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Висновки експертної комісії 
щодо чергової акредитаційної експертизи 

підготовки фахівців за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» галузі знань 
1202 «Фармація» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст 
в Івано-Франківському національному медичному університеті

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про вишу освіту» та пункту 4 Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України (КМУ) від 09.08.2001 р. №978, зі змінами, внесеними згідно із 
Постановами КМУ № 1124 від 31.10.2011 p., № 801 від 15.08.2012 p., № 692 від 
18.09.2013 p., № 507 від 27.05.2014 p., № 901 від 31.10.2018 p., Положення про 
Акредитаційну комісію, затвердженого Постановою КМУ від 29.08.2003 р. 
№1380, зі змінами, внесеними постановами КМУ № 801 від 15.08.2012 р. та № 
446 від 27.05.2014 p., згідно із Постановою КМУ № 567 від 27.07.2016 р. «Деякі 
питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти» з урахуванням змін, внесених Постановами КМУ № 709 від 05.10.2016 
p., № 365 від 18.05.2017 p., № 30 від 31.01.2018 p., № 519 від 04.07.2018 p., інших 
нормативно-правових актів, наказу Міністерства освіти і науки України (MOH) 
від 15.11.2019 року №985-л «Про проведення акредитаційної експертизи» з 
метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів зі 
спеціальності 7.12020101 «Фармація» в Івано-Франківському національному 
медичному університеті, експертна комісія у складі:
Лебединець завідувач кафедри управління якістю Національного
Вячеслав фармацевтичного університету, доктор
Олександрович фармацевтичних наук, професор, голова комісії;
Унгурян завідувач кафедри організації та економіки фармації
Ліана Одеського національного медичного університету,
Михайлівна доктор фармацевтичних наук, професор, член комісії

у період з 26 по 28 листопада 2019 року включно, розглянула подані Івано- 
Франківським національним медичним університетом матеріали (зареєстровані 
за № 399-ас від 05.11.2019 р. в онлайн-таблиці «Акредитаційна експертиза 
напрямів підготовки (спеціальностей) за 2019 р.») безпосередньо у закладі вищої 
освіти (ЗВО), на фармацевтичному факультеті перевірила достовірність 
інформації, що була подана до MOH України разом із заявою на проведення 
акредитації про стан організаційного, навчально-методичного, кадрового, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчально-виховного 
процесу, відповідність освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки 
фахівців заявленого освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст.

Комісія зустрілася з ректором, першим проректором, проректорами, 
начальником навчального відділу, начальником відділу ЄКТС і моніторингу 
якості освіти, деканом та працівниками деканату фармацевтичного факультету, 
завідувачами та колективами випускових кафедр, студентами і оглянула 
матеріально-технічну базу закладу вищої освіти.

За результатами експертного оцінювання комісія встановила наступне:
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1. Загальна характеристика Івано-Франківського національного 

медичного університету та його фармацевтичного факультету

Івано-Франківський національний медичний університет (далі по тексту -  
ІФНМУ або Університет) -  заклад вищої освіти IV рівня акредитації у 
підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, державної 
форми власності, був заснований 07.10.1945 р. як Станіславський державний 
медичний інститут, у 2008 р. отримав статус національного. Понад ЗО років у 
ньому функціонував лікувальний факультет, у 1978 р. було відкрито 
стоматологічний факультет, у 1992 р. -  факультети післядипломної підготовки 
та підготовки іноземних громадян, у 1999 р. -  фармацевтичний факультет, а у 
2004 р. -  його заочна форма навчання, у 2017 р. започатковано спеціальність 
«Фізична терапія, ерготерапія». За 74 роки існування ІФНМУ випустив понад 34 
тисячі лікарів та 2227 провізорів. У 2017 р. Університет отримав сертифікат 
відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ДСТУ ISO 
9001:2015.

На даний час в ІФНМУ працює 4 факультети (медичний, стоматологічний, 
фармацевтичний, підготовки іноземних громадян), навчально-науковий інститут 
післядипломної освіти, підготовче від ділення для іноземних громадян, медичний 
коледж. Здійснюється підготовка магістрів у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»: 
221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація», «Фармація, промислова 
фармація» (денна і заочна форми навчання), 228 «Педіатрія»; спеціалістів у 
галузі знань 1201 «Медицина»: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 
«Педіатрія», 7.12010005 «Стоматологія»; спеціалістів галузі знань 1202 
«Фармація» за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» (денна і заочна форми 
навчання); бакалаврів за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», а 
також молодших спеціалістів за спеціальностями 221 «Стоматологія» 
(спеціалізація «Стоматологія ортопедична»), 223 «Медсестринство» 
(«Лікувальна справа», «Сестринська справа»), 226 «Фармація, промислова 
фармація». Післядипломна підготовка лікарів і провізорів проводиться за 37- 
аспеціальностями, курси підвищення кваліфікації -  із 33-х спеціальностей.

Навчання фахівців в ІФНМУ здійснює професорсько-викладацький склад 
у кількості 895 осіб, з яких: докторів наук -  112, професорів -  96, кандидатів наук 
-  532, доцентів -  351, асистентів -  258; 77 працівників мають почесні членства 
європейських і світових академій, товариств та асоціацій, 22 особи -  дійсні члени 
громадських академій України, 10 -  заслужених діячів науки і техніки України, 
1 -  заслужений працівник культури, 2 -  заслужені працівники фізичної культури 
і спорту, 25 -  заслужених лікарів, 3 -  лауреати Державної премії України. 
Співробітники ІФНМУ брали участь у 135 міжнародних форумах, виставках, 
стажуваннях. Університет співпрацює з 32 освітніми, науковими і медичними 
закладами, 40 науково-дослідними групами та компаніями Західної Європи. За 
впровадження інноваційних технологій щорічно ІФНМУ удостоюється звання 
Лауреата різноманітних національних та міжнародних освітянських виставок.

В ІФНМУ функціонує 57 кафедр, які проводять підготовку 6145 студентів 
(у тому числі 1353 іноземних громадян) та 1086 інтернів.

Загальні показники розвитку ІФНМУ наведені у табл. 1.
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Таблиця 1
ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ІФНМУ
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(станом на 1 жовтня кожного року)
№
з/п Показник Навчальні роки

2017-2018 2018-2019 2019-2020
1 Кількість ліцензованих спеціальностей 11 12 12
2 Кількість спеціальностей, акредитованих за:

• 1 рівнем*
• 2 рівнем
• 3 рівнем**
• 4 рівнем

4

4

4

4

3 Кількість спеціальностей, за якими 
здійснюється перепідготовка фахівців 37 37 37

4 Кількість спеціальностей, за якими 
здійснюється підвищення кваліфікації 32 33 33

5 Контингент студентів (усього)
• у т.ч. денної форми навчання;
• заочної форми навчання

6263
5687
576

6276
5703
573

6145
5602
543

6 Кількість інститутів - - -

7 Кількість факультетів (відділень) 4 4 4
8 Кількість підрозділів післядипломної освіти 1 1 1
9 Кількість філій та інших відокремлених 

підрозділів навчального закладу - - -

10 Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації, що знаходяться у 
структурі ЗВО

1 1 1

11 Кількість кафедр (предметних комісій) 55 55 57
12 Кількість науково-дослідницьких інститутів - - -

13 Кількість науково-дослідницьких 
лабораторій

24
(8 акред.)

