.12020101 “Фармація” галузі знань
1202 “Фармація” за ступенем вищої освіти магістр.
5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
На момент проведення акредитаційної експертизи встановлено, що
Університет має у своєму розпорядженні два навчальні корпуси. У відповідності
до наявних документів загальна площа будівлі навчально-адміністративного .
корпусу по вул. Львівська, 49 становить 30748,4 кв. м.; загальна площа офіснолабораторного корпусу з гуртожитком по вул. Оксамитовій, 18-А,
с. Петропавлівська Борщагівка, Святошинський р-н становить 14397 кв. м.;
загальна площа всіх приміщень становить 45145,4 кв.м.
Безпосередньо в навчальному процесі використовуються: обладнані
належним чином лекційні зали, аудиторії, навчальні класи, кабінети; обладнання
періодично оновлюється, що дозволяє ефективно проводити всі види занять.
Для забезпечення навчального процесу створена міцна навчальнометодична та науково-технічна база.
Всі навчальні лабораторії кафедр медико-фармацевтичного факультету
відповідають сучасному рівню, вони забезпечені приладами, обладнанням,
технічними засобами, субстанціями і реактивами в обсягах та кількостях,
відповідно до вимог організації навчального процесу. Введені в експлуатацію
лекційні аудиторії факультету та лабораторні кімнати. З метою організації
практичних занять студентів зі спеціальності 8.12020101 “Фармація” галузі знань
1202 “Фармація” в Університеті створені та належним чином обладнані
спеціалізовані кабінети, лабораторії, зокрема, лабораторія хімії (аналітична зона;
фізико-хімічна зона), навчальна аудиторія теоретичних основ хімії, кабінет гігієни з
основами мікробіології та екології, кабінет фармакогнозії і ботаніки, кабінет
фармакології та клінічної фармації, кабінет організації та економіки фармації,
кабінет основ менеджменту та маркетингу у фармації, кабінет основ медичного та
фармацевтичного товарознавства, кабінет технології ліків, кабінет безпеки
життєдіяльності з основами охорони праці та першої долікарської допомоги,
кабінет стандартизації лікарських засобів та належних практик у фармації, кабінет
соціально-економічних дисциплін у фармації, навчальні аптеки та інші.
Приміщення забезпечені необхідним інвентарем, обладнанням, технікою, науковометодичною літературою, що дозволяє студентам займатися науковою роботою за
обраною спеціальністю.
Рівень забезпечення навчального процесу аудиторним фондом,
обладнанням, інструментарієм, підручниками, методичною літературою,
сучасною аудіо- та відеотехнікою, комп'ютерами відповідає нормативним
вимогам.
Університет оснащений комп’ютерами (всі структурні підрозділи мають
сучасну комп’ютерну техніку, обладнані відповідні комп’ютерні лабораторії,
спеціалізовані комп’ютерні класи та ресурсні центри). Усього в навчальному
процесі використовується 420 комп’ютерів. Кількісний показник щодо
Голова комісії