27
(8 акред.)

33
(10 акред.)

14 Кількість співробітників (усього)
• у т.ч. педагогічних
• наукових

1059
152

1038
133

1034
139

15 Серед них:
- докторів наук, професорів, осіб;
- кандидатів наук, доцентів, осіб

102
534

108
533

112
532

16 Кількість навчально-виробничих та 
виробничих підрозділів 93 95 95

17 Загальна площа територій, га 30,4871 30,0516 30,0112
18 Загальна (навчальна) площа будівель, кв. м. 85470 85470 85470
19 Балансова вартість встановленого обладнання 

(млн. грн.) 7,2 12,4 20,8
20 Загальний обсяг державного фінансування 

(млн. грн.) 49,7 54,0 64,0
21 Кількість місць у гуртожитку 1280 1280 1280
22 Кількість місць у читальних залах 300 300 300
23 Кількість робочих місць з ПЕОМ для 

студентів, у т.ч. з виходом в мережу Internet 15,28 17,37 19,33

Голова експертної комісії
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* -  акредитовані спеціальності підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей 
«лікувальна справа, «сестринська справа», «стоматологія ортопедична» та «фармація»;
** -  акредитовані спеціальності підготовки спеціалістів зі спеціальностей «лікувальна 
справа», «педіатрія», «стоматологія» та «фармація».

Матеріально-технічна база ІФНМУ складається з 21 будівлі загальною 
площею 64067,3 м2, мережі об’єктів харчування, спортивного комплексу.

На балансі ІФНМУ -  1011 персональних комп’ютерів, 61 ноутбук, 6 
нетбуків, 120 планшетних комп’ютерів -  у 37 комп’ютерних класах; 100 % 
навчальних робочих місць забезпечені доступом до Internet. Забезпеченість 
мультимедійними проекторами фармацевтичного корпусу становить 37,5 % (9 
проекторів на 24 аудиторії).

В Університеті функціонує 4 гуртожитки загальною житловою площею
22918,8 м2, забезпеченість студентів гуртожитками -  87 %, а іноземців -  100 %.

З 2002 р. в ІФНМУ діє лікувально-навчально-науковий структурний 
підрозділ «Університетська клініка ІФНМУ» загальною площею 2610,4 м2 із 
Центрами стоматології та клінічної медицини зі стаціонаром на 60 ліжок 
терапевтичного профілю, Консультативно-діагностичним кабінетом.

В Університеті обладнано 5 читальних залів на 300 посадкових місць. 
Загальний фонд бібліотеки станом на 01.10.2019 р. -  350620 примірників.

Для забезпечення освітнього процесу функціонують навчально-практичні 
центри (НПЦ) «Медицина», «Стоматологія», «Фармація», «Фізична терапія, 
ерготерапія», Навчально-тренінговий Центр для викладачів, який діє у З 
напрямках: курси педагогічної майстерності для молодих викладачів у рамках 
проекту «Модернізація медичної освіти (першого циклу) в країнах Східного 
Сусідства»; підвищення мовної майстерності викладачів з іноземних мов (у 2017 
ІФНМУ набув статусу підготовчого центру Cambridge English Language 
Assessment, у 2018 p. -  отримав нагороду за добру підготовку до екзамену First 
Certificate o f English); інтерактивні методи навчання у підготовці студента- 
медика.

Основний напрям наукової роботи ІФНМУ -  «Розробка нових медичних 
технологій діагностики і лікування найважливіших захворювань людини», за 
яким упродовж 2016-2018 pp. виконувалося 153 науково-дослідні роботи (НДР), 
серед яких 5 -  державного фінансування, 36 -  комплексних кафедральних, 15 -  
господарсько-договірних, 97 -  міжнародних багатоцентрових рандомізованих 
досліджень. Станом на 01.10.2019 р. виконується 123 НДР: 4 -  бюджетних, 30 -  
кафедральних, 3 -  господарсько-договірних, 86 -  міжнародних проектів.

В Університеті видаються 4 журнали, що включені ДАК до переліку 
фахових видань: «Галицький лікарський вісник», «Архів клінічної медицини», 
«Прикарпатський Вісник наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка», «Art of 
Medicine». За 2016-2018 pp. ІФНМУ організував та провів 31 науково-практичну 
конференцію (НІЖ ) з міжнародною участю, внесену до Реєстру з’їздів, 
конгресів, симпозіумів та НПК, а також 46 регіональних.

Триває виконання 22 докторських і 183 кандидатських дисертацій; 67 осіб 
навчаються в аспірантурі (з них 6 іноземців) та 3 -  у докторантурі; функціонують 
4 спеціалізовані вчені ради за 9 спеціальностями; діє 10 акредитованих науково- 
дослідних лабораторій, що мають свідоцтво про технічну компетентність.

Голова експертної комісії
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За період 2016-2018 pp. 575 студентів взяли участь у Міжнародних 

зарубіжних та Всеукраїнських із міжнародною участю НПК і 496 -  у 
Всеукраїнських і регіональних НПК. ІФНМУ є базою проведення II етапу 
всеукраїнських олімпіад із внутрішніх хвороб, акушерства та гінекології.

Значне місце у дозвіллі студентів ІФНМУ відіграє студентське 
самоврядування, молодіжні організації, художня самодіяльність, спорт і фізична 
культура. Лише за останній рік було відкрито оновлений плавальний басейн на
607,0 м2 та сучасний тенісний корт з ґрунтовим покриттям.

Фармацевтичний факультет ІФНМУ розпочав свою діяльність у 1999 р. 
У 2002 р. відкрито новий корпус факультету загальною площею 3836,1 м2. Для 
потреб цього факультету в м. Яремче створена і функціонує навчально- 
виробничо-рекреаційна база «Арніка» загальною площею 2056,3 м2. У 2004 р. 
відкрито навчально-виробничу аптеку із правом виготовлення лікарських засобів 
(яка була реорганізована у НПЦ «Фармація» у 2019 p.), навчально-дослідні й 
науково-дослідні ділянки на прилеглих до корпусу територіях. У 2016 р. на базі 
ІФНМУ відбулася науково-практична конференція «Сучасні напрямки 
удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному 
рівні» та розширене засідання опорних кафедр організації та економіки фармації; 
товарознавства; фармацевтичного маркетингу та менеджменту, у роботі яких 
взяли участь представники 9-ох фармацевтичних факультетів України.