О.М. Кошовий

8

забезпечення студентів робочими комп’ютерними місцями становить 12,0 на 100
осіб. Для забезпечення навчального процесу використовуються комп’ютери на
базі процесорів Pentium. Університет має власні виходи в Internet, E-mail,
видавничий центр, університетську газету, навчальну телекомпанію, сучасну
відеотеку.
Університет має власну друкарню, що дає можливість у повному обсязі
забезпечити всі структурні підрозділи навчально-методичною літературою,
зокрема підручниками та навчальними посібниками тощо. Наявне матеріально- •
технічне оснащення, умови безпечної експлуатації навчальних приміщень,
відповідають санітарно-технічним нормам.
Університет має гуртожиток загальною площею 14397,0 м.кв. Нині всі
бажаючі студенти мають можливість отримати в тимчасове користування місця в
гуртожитку.
Вважаємо, що матеріально-технічна база відповідає вимогам щодо
акредитації підготовки фахівців зі спеціальності 8.12020101 “Фармація” галузі
знань 1202 “Фармація” за ступенем вищої освіти магістр.
6. Інформаційне забезпечення
Експертною комісією здійснено перевірку інформаційного забезпечення
навчального процесу зі спеціальності 8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202
“Фармація”. Університет має власну бібліотеку, читальну залу на 360 місць,
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 (налічують близько 98 найменувань). Окрім
підручників, посібників і спеціалізованої літератури з окресленої спеціальності, є
довідкова література, монографії та методичні матеріали, періодичні видання.
Функціонує і постійно поповнюється електронна бібліотека.
Усі структурні підрозділи мають сучасну комп’ютерну техніку, обладнані
відповідні комп’ютерні лабораторії, спеціалізовані комп’ютерні класи та ресурсні
центри.
В ході перевірки також було з’ясовано, що навчальний процес забезпечено
аудіо- відеотехнікою та графопроекторами.
Університет має власний вихід в Internet, почтовий сервер, видавничий
центр, лінгафонні кабінети, спеціальні кабінети з ліцензованих в навчальному
закладі напрямів підготовки, спеціальностей. Під час викладання дисциплін
використовується сучасне програмне забезпечення. Зокрема, це текстові
редактори: Microsoft Word; програми створення комп’ютерних презентацій
Microsoft Power Point, Charisma, відео редактор Pinnacal Studio, редактори звуків Sound Forge, Easy CD-DA Extractor; електронні таблиці: Microsoft Excel; системи
управління базами даних (СУБД); програми-перекладачі: Stylus,
Промт.
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Програми-Словники Лінгво; програма для проведення тестувань, що входять до
ліцензійного іспиту «Крокі» та «Крок2»: «Конструктор тестів еаБуСНііггу^а інші.
Експертна комісія констатує, що якість інформаційного забезпечення в
цілому відповідає вимогам щодо акредитації підготовки фахівців зі спеціальності
8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” за ступенем вищої освіти
магістр.
7. Якісні характеристики підготовки фахівців
Провівши перевірку, експертна комісія констатує, що навчальний план з
підготовки фахівців зі спеціальності 8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202
“Фармація” виконано в повному обсязі. Аналіз зведених даних результатів
складання зимової та літньої заліково-екзаменаційних сесій за 2015/16 н.р. зі
спеціальності 8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” засвідчує, що
для студентів денної форми навчання абсолютна успішність становить 100%,
показник якості успішності - 74,2%, що відповідає встановленим критеріям. За
результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії у 2016/17 н.р. абсолютна
успішність становить 100%, показник якості успішності - 70,1%,
З метою визначення якості навчання студентів магістратури в Університеті
були проведені комплексні контрольні роботи зі спеціальності 8.12020101
“Фармація” галузі знань 1202 “Фармація”. Для їх проведення використовувались
пакети комплексних контрольних робіт, що були розроблені викладачами
навчального закладу. Виконані в Університеті комплексні контрольні роботи
дають підстави зробити висновок про те, що їх результати в основному
відповідають якісним характеристикам підготовки фахівців за ступенем вищої
освіти магістр.
Експертною комісією були проведені контрольні заміри знань студентів у
відповідності до затвердженого графіка з таких навчальних дисциплін:
«Педагогіка і психологія вищої школи», «Клінічна фармація та фармацевтична
опіка», «Біофармація». За результатами виконаних комплексних контрольних
робіт рівень знань студентів із відповідних циклів становив:
а) фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної
підготовки абсолютна успішність - 100%, якісна успішність - 62,5%, що
відповідає встановленим критеріям.
б) професійної та практичної підготовки абсолютна успішність - 100%,
якісна успішність - 50,0%, що відповідає встановленим Критеріям.
Усі види практичної підготовки студентів забезпечуються випусковою
кафедрою управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів та
кафедрою фармації. В Університеті дотримуються вимоги Положення про
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. До
методичного забезпечення всіх видів практик залучаються найбільш підготовлені
і кваліфіковані викладачі кафедри. Звіти практик студентами захищаються перед
комісією до складу якої входять завідувач та викладачі кафедри. Звіти
передбачають пропозиції щодо покращення умов проходження практики в
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наступному навчальному році. За результатами захисту звітів практичної
підготовки студентів комісія виставляє диференційовані оцінки у відомостях та
залікових книжках, які засвідчують про достатній рівень підготовки до
майбутньої професійної діяльності. Зведені дані результатів практичної
підготовки у 2015/16 навчальному році студентів денної форми навчання
становлять: абсолютна успішність - 100%, якісна успішність - 70,0%; у І півріччі
2016/17 навчального року абсолютна успішність - 100%, якісна успішність 66,6%.