В освітньому процесі студентів використовуються НПЦ «Медицина» і 
«Фармація» (у т.ч. атестований у 2019 МОЗ НПЦ «Фармація. Хроматографічний 
аналіз»). Виробнича практики проводиться на базі аптек та аптечних складів 
міста і області, лабораторії Державної служби з лікарських засобів та контролю 
за наркотиками в Івано-Франківській області, ВАТ «Барва».

До освітнього процесу на факультеті залучено фахівців кафедр медико- 
біологічного і фармацевтичного профілю Університету. Загалом майбутні 
провізори проходять заняття на 19 кафедрах ІФНМУ (табл. 2). Науково- 
педагогічний персонал кафедр, який бере участь у підготовці спеціалістів за 
спеціальністю 7.12020101 «Фармація», налічує 111 осіб, з яких науковий ступінь 
та вчене звання мають 98 осіб (88,29 %), з них: 24 (24,49 %) докторів наук, 
професорів та 74 (75,51 %) кандидатів наук, доцентів. Серед них 24 особи (21,62 
%) мають сертифікати відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з 
мовної освіти на рівні А 2-С 1 або кваліфікаційні документи щодо використання 
англійської мови, у т.ч. не нижче рівня В2 -  20 осіб (18,01%); 18 осіб (16,21 %) 
упродовж останніх 3-х років пройшли стажування за кордоном. Із 13-й осіб 
(11,71%), які викладають без наукового ступеня, 3 -  успішно пройшли захист 
кандидатських дисертаційних робіт у спеціалізованих вчених радах, 1 -  пройшла 
апробацію та 6 -  готуються до неї упродовж поточного навчального року.

Висновки: експертна комісія засвідчує, що надані документи
відповідають інформації в акредитаційній справі й забезпечують правові та 
організаційні основи діяльності ІФНМУ. Можна стверджувати, що існують 
всі юридичні підстави для провадження освітньої діяльності з підготовки 
здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю
7.12020101 «Фармація» галузі знань 1202 «Фармація».

Голова експертної комісії



7

Склад кафедр і характеристика 
освіти за спеціальністю

Таблиця 2
професорсько-викладацького складу, що здійснює підготовку здобувачів вищої

№
з/
п Назва кафедри П

ро
фе

со
рс

ьк
о-

 
ви

кл
ад

ац
ьк

ий
 

ск
ла

д,
 о

сіб
, 

%

3 них працюють
на постійній основі сумісники

разом на 
постій- 

ній 
основі, 
осіб, %

у тому числі

разом за 
суміс
ницт
вом, 

осіб, %

у тому числі

доктори 
наук, 

профе
сори, 

осіб, %

канд. 
наук, 

доцен
ти, осіб, 

%

без 
наукових 
ступенів і 

вчених 
звань, 
осіб, %

доктори 
наук, 

профе
сори, осіб,

%

канд. 
наук, 

доцен-ти, 
осіб, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Кафедра мовознавства 8
100%

8
100%

1
12,5

6
75%

1
12,5

- - -

2 Кафедра українознавства і 
філософії

6
100%

6
100%

1
16,67%

5
83,33%

- - - -

3 Кафедра гігієни та екології 6
100%

6
100%

2
33,33%

4
66,67%

- - - -

4
Кафедра медичної 
інформатики, медичної та 
біологічної фізики

10
100%

10
100%

2
20%

8
80%

5 Кафедра медичної біології і 
медичної генетики

4
100%

4
100%

2
50%

2
50%

- - - -

6 Кафедра анатомії людини 5
100%

5
100%

2
40%

3
60%

- - - -

7 Кафедра фізіології 4
100%

4
100%

2
50%

2
50%

- - - -

8 Кафедра патофізіології 2
100%

2
100%

- 2
100%

- - - -

Голова експертної комісії Лебединець В. О.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 Кафедра біологічної та 4 4 2 2 - - - -

медичної хімії імені акад. 100% 100% 50% 50%
Г. О. Бабенка

10 Кафедра медицини катастроф 4 4 2 1 1 - - -

та військової медицини 100% 100% 50% 25% 25%
11 Кафедра мікробіології, 2 2 1 1 - - - -

вірусології та імунології 100% 100% 50% 50%
12 Кафедра хірургії №1 2 2 1 1 - - - -

100% 100% 50% 50%
13 Кафедра психіатрії, наркології 2 2 1 1 - - - -

та медичної психології 100% 100% 50% 50%
14 Кафедра фармакології 3 3 1 2 - - - -

100% 100% 33,33% 66,67%
15 Кафедра хімії 9 9 1 6 2 - - -

фармацевтичного факультету 100% 100% 11,11% 66,67% 22,22%
16 Кафедра організації та 14 14 1 6 7 - - -

економіки фармації і 100% 100% 7,14% 42,86% 50%
технологи ЛІКІВ

17 Кафедра клінічної 8 8 1 6 1 - - -

фармакології і фармакотерапії 100% 100% 12,5% 75% 12,5%
18 Кафедра фармації 15 15 1 13 1 - - -

100% 100% 6,67% 86,66% 6,67%
19 Кафедра фізичної реабілітації, 3 3 - 3 - ■ - - -

ерготерапії та фізичного 100% 100% 100%
виховання

Усього 111 111 24 74 13 - - -

100% 100% 21,62% 66,67% 11,71%

Голова експертної комісії Лебединець В. О.



2. Формування та динаміка змін контингенту здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 7.12020101 «Фармація» галузі знань 1202 «Фармація» 

освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст

Відповідно до проведеного аналізу діяльності з питань організації, 
планування і формування контингенту студентів фармацевтичного факультету, 
а також виконання умов ліцензування щодо обсягів прийому, комісія встановила, 
що формування контингенту здобувачів вищої освіти зі спеціальності 7.12020101 
«Фармація» галузі знань 1202 «Фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня 
Спеціаліст у ІФНМУ здійснюється у межах ліцензійного обсягу.

Профорієнтаційна робота на фармацевтичному факультеті проводиться 
упродовж року силами деканату, викладачів, активних студентів шляхом 
проведення екскурсій на факультет та майстер-класів для старшокласників шкіл 
і гімназій м. Івано-Франківська й області, участі у Днях кар’єри, парадах 
професій на День міста та ярмарках, спілкування із журналістами різних засобів 
масової інформації. Приймальна комісія ІФНМУ розміщує оголошення із 
правилами прийому до ЗВО у пресі обласного й національного рівнів, реклама 
транслюється на місцевому радіо й телебаченні, подається на сайті ІФНМУ, 
представляється під час регулярних освітніх виставок ЗВО у м. Києві та за 
межами України.

Щорічно проводиться «День відкритих дверей». Абітурієнти та їх батьки 
знайомляться із навчальною базою та структурними підрозділами ІФНМУ.

При Університеті працює 3 відділення Малої Академії наук (МАН) 
України, в яких кожного року навчається 45-60 учнів 9-11 класів 
загальноосвітніх шкіл міста та області. Більшість слухачів МАН поповнюють 
лави студентів ІФНМУ та інших ЗВО.

Станом на 01.10.2019 контингент студентів напряму «Фармація» складає 
829 осіб, з яких: 789 -  вітчизняних студентів фармацевтичного факультету та 40 
-  студентів-іноземців факультету підготовки іноземних громадян.

Студентів денної форми навчання -  286 осіб, заочної -  543.
За спеціальністю 7.12020101 «Фармація», яка акредитується, в ІФНМУ 

навчаються 169 студентів: 157 вітчизняних (25 -  денної і 132 -  заочної форм 
навчання) та 12 іноземних (2 -  денної і 10 -  заочної форм навчання) осіб. Усі інші 
студенти здобувають освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем Магістр 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

За роки функціонування фармацевтичного факультету ІФНМУ, 
починаючи з 2004 p., було випущено 2227 осіб із вищою фармацевтичною 
освітою, серед яких 108 випускників (4,85 %) отримали дипломи із відзнакою.

Показники формування контингенту студентів ІФНМУ за спеціальністю
7.12020101 «Фармація» за останні 3 роки наведені у табл. З та 4.

9

Голова експертної комісії
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Таблиця З
Динаміка змін контингенту студентів фармацевтичного факультету 

Івано-Франківського національного медичного університету 
за спеціальністю 7.12020101 «Фармація»

(денна форма навчання)

№
з/
п

Назва показника Навчальні роки

Курс 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Шифр і назва спеціальності 
7.12020101 Фармація Кількість студентів на курсах

2. Всього студентів на 1.10 
відповідного року 32 48 59 46 28 25 55 24 40

3. Кількість студентів, яких 
відраховано (всього), в тому числі: 6 16 2 6 8 5 4 1

- за невиконання навчального плану 1 4 2 4 1
- за грубі порушення дисципліни
- у зв’язку з переведенням до 
іншого ЗВО, заочна форма 
навчання

4 11 7 4 4 1

- інші причини (власне бажання) 1 1 1
- академічна відпустка 1 1
- повторне навчання

4. Кількість студентів, які зараховані 
на старші курси (всього), 
в тому числі:

1 1 1 3 1

- переведення із інших ЗВО
- поновлення на навчання 1 1 1 3 1

Голова експертної комісії Лебединець В. О.
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Таблиця 4
Динаміка змін контингенту студентів фармацевтичного факультету 

Івано-Франківського національного медичного університету 
за спеціальністю 7.12020101 «Фармація»

(заочна форма навчання)

№
з/п

Назва показника Роки

Курс 2016-2017 н.|Р- 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. Шифр і назва спеціальності 
7.12020101 «Фармація» Кількість студентів на курсах

2. Усього студентів на 1 жовтня 
відповідного року 98 82 106 71 71 100 91 108 47 105 95 48

3. Кількість студентів, яких 
відраховано (всього), в тому числі: 6 6 1 1 3 2 3 1

- за невиконання навчального плану 1
- за грубі порушення дисципліни 1 1 2 2 1
- у зв’язку з переведенням до 
іншого ЗВО, заочна форма 
навчання
- інші причини (власне бажання) 4 3 1 2 1
- академічна відпустка 1 2 1
- повторне навчання

4. Кількість студентів, які зараховані 
на старші курси (всього), 
в тому числі:

3 6 2 1 1 2 8 5 4 4

- переведення із інших ЗВО 1 2 2 3 5 3 4
- поновлення на навчання 2 4 2 1 1 5 1

Голова експертної комісії Лебединець В. О.
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Отже, за останні 3 роки з фармацевтичного факультету ІФНМУ було 

відраховано з різних причин 48 студентів денної форми навчання спеціальності 
7.12020101 «Фармація», у тому числі: за невиконання навчального плану -  12 
осіб, переведено на заочну форму навчання -  31 особу, відраховано за власним 
бажанням -  3 особи, а 2-м надано академічну відпустку; 7 студентів -  поновлено 
на навчання (табл. 3). Щодо змін контингенту студентів-заочників (табл. 4), то 
за аналогічний період було відраховано 23 особи, серед яких: за невиконання 
навчального плану -  1 особа, за порушення дисципліни -  7 осіб, за власним 
бажанням -  11 осіб, 4 особам надано академічну відпустку; водночас було 
поновлено на навчання 16 осіб, а 20 осіб -  переведено з інших ЗВО.

Висновки:
експертна комісія констатує, що в Івано-Франківському 

національному медичному університеті формування контингенту 
студентів фармацевтичного факультету проводиться на належному рівні й 
ґрунтується на системній організації профорієнтаційної роботи.

У процесі формування контингенту здобувачів вищої освіти 
дотримуються законодавчих вимог та не перевищують ліцензований обсяг.

Комісія з'ясувала, що набір на спеціальність 7.12020101 «Фармація» 
галузі знань 1202 «Фармація» за освітньо-кваліфікаційним рівнем Спеціаліст 
у  ІФНМУ здійснювався до 2015-2016р. включно.

На даний час за освітньо-кваліфікаційним рівнем Спеціаліст 
навчаються 169 осіб.

3. Якісні характеристики освітньої діяльності з підготовки здобувачів 
вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст за спеціальністю

7.12020101 «Фармація» галузі знань 1202 «Фармація».
Внутрішня система забезпечення якості освіти

В Університеті відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 
розроблено та впроваджено внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка 
ґрунтується на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської 
асоціації із забезпечення якості вищої освіти та у національному стандарті 
України ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги».

Дієвість системи управління якістю (СУЯ) ІФНМУ підтверджено 
сертифікатом відповідності стосовно надання послуг у сфері вищої освіти галузі 
охорони здоров’я вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (№UA MQ. 048-167-17 від 
12.06.2017 p.). У 2018 та 2019 pp. ІФНМУ пройшов планові зовнішні наглядові 
аудити та отримав підтвердження про те, що СУЯ Університету відповідає 
вимогам стандарту та постійно розвивається й удосконалюється.

Колегіальним органом управління Університету, який керує СУЯ та через 
процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, є Вчена рада.