Експерти зазначають, що освітня діяльність студентів зі спеціальності
8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” в цілому відповідає
встановленим нормативам і вимогам до акредитації за рівнем вищої освіти
магістр.
8. Науково-дослідницька діяльність
Важливим аспектом науково-педагогічної діяльності колективу є науководослідницька робота професорсько-викладацького складу кафедри управління
якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів, кафедри фармації та
студентів факультету.
На медико-фармацевтичному факультеті в 2015 р. зареєстрована в
УкрІНТЕІ науково-дослідна тема 0116Ш05366 «Обґрунтування критеріїв
створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних
інгредієнтів і лікарській засобів на основі рослинної сировини».
Сучасні наукові дослідження кафедри фармації, кафедри управління якістю,
стандартизації та безпеки лікарських засобів охоплюють фундаментальні
прикладні розробки та присвячені
проблемам
створення сучасних
високоефективних лікарських засобів, розробка методів стандартизації та оцінка
їх токсикологічної і фармакалогічної активностей.
Результати проведених
наукових досліджень відображені в численних наукових публікаціях.
Науково-педагогічними працівниками кафедри протягом 2015-2017 рр.
було видано більше 90 наукових статей у провідних вітчизняних та міжнародних
профільних виданнях, отримано понад 7 патентів на корисну модель.
Науково-педагогічні працівники кафедри фармації, кафедри управління
якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів є постійними учасниками
міжнародних, національних та регіональних конференцій, симпозіумів, наукових
семінарів, круглих столів з актуальних фармації, хімії, біології та медицини.
Крім того, в Університеті постійно проводяться науково-практичні
семінари та круглі столи з питань методики викладання фармацевтичних
дисциплін, що дозволяють обмінюватися досвідом, виробляти шляхи
удосконалення форм проведення занять.
Науковці кафедри фармації, кафедри управління якістю, стандартизації та
безпеки лікарських засобів підтримують тісні наукові зв’язки з різними науководослідними установами, відомствами, вищими навчальними закладами України,
такими як Міністерство охорони здоров'я^ Національний фармацевтичний
Голова комісії
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університет, Запорізький державний медичний університет, Національний
медичний університет ім. Богомольця тощо.
Студенти зі спеціальності 8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202
“Фармація” залучаються до наукової роботи. Результати наукової діяльності
студенти відображають у виступах на наукових конференціях і участі в конкурсах
студентських наукових робіт. На кафедрі фармації та кафедрі управління якістю,
стандартизації та безпеки лікарських засобів діють студентські наукові гуртки:
«Інноваційна фармація», «Фармакологія безпеки» до роботи в яких залучено ,
більше 18 студентів.
Студенти брали участь у студентських науково-практичних конференціях:
XVII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Європейський
шлях розвитку України: плани і реалії»; Міжнародна науково-практична
конференція «Україна в євроінтеграційних процесах»; Молодіжна науковопрактична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії»;
Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір України в
контексті безпекових викликів та сучасних реалій»; Науково-практичний семінар
«Освіта в Україні та закордоном: проблеми та перспективи»; Всеукраїнська
науково-практична конференція «Європейський вибір України: сучасні виклики
та реалії»;
Міжнародна науково-практична студентська конференція
«Європейський шлях розвитку України як запорука формування ціннісних
орієнтирів української молоді»; IV Всеукраїнська науково-практична конференція
з міжнародною участю «Хімія природних сполук»; Науково-практична
конференція молодих вчених з міжнародною участю «Медицина XXI століття» та
1 етапах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук, 1 етапах Всеукраїнських олімпіад з хімії, біології
та медицини.
Експерти зазначають, що наукова діяльність студентів зі спеціальності
8.12020101 “Фармація” галузі знань 1202 “Фармація” в цілому відповідає
встановленим нормативам і вимогам до акредитації за рівнем вищої освіти
магістр.
9. Врахування зауважень попередньої ліцензійної комісії
При ліцензуванні магістратури зі спеціальності 8.12020101 «Фармація»
галузі знань 1202 «Фармація» експертною комісією МОН України було
рекомендовано:
1. Продовжити роботу над удосконаленням науково-методичного
забезпечення організації навчального процесу зі спеціальності 8.12020101
«Фармація» галузі знань 1202 «Фармація» у відповідності до вимог чинного
законодавства, зокрема включаючи відео- та аудіо- матеріали.
2. Продовжити роботу щодо поповнення бібліотеки (у т.ч. електронної)
новітніми надходженнями підручників, навчальних посібників з усіх дисциплін
навчального плану з урахуванням спеціалізації магістерської програми підготовки
Голова комісії
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студентів.
3. Для підготовки до ліцензованого інтегрованого іспиту «Крок-1», «Крок2», розмістити на сайті тестові завдання за дисциплінами, окремими темами та
загальну базу тестів.
4. Для перспективи створення наукових шкіл запланувати поетапне
придбання наукового устаткування для аналітичних, фітохімічних та
технологічних досліджень.
У процесі організації навчального процесу впродовж 2015/16 - 2016/17
навчальних років було проведено комплекс заходів, спрямованих на усунення
зроблених зауважень.
За звітний період була проведена робота по навчально-методичному
забезпеченню організації навчального процесу напряму підготовки 6.120201
“Фармація” та 8.120201 Фармація галузі знань 1202 “Фармація” у відповідності
до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року. Розроблено
понад 53 навчально-методичних комплексів, які містять плани практичних занять,
завдання для самостійної роботи, питання та завдання для поточного та
підсумкового контролю, орієнтовні питання для підсумкового модульного
контролю, рекомендовану літературу, електронні ресурси. Навчально-методичні
матеріали розроблені з урахуванням проблемних питань в галузі фармації за
визначеною спеціалізацією, включаючи додатки у вигляді відеоматеріалів.
Поповнена існуюча електронна база навчальними посібниками,
електронними виданнями, конспектами лекцій за всіма дисциплінами навчального
плану з урахуванням спеціалізації підготовки студентів.
Для підготовки до ліцензованого інтегрованого іспиту на сайті розміщено з
тестові завдання.
З ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Фармація» який включає такі
дисципліни: органічна хімія, аналітична хімія, фізколоїдна хімія, біохімія,
ботаніка, патологічна фізіологія, мікробіологія, фармакологія.
З ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. Фармація» який включає такі
дисципліни: фармацевтична хімія, фармакогнозія, аптечні технології ліків,
заводські технології ліків, організація та економіка фармації, менеджменту та
маркетинг у фармації, клінічна фармація.
З метою створення наукової школи університетом здійснюються заходи зі
створення наукових лабораторій для проведення аналітичних, фітохімічних та
технологічних досліджень.
Приймальною комісією проведені ефективні заходи, спрямовані на
наповнення місць, передбачених ліцензійними обсягами. Зокрема, збільшений
контингент студентів, зарахованих як на 1 курс навчання, так і за програмами
підготовки за скороченими термінами навчання.
Зауваження та пропозиції контролюючих органів за звітний період усунуто
в повному обсязі.
Експертна комісія зазначає, що керівництво Університету й деканат
факультету постійно зосереджує свою увагу на питаннях організації
навчального процесу через удосконалення наукової, навчально-методичної,
Голова комісії
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практичної роботи та усуненні недоліків, що виникають у процесі повсякденної
освітньої діяльності.
10. Загальні висновки
На підставі проведеної акредитаційної експертизи можна зробити загальний
висновок про те, що в Університеті всі показники матеріально-технічного,
кадрового, навчально-методичного, інформаційного забезпечення, освітньої і
наукової діяльності відповідають вимогам щодо акредитації підготовки фахівців
ступеня вищої освіти магістр зі спеціальності 8.12020101 «Фармація» галузі знань
1202 «Фармація».
Разом з тим комісія вважає, що необхідно звернути увагу керівництва
навчального закладу на такі рекомендації та зауваження, які не впливають на
рішення про акредитацію, але сприятимуть покращанню якості підготовки
фахівців:
1. Активізувати наукову діяльність науково-педагогічного персоналу
шляхом підготовки й публікування монографій, наукових публікацій у
періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз.
2. Посилити профорієнтаційну роботу серед абітурієнтів та забезпечити
набір студентів з метою доукомплектування груп згідно з ліцензійним обсягом.
3. Продовжувати роботу щодо оновлення бібліотечного фонду сучасними
підручниками й навчальними посібниками фахового спрямування.
4. Залучати студентів спеціальності 8.12020101 «Фармація» галузі знань
1202 «Фармація» до участі у конкурсах наукових робіт та грантах відповідного
напрямку.
За результатами роботи експертна комісія вважає доцільним прийняти
рішення про акредитацію спеціальності 8.12020101 «Фармація» галузі знань
1202 «Фармація» у ПВНЗ “Київський міжнародний університет” за рівнем
вищої освіти магістр з ліцензійним обсягом 25 осіб.
Голова комісії,
завідувач кафедри фармакогнозії Національного
фармацевтичного університету, доктор
фармацевтичних наук, доцент
член комісії,
завідувач кафедри фармакогнозії з медичною
ботанікою Державного вищого навчального
закладу «Тернопільський державний медичний
університет ім. І.Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України», доктор
фармацевтичних наук, професор
З висновком ознайомлений:
Президент ПВНЗ «Київський між
університет»
Голова комісії