Голова експертної комісії
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Навчально-виховний процес і навчально-методична робота в Університеті 

щодо підготовки спеціалістів 7.12020101 «Фармація» у галузі 1202 «Фармація» 
спрямовані на забезпечення потреб фармацевтичної сфери галузі охорони 
здоров’я, дотримання вимог чинних нормативно-правових документів, які 
регламентують освітню, професійну та виховну діяльність, зокрема: Законів 
України «Про освіту» і «Про вищу освіту», основних положень Болонської 
декларації 1999 p., основних засад Європейської кредитно-трансферної системи 
(далі -  ЄКТС / ECTS); Постанов КМ України: від 09.08.2001 р. № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах»; 
від 25.08.2004 р. № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього 
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»; від 23.11.2011 р. №1341 
«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»; від 29.04.2015 р. № 266 
«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»; від 30.12. 2015 р. № 1187 
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»; 
Наказів MOH: від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для 
планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 
наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів»; від 29.07.2004 р. № 629 «Про 
затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей 
7.110201 «Фармація», 7.110202 «Технологія парфумерно-косметичних засобів», 
7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів», 7.110206 «Клінічна 
фармація» напряму підготовки 1102 «Фармація» та спеціальності 6.110100 
«Лабораторна діагностика» напряму підготовки 1101 «Медицина»; від 
29.10.2007 р. № 948 «Про удосконалення механізмів зовнішнього та 
внутрішнього оцінювання навчальних досягнень студентів»; від 16.10.2009 р. № 
943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах Європейської кредитно- 
трансферної системи»; Наказів МОЗ: від 14.08.1998 р. №251 «Положення про 
систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів 
«Медицина» і «Фармація»; від 22.03.2004 №148 «Про реалізацію положень 
Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти»; 
Листів МОЗ: від 24.03.2015 р. №08.01-47/8986 щодо впровадження у навчальний 
процес навчальних планів до дипломної підготовки лікарів та провізорів для 
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузей знань 1201 «Медицина» та 
1202 «Фармація» за спеціальностями 12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 
«Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа», 7.12010005 
«Стоматологія», 7.12020101 «Фармація» тощо. А також нормативно-правових 
актів, розроблених в ІФНМУ: Статуту Івано-Франківського національного 
медичного університету (Наказ МОЗ від 24.06.2019 р. №1426); Правил 
внутрішнього трудового розпорядку в ІФНМУ (затверджені Конференцією 
трудового колективу ІФНМУ від 31.01.2017 p.); Положення про організацію 
освітнього процесу в ІФНМУ (наказ ректора №932-д від 29.08.2019 p.); Порядок 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково- 
педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів,
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(затверджений Вченою радою ІФНМУ від 25.04.2017 p., протокол № 5); 
Настанови системи управління якістю (наказ ректора №396-д від 10.04.2017); 
Стратегії розвитку ІФНМУ (затверджена на Конференцією трудового колективу 
ІФНМУ від 21.12.2018 року); Положення про організацію та порядок проведення 
атестації випускників на фармацевтичному факультеті (наказ ректора №680-с від
01.11.2019 p.); Положення про дипломну роботу (наказ ректора №482-с від
30.08.2019 р.).

Університет забезпечено галузевими стандартами підготовки фахівців зі 
спеціальності 7.12020101 «Фармація» (освітньо-кваліфікаційна характеристика, 
освітньо-професійна програма), робочими навчальними планами, робочими 
програмами навчальних дисциплін, узгодженими між собою.

Підготовка фахівців зі спеціальності «Фармація» здійснюється протягом 5 
років (денна форма навчання) і передбачає 3 цикли нормативних навчальних 
дисциплін в освітньо-професійній програмі: гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки, природничо-наукової та професійної підготовки.

В ІФНМУ застосовується типовий навчальний план підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст кваліфікації «Провізор» за 
спеціальністю 7.12020101 «Фармація» 2015 p., у якому передбачено комплекс 
нормативних та елективних навчальних дисциплін. Студенти обирають 
елективні дисципліни відповідно до навчального плану на принципах 
альтернативності та академічної відповідальності.

Перегляд освітніх програм в ІФНМУ відбувається за результатами їхнього 
моніторингу. Робочі навчальні програми дисциплін, які входять до відповідної 
освітньої програми, розробляються в ІФНМУ на основі Робочого навчального 
плану та на підставі Типової навчальної програми дисципліни провідними 
науково-педагогічними працівниками (професорами, доцентами) кафедр до 
початку навчального року (семестру). Вони розглядаються на засіданні кафедри, 
яка забезпечує викладання дисципліни, цикловою методичною комісією 
факультету та схвалюються Центральною методичною радою, після чого 
затверджуються першим проректором Університету. Робочі навчальні програми 
дисциплін оновлюються щорічно.

Викладання дисциплін в ІФНМУ відбувається за кредитно-трансферною 
системою організації освітнього процесу. Кредит ЄКТС включає усі види робіт 
студента: аудиторну, самостійну, підготовку до атестації випускників, складання 
ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1, 2. Фармація», практично- 
орієнтованих державних іспитів (ПОДІ), виробничу практику тощо.

Навчальний план складено на 5 років навчання (денна форма) або 300 
кредитів ЄКТС. Один навчальний рік включає 60 кредитів. На кожний 
навчальний рік в ІФНМУ розробляються робочі навчальні плани, графік 
навчального процесу та розклад занять, які затверджує ректор. Графік 
навчального процесу передбачає міждисциплінарну інтеграцію, рівномірність 
завантаження аудиторного фонду і відповідає вимогам нормативних документів.

Органічною складовою освітнього процесу в ІФНМУ є контроль знань
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студентів. Система оцінювання знань студентів з кожної дисципліни включає 
поточний, рубіжний та підсумковий контроль знань, оцінювання результатів 
практик, ректорський контроль стану підготовки студентів до ліцензійних 
інтегрованих іспитів «Крок 1, 2» та атестацію випускників (ПОДІ та/або захист 
дипломної роботи).

Оцінювання дисциплін в ІФНМУ відбувається за ЄКТС. Кількість балів, 
яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості 
балів з усіх модулів дисципліни. Студенти, які навчаються на одному курсі за 
однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, 
ранжуються куратором ЕСТС факультету за шкалою ЕСТС таким чином: 
категорія А -  найкращі 10 % студентів; В -  наступні 25% студентів; С -  наступні 
ЗО % студентів; D -  наступні 25 % студентів; Е -  останні 10 % студентів. Оцінки 
з дисципліни FX, F («2 (незадовільно)») виставляються студентам, яким не 
зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 
Студенти, які одержали впродовж семестру понад двох незадовільних оцінок з 
дисциплін, вивчення яких завершилося, підлягають відрахуванню з 
Університету. Оцінка ECTS конвертується у традиційну чотирибальну шкалу 
таким чином: А —5 (відмінно); В, С -  4 (добре); D, Е -  3 (задовільно); FX, F -  2 
(незадовільно). Результати ранжування студентів з дисципліни, отримані на 
підставі протоколу ранжування, вносяться у «Журнали обліку відвідувань і 
успішності студентів», «Журнал обліку успішності студентів з дисципліни», 
Індивідуальні навчальні плани студентів та Навчальні картки студентів.