О. М. Кошовий

С. М. Марчишин

X. В. Хачатурян
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РЕЗУЛЬТАТИ
ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
СТУДЕНТАМИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.12020101 “ФАРМАЦІЯ”
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 1202 “ФАРМАЦІЯ”
(у період з 19 червня по 21 червня 2017 р.)
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Голова експертної комісії

О.М. Кошовий

Експерт
21 червня 2017 року

С.М. Марчишин

З результатами ознайомлений:
Президент

Х.В. Хачатурян

Додаток Б
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ВІДПОВІДНОСТІ СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЛІЦЕНЗІЙНИМ УМОВАМ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СФЕРІ
ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ДЕРЖАВНИМ ВИМОГАМ ДО АКРЕДИТАЦІЇ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.12020101 “ФАРМАЦІЯ”
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 1202 “ ФАРМАЦІЯ ”
_______У КИЇВСЬКОМУ МІЖНАРОДНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Показники

Норматив

Фактично

1

2

3

+

+

25/-

25/-

Відхилення
від
нормативу
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1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1.1 Концепція діяльності за заявленим напрямом,
(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів АРК,
обласною, Київською, Севастопольською міською
державною адміністрацією
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма
навчання/заочна форма навчання)

-

2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІ[В ЗАЯВЛЕНОГО НАПРЯМУ
ПІДГОТОВКИ (СПЕЦІАЛЬНОСТІ)
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими
ступенями та вченими званнями, які забезпечують
викладання лекційних годин соціально-гуманітарного
циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від
кількості годин)
2.1.1. У тому числі які працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи

Н авчальним

-

-

-

-

95

100

+ 5,0

50

100

+50,0

40

46,2

+6,2

+

+

п л ан о м не
передбачено

Н авчальним
п лан ом не
передбачено

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими
ступенями та вченими званнями, які забезпечують
викладання лекційних годин циклу фундаментальної,
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
дисциплін навчального плану спеціальності (% від
кількості годин) (за винятком військових навчальних
дисциплін)
У тому числі які працюють у даному навчальному закладі
за основним місцем роботи, з них:
2.2.1. 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)
2.2.2. Не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб
ліцензованого обсягу (для спеціаліста, магістра)
Голова експертної комісії

2
2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими
ступенями та вченими званнями, які забезпечують
викладання лекційних годин циклу професійної та
практичної підготовки навчального плану спеціальності
(% від кількості годин)
У тому числі які працюють у даному навчальному закладі
за основним місцем роботи, з них:
2.3.1. 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)
2.3.2. Не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб
ліцензованого обсягу (для спеціаліста, магістра)
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

95

97,2

+2,2

50

77,3

27,3

40

69,9

+29,9

+

+

+

+

+

+

+

+

100

100

70,0

100,0

12,0

12,0

+

+

3.5. Наявність спортивного залу

+

+

3.6. Наявність стадіону або спортивного майданчику

+

+

3.7. Наявність медичного пункту

+

+

+

+

+

+

+

+

100

100

3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами,
обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання
навчальних програм (% від кількості годин)
3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від
потреби)
3.3. 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")
’

3.4. Наявність пунктів харчування

4.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики
фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)
4.2. Наявність освітньо-професійної програми фахівця (у
т.ч. варіативної компоненти)
4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в
установленому порядку
4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для
кожної навчальної дисципліни навчального плану:
4.4.1.Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін
к

Голова експертної комісії

О.М. Кошовий

+ 30,0

4.2.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для
лабораторних робіт
4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних,
курсових робіт (проектів)
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки
знань з дисциплін соціально-гуманітарної,
фундаментальної та фахової підготовки (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

+

+

100

100

+

+

100

100

5

5,1

+0,1

5

8

+3

5.4.1. Наявність обладнаних лабораторій

+

+

5.4.2. Наявність каналів доступу

+

+

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (%)
4.7. Наявність методичних вказівок щодо виконання
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів
(у т.ч. з використанням інформаційних технологій), %
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів
5. ІНФ ОРМ АЦІЙ НЕ ЗА БЕЗП ЕЧ ЕН Н Я

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними
посібниками, що містяться у власній бібліотеці
5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних
залах до загального контингенту студентів (%)
5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими
періодичними виданнями
5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернет
як джерела інформації:

Я к іс н і х а р а к т е р и с т и к и п ід г о т о в к и ф а х ів ц ів
6.УМ ОВИ ЗА БЕЗП ЕЧ ЕН Н Я ДЕРЖ А ВН О Ї ГАРАНТІЇ Я К О С Т І ВИ Щ О Ї ОСВІТИ:

6.1. Виконання навчального плану за показниками: перелік
100
100
навчальних дисциплін, години, форми контролю, %
6.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу
100
100
за останні 5 років, %
6.3. Чисельність науково-педагогічних (педагогічних)
працівників, що обслуговують напрям підготовки
(спеціальність) і працюють у навчальному закладі за
100
100
основним місцем роботи, які займаються вдосконаленням
навчально-методичного забезпечення, науковими
дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних
посібників, %
7. РЕЗУЛЬТАТИ О С ВІТН ЬО Ї ДІЯЛ ЬН О СТІ (РІВЕНЬ ПІДГОТОВ] КИ ФАХІВЦІЇВ), НЕ
М ЕНШ Е %
7.1. Рівень знань студентів з соціально-гуманітарної підготовки:
7.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, %

Не
передбачено

Не
передбачено

7.1.2. Якісно виконані контрольні завдання
Не
Не
передбачено передбачено
(оцінки «5» і «4»), %
7.2. Рівень знань студентів з фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної
підготовки:
7.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, %
7.2.2. Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %
Голова експертної комісії

90

100

+ 10,0

50

62,5

+ 12,5

__________

О.М. Кошовий

4

7.3. Рівень знань студентів з професійної та практичної підготовки:
7.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, %

90

100

7.3.2. Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %

50

50,0

+

+

+

+

+ 10

8. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ
8.1. Наявність у структурі навчального закладу наукових
підрозділів
8.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова робота на
кафедрах, участь в наукових конференціях, конкурсах,
виставках, профільних олімпіадах тощо)

Голова комісії,
Національного
завідувач
кафедри
фармакогнозії
фармацевтичного університету, доктор ф армацевтичних
наук, доцент

член комісії,
завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою
Державного вищого навчального закладу «Тернопільський
державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я України», доктор
фармацевтичних наук, професор