Забезпечення якості викладацького складу в ІФНМУ відбувається 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту», а саме: прийняття на роботу 
науково-педагогічних працівників в Університет здійснюється на основі 
конкурсного відбору, який регулюється Порядком проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників, 
затвердженим Вченою радою ІФНМУ (протокол № 5 від 25.04.2017 р.) та 
укладанням з ними трудових договорів.

Установлено, що діяльність викладацького складу в ІФНМУ 
контролюється постійно діючими комісіями з моніторингу якості проведення 
навчальних занять. Внутрішній аудит здійснюється сертифікованими 
аудиторами СУЯ ІФНМУ із залученням працівників навчального відділу, відділу 
ЕСТС та моніторингу якості освіти, деканату і ректорату. Результати внутрішніх 
аудитів заслуховуються на засіданнях ректорату, Центральної методичної ради, 
Вченої ради. За результатами діяльності в ІФНМУ формуються рейтинги кафедр 
відповідно до «Положення про визначення рейтингової оцінки діяльності кафедр 
ІФНМУ» (протокол №8 від 28.08.2012 р. засідання Вченої ради).

Серед відділів Університету -  два безпосередньо задіяні у діяльності з 
контролю та удосконалення освітнього процесу, а саме: навчальний відділ 
(здійснює контроль якості та ефективності навчального процесу, планує та 
контролює підвищення кваліфікації викладачів, веде облік і здійснює звітність з 
питань навчальної та навчально-методичної роботи), а також відділ ЕСТС та 
моніторингу якості освіти, створений з метою впровадження в Університеті
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кредитно-трансферної системи організації навчального процесу та підвищення 
якості підготовки спеціалістів шляхом розробки відповідних технологій та 
здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень здобувачів 
освіти, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі 
види спеціальностей. Робота цих відділів є на постійному контролі Центральної 
методичної ради, Вченої ради, першого проректора, ректорату і особисто 
ректора ІФНМУ. Система документообігу Університету відповідає сучасним 
вимогам та постійно удосконалюється.

Удосконаленню освітнього процесу присвячена щорічна НМК з 
міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього 
процесу», яка відбувається на виробничо-навчально-рекреаційній базі «Арніка» 
ІФНМУ (м. Яремче) за участю науково-педагогічних працівників ЗВО України 
та Європи. Останні роки її відвідували представники Опольської політехніки 
(Польща), Державної медичної вищої професійної школи в Ополє (Польща), 
Опольського Університету (Польща), Університету ім. Павла Йозефа Шафарика 
в Кошицях (Словакія), Карлового Університету (Чехія), Дебреценського 
університету (Угорщина), Литовського Університету наук про здоров’я (Литва), 
Тартуського університету (Естонія).

Висновки:
комісія розглянула питання змісту та якісних характеристик 

освітньої діяльності з підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня 
Спеціаліст за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» галузі знань 1202 
«Фармація» і констатує, що Івано-Франківський національний медичний 
університет дотримується державних вимог щодо змісту та якісних 
характеристик підготовки фахівців.

Експертна комісія встановила, що за акредитаційний період зауважень 
контролюючих державних органів та претензій юридичних і фізичних осіб щодо 
організації та здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців за 
спеціальністю 7.12020101 «Фармація» в ІФНМУ не було.

Комісія перевірила виконання коригувальних дій за наданими 
зауваженнями та приписами щодо дотримання ліцензійних умов, кадрового, 
організаційного, навчально-методичного та матеріально-технічного 
забезпечення освітнього процесів в ІФНМУ, наданими експертною комісією під 
час попередньої акредитаційної експертизи, що проходила у 2009 р. відповідно 
до наказу MOH від 23.04.2009 р. № 798-л «Про проведення акредитаційної 
експертизи» (табл. 5).

4. Зауваження (приписи) контролюючих органів 
та заходи щодо їх усунення
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Таблиця 5

Заходи, які здійснив ІФНМУ у відповідь на зауваження і побажання, 
__________ зроблені попередньою акредитаційною комісією_____________

Зауваження і побажання, 
зроблені попередньою 

акредитаційною комісією

Заходи з боку ІФНМУ 
щодо усунення зауважень

Продовжити роботу на 
посилення кадрового 
потенціалу фармацевтичного 
спрямування, приступити до 
створення власних наукових 
фармацевтичних шкіл та 
відкриття аспірантури при 
кафедрах фармації і хімії.

Станом на 2009 (рік останньої акредитації) викладацький 
склад Івано-Франківської державної медичної академії 
нараховував 380 осіб: 68 докторів наук та 212 кандидатів 
наук, на сьогодні в ІФНМУ -  112 докторів та 532 кандидатів 
наук. Освітній процес на фармацевтичному факультеті у 
2009 р. забезпечували 2 кандидати фармацевтичних наук, не 
було жодного доктора фармацевтичних наук. У 2019 р. 
успішно працюють 2 доктори фармацевтичних наук та 17 
кандидатів фармацевтичних наук, які здобули науковий 
ступінь упродовж останніх 10-ти років; окрім цього, 1 
докторська та 2 кандидатські дисертаційні роботи подані у 
спеціалізовані вчені ради, упродовж навчального року 
планується завершення ще 2-х докторських та 8 
кандидатських робіт із фармацевтичних спеціальностей. 
Для потреб фармацевтичного факультету за активної 
підтримки ректорату створено та функціонують 4 наукові 
школи: професора, доктора фармацевтичних наук Грицика 
А.Р. (кафедра фармації), професора, доктора 
фармацевтичних наук Семеніва Д.В. (кафедра організації та 
економіки фармації і технології ліків), доктора медичних 
наук, професора Купновицької І.Г. (кафедра клінічної 
фармакології і фармакотерапії), доцента, доктора хімічних 
наук Стецьківа А.О. (кафедра хімії фармацевтичного 
факультету).

Забезпечити впровадження 
сучасних інформаційних 
технологій навчання, зокрема 
при організації самостійної 
роботи студентів заочної 
форми навчання. Завершити 
формування електронної 
навчально-методичної бази 
сайту університету з метою 
впровадження дистанційних 
форм навчання.