З висновком ознайомлений:
Президент ПВНЗ «Київський міжнародний університет»

О.М. Кошовий

С.М. Марчишин

Х.В. Хачатурян

Додаток В
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ДОТРИМАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИМОГ ЩОДО МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНОГО, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ТА
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У КИЇВСЬКОМУ МІЖНАРОДНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
зі спеціальності 8.12020101 “Фармація”
галузі знань 1202 “Фармація”
Фактичне
Відхилення від
значення
нормативу
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО МАТІЇРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИВЦОЇ ОСВІТИ
Найменування показника (нормативу)

Норматив

1. Забезпеченість приміщеннями для
проведення навчальних занять та
контрольних заходів (кв. метрів на одну
особу для фактичного контингенту
студентів та заявленого обсягу з
урахуванням навчання за змінами)
2. Забезпеченість мультимедійним
обладнанням для одночасного
використання в навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)
3. Наявність соціально-побутової
інфраструктури:

2,4

3,6

ЗО

зо

1) бібліотеки, у тому числі читального залу

+

+

2) пунктів харчування

+

+

3) актового чи концертного залу

+

+

4) спортивного залу

+

+

5) стадіону та/або спортивних майданчиків

+

+

6) медичного пункту

+

+

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти
гуртожитком (мінімальний відсоток
потреби)
5. Забезпеченість комп'ютерними робочими
місцями, лабораторіями, полігонами,
обладнанням, устаткуванням, необхідними
для виконання навчальних планів

70

100

+30

+

+

+

+2,2

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО НАВ1ІАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗА]БЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИРЦОЇ ОСВІТИ
1. Наявність опису освітньої програми
2. Наявність навчального плану та
пояснювальної записки до нього
3. Наявність робочої програми з кожної
навчальної дисципліни навчального плану
4. Наявність комплексу навчальнометодичного забезпечення з кожної
навчальної дисципліни навчального плану
Голова експертної комісії

+

+

+

+

+

+

+

+

//У /?

^

__________
О.М. Кошовий

5. Наявність програми практичної
підготовки, робочих програм практик
6. Забезпеченість студентів навчальними
матеріалами з кожної навчальної
дисципліни навчального плану
7. Наявність методичних матеріалів для
проведення атестації здобувачів

+

+

+

+

+

+

Т Е Х Н О Л О Г І Ч Н І В И М О Г И Щ О Д О ІН Ф С ► РМ А Ц ІЙ Н О ГО З А Б Е З П Е Ч Е Н [НЯ
О С В ІТ Н Ь О Ї Д І Я Л Ь Н О С Т І У С Ф Е Р І в и в ЦОЇ О С В ІТ И

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними
та закордонними фаховими періодичними
виданнями відповідного або спорідненого
профілю, в тому числі в електронному
вигляді
2. Наявність доступу до баз даних
періодичних наукових видань англійською
мовою відповідного або спорідненого
профілю
(допускається
спільне
користування базами кількома закладами
освіти)
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу
освіти, на якому розміщена основна
інформація про його діяльність (структура,
ліцензії та сертифікати про акредитацію,
освітня/освітньо-наукова
/видавнича/
атестаційна (наукових кадрів) діяльність,
навчальні та наукові структурні підрозділи
та їх склад, перелік навчальних дисциплін,
правила прийому, контактна інформація)
4. Наявність електронного ресурсу закладу
освіти, який містить навчально-методичні
матеріали
з
навчальних
дисциплін
навчального плану, в тому числі в системі
дистанційного
навчання
(мінімальний
відсоток навчальних дисциплін)

не менш як
п ’ять
найменувань

8

+

+

+

+

60

60

Голова комісії,
завідувач кафедри фармакогнозії Національного
фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних
наук, доцент

член комісії,
завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою
Державного вищого навчального закладу «Тернопільський
державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я України», доктор
фармацевтичних наук, професор

З висновком ознайомлений:
Президент ПВНЗ «Київський міжнародний університет»

+3

О.М. Кошовий

С.М. Марчишин

,В. Хачатурян