На фармацевтичному факультеті ІФНМУ запроваджено 
практику on-line консультацій викладачів для підготовки 
студентів заочної форми навчання до виконання 
контрольних робіт, підсумкових модульних контролів, 
іспитів «Крок-1, 2. Фармація», ПОДІ. Колективами кафедр 
підготовлено інтерактивні відео-завдання. ІФНМУ спільно 
з компанією Microsoft запустив з кінця 2016 р. внутрішній 
університетський портал на основі хмарних технологій, 
який дав студентам доступ до багатьох програм. Усі 
студенти мають можливість безкоштовно, за рахунок 
ІФНМУ встановити 5 ліцензій Microsoft Office на п’яти 
пристроях з головної сторінки Office365. Окрім того, на 
порталі ІФНМУ створюється система дистанційного 
навчання на базі платформи EDX, для якої розробляються 
курси дистанційного навчання виключно для студентів 
ІФНМУ. У відділі інформаційно-аналітичного забезпечення 
ІФНМУ підготовлено посібник користувача внутрішнім 
порталом, де детально розписані всі можливості, функції, 
реалізація яких проілюстрована десятками скріншотів. 
Отже, імплементація елементів дистанційного підходу в 
освітньому процесі на заочній формі навчання активно 
проводиться ректоратом, деканатом, відділом
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інформаційно-аналітичного забезпечення, кафедрами 
фармацевтичного факультету ІФНМУ.

Вдосконалити роботу 
бібліотеки університету, 
розширивши обсяги фондів і 
електронних каталогів та 
забезпечивши вільний доступ 
до мережі Internet.

Електронний каталог бібліотеки ІФНМУ налічує понад 
282340 тис. примірників http://tests.ifhmu.edu.ua:8080/ 
library/DocSearchForm. Бібліотека використовує зовнішній 
ЕР (електронний ресурс). Студенти та викладачі ІФНМУ 
мають можливість безкоштовно користуватись 
повнотекстовим пошуком по системі HINARI 
(http://hinarilogin.research41ife.org). Крім того, на 
комп’ютерах читального залу запропоновано доступ до РБД 
PubMed, котра дозволяє проводити пошук за 
реферативними статтями: www.nebi.nlm.nih.gov\PubMed. 
Автоматизована бібліотечна інформаційна система 
підтримує сучасні міжнародні стандарти: MARC 21/, 
UNIMARC/RUSMARC, XML. Усі комп’ютери 
укомплектовані ліцензійним програмним забезпеченням. 
Для студентів та викладачів облаштовані місця з 
комп’ютерами, де є вільний доступ до Інтернету та 
встановлено Wi-Fi.

Таким чином, усі зауваження попередньої експертної комісії були усунені, 
приписи виконані, а рекомендації реалізовані, що дало змогу підвищити якість 
підготовки здобувачів вищої освіти взагалі та зі спеціальності 7.12020101 
«Фармація» зокрема.

Далі наведено відомості щодо опрацювання зауважень MOH України при 
попередній експертизі акредитаційних матеріалів, наданих ІФНМУ стосовно 
спеціальності 7.12020101 «Фармація». Експертна комісія MOH, що провела 
акредитаційну експертизу у ЗВО, з’ясувала безпосередньо на місці наступне:

Зауваження при попередній експертизі акредитаційних матеріалів:
За результатами попередньої експертизи поданих матеріалів 

акредитаційної справи виявлено наступні зауваження:
1) В поданих акредитаційних матеріалах відсутній навчальний план 

розглянутий на засіданні Вченої ради.
2) У поданому робочому навчальному плані розподіл годин по тижнях не 

відповідає графіку навчального процесу та зведеним даним про бюджет 
часу.

3) Інформація щодо практики відображена у навчальному плані не 
відповідає даним табл. 3.11.

4) Недостатній рівень науково-професійної активності у викладачів 
Яворський Б. І., Недоступ А. Т., Дмитрів А. М., Мандзюк JI. 3. (п. 28 
Постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187).

5) Звертаємо увагу, згідно Наказу MOH молоді та спорту № 689 від 
13.06.2012 року підвищення кваліфікації у викладачів здійснюється раз 
на п’ять років. У викладача Добровольської А. М. останнє підвищення 
кваліфікації здійснювалося у 2012 році.

6) З ’ясувати фахову відповідність викладача Самборського О. С. до
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дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації», Федяк І. О. та 
Феденько С. М. -  «Фармацевтичне правознавство».

7) З’ясувати достатність забезпечення навчальних аудиторій 
мультимедійним обладнанням згідно п. 34 Постанови КМУ від ЗО 
грудня 2015 р. № 1187.

8) Звертаємо увагу, кількість студентів на одне посадкове місце в їдальнях, 
буфетах перевищує норму.

9) Відсутня інформація про якість підготовки фахівців згідно Наказу MOH 
молоді та спорту № 689 від 13.06.2012 року.

10) У робочому навчальному плані відсутня інформація про розподіл 
годин по тижнях.

Пояснення та заходи щодо усунення кожного зауваження:
1. У поданому в акредитаційній справі Навчальному плані відмітка 

«Затверджений Вченою радою Івано-Франківського національного медичного 
університету (протокол №5 від 28.04.15р.)» зазначено на першій сторінці 
Пояснювальної записки до навчального плану. Станом на 27.11.2019 на титульну 
сторінку Навчального плану внесено відповідний запис.

2. У зазначеному Графіку навчального процесу, згідно із рішенням Вченої 
ради (протокол №5 від 28.04.15 р.) передбачено останні два тижні весняного 
семестру на складання підсумкових модульних контролів, таким чином, 40- 
тижневий річний бюджет часу не перевищено.

3. У таблиці 3.11. зазначено всі назви практик зі спеціалізацій, з яких 
студент може вибрати тільки одну спеціалізацію і, відповідно, одну практику зі 
спеціалізації на випускному курсі (тривалістю один тиждень). Станом на
27.11.2019 для правильного розуміння змісту внесено зміни до таблиці (оновлена 
таблиця додається).

4. У таблиці «Якісний склад науково-педагогічних працівників групи 
забезпечення навчального процесу зі спеціальності 7.12020101 «Фармація» 
(таблиця 3.3) було допущено неточність в інформації стосовно науково- 
професійної активності викладачів:

- Яворського Б. І. -  у примітці вказані напрацювання за пп. 13, 17, а 
повинно бути за пунктами З, 13, 14, 16;

- Недоступ А. Т. -  у примітці вказані напрацювання за пп. 14, 15, а
повинно бути за пунктами 13, 14, 16, 17;

- Дмитрів А. М. у примітці вказані напрацювання за пп. З, 13, 17, а
повинно бути за пунктами 3, 13,14, 17;

- Мандзюк JI.3. у примітці вказані напрацювання за пп. З, 13, 17, а
повинно бути за пунктами 2, З, 13, 17.

Станом на 27.11.2019 експертній комісії було надано підтверджуючі 
документи щодо вказаних пунктів (матеріали, що підтверджують виконання 
відповідних вимог, додаються).
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5. У таблиці 3.3 «Якісний склад науково-педагогічних працівників групи 
забезпечення навчального процесу зі спеціальності 7.12020101 «Фармація», 
очевидно, було допущено неточність в інформації стосовно підвищення 
кваліфікації викладача Добровольської А. М. (зазначено останнє проходження 
підвищення кваліфікації у 2012 p.), але насправді підвищення кваліфікації 
відбувалося у 2017 році (копія посвідчення про проходження курсів підвищення 
кваліфікації у 2017 році додається).

6. Комісії надано факти, що підтверджують фахову відповідність 
викладачів, задіяних до навчального процесу, зокрема:

- Самборського О. С. щодо викладання дисципліни «Менеджмент та 
маркетинг у фармації» підтверджується наявністю у нього диплома магістра МІ 8 
№148035, виданого Тернопільським національним економічним університетом 
за спеціальністю 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент закладів охорони 
здоров’я» (копія диплома додається), окрім того, О. С. Самборський має низку 
наукових фахових публікацій за тематикою цієї дисципліни (додаються);

- Федяк І. О. щодо викладання дисципліни «Фармацевтичне 
правознавство» підтверджується наявністю у неї диплома кандидата наук (серія 
ДК №002356, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 22.12.2011 р. 
за спеціальністю «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова 
фармація»), сертифікату учасника тематичної наукової конференції, навчального 
посібника з дисципліни «Фармацевтичне правознавство», наукової статті у 
фаховому виданні тощо (копія диплома кандидата наук Федяк І. О., копія 
сертифіката учасника конференції, копія титульного листа навчального 
посібника, копія статті в фаховому виданні додаються);

- Феденько С. М. щодо викладання дисципліни «Фармацевтичне 
правознавство» підтверджується наявністю у неї сертифікату учасника 
профільної наукової конференції, авторством у створенні навчального посібника 
з дисципліни «Фармацевтичне правознавство». Окрім цього, 
С. М. Феденько керівництвом зобов’язано пройти курси підвищення кваліфікації 
з напряму «Фармацевтичне правознавство» упродовж 2020 року.

7. Відповідно до вимог п. 34 Постанови КМУ від 30.12.2015 р. №1187 
освітній процес з акредитованої спеціальності повністю забезпечено 
відповідними технічними засобами: для потреб студентів спеціальності
7.12020101 «Фармація» використовується 278 комп’ютерів (співвідношення З 
студенти на 1 комп’ютер), усі комп’ютери підключені до мережі Інтернет і 
мають сертифіковане програмне забезпечення. На всіх кафедрах 
фармацевтичного факультету використовується мультимедійне обладнання: на 
24 аудиторії 9 мультимедійних проекторів (забезпеченість становить 37,5 %).

8. Комісією з ’ясовано, що студенти фармацевтичного факультету
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користуються їдальнями: фармацевтичного корпусу (60 посадкових місць), 
фізіологічного корпусу (50 посадкових місць); кафе «Академка» (50 посадкових 
місць); кафетеріїв центрального й морфологічного корпусів, кафедр біологічної 
та медичної хімії (48 посадкових місць), тобто усього 208 посадкових місць. 
Відповідно, на одне посадкове місце в закладах харчування припадає близько 4 
студентів, навіть з урахуванням студентів заочної форми навчання, що 
відповідає чинним вимогам.

9. До розділу «Якість підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного 
рівня Спеціаліст спеціальності 7.12020101 «Фармація» у галузі знань 1202 
«Фармація» висновків експертної комісії включені результати підготовки 
фахівців згідно із наказом MOH молоді та спорту від 13.06.12 року № 689. 
(таблиця додається).

10. У розділі 3.2.3 навчального плану поданого звіту-самооцінки описано 
тижневе навантаження студента. Станом на 26.11.2019 р. тижневе навантаження 
внесено до робочого навчального плану (додається).

5. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного 
рівня Спеціаліст за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» 

у галузі знань 1202 «Фармація»

Викладання дисциплін навчального плану підготовки фахівців зі 
спеціальності 7.12020101 «Фармація» в ІФНМУ здійснюється на профільних 
кафедрах, що забезпечують навчання студентів I-V  курсів.

Чинний навчальний план підготовки майбутніх провізорів ґрунтується на 
Освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) та Освітньо-професійній 
програмі (ОН11), затвердженими наказом MOH України №629 від 24.07.2004 р. 
У відповідності до нього до переліку навчальних дисциплін, з яких здійснюється 
підготовка спеціалістів за спеціальністю «Фармація», входить 54 навчальні 
дисципліни: 17 кредитів (510 год.) -  циклу гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки (5,7 % кредитів навчального плану); 95 кредитів (2850 
год.) -  циклу природничо-наукової підготовки (31,7 %); 132 кредити (3960 год.) 
-  циклу професійної (44%); практична підготовка -  33 кредити (990 год.); 18 
кредитів (540 год.) -  циклу курсів та спеціалізації за вибором (17 %); атестація -  
5 кредитів (150 год.) -  1,6 %.

В ІФНМУ навчальні заняття зі студентами проводяться за робочими 
навчальними програмами, розробленими викладачами відповідних дисциплін на 
підставі типових навчальних програм. Фактична наявність і повнота робочих 
програм навчальних дисциплін для спеціальності «Фармація» перевірена 
комісію. Встановлено, що робочі програми відповідають навчальному плану, 
вимогам ОКХ і ОПП щодо підготовки провізорів.

Для проходження виробничої практики студентами фармацевтичного
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факультету ІФНМУ залучено аптечні заклади міста та області, матеріально- 
технічне оснащення і обладнання яких відповідають вимогам та програмам 
виробничої практики. Відносини між базою практики та Університетом 
формуються шляхом укладання угоди відповідно до договору про 
співробітництво, який має термін дії упродовж 5 років.

Виявлено, що для кожної навчальної дисципліни кафедрами ІФНМУ 
розроблені навчально-методичні комплекси, які містять: робочий навчальний 
план; тематичні плани (лекцій, лабораторних/практичних/семінарських занять, 
самостійної роботи студентів); структуру залікових кредитів модулів; засоби 
контролю знань студентів (поточного та підсумкового контролю рівня знань, 
форми) та критерії оцінювання; перелік навчально-методичної літератури 
(основної і додаткової); методичне забезпечення освітнього процесу (загальні 
методичні матеріали: мета і завдання дисципліни, аналіз зв’язків із суміжними 
дисциплінами, методи активізації та інтенсифікації навчання, основні знання та 
вміння, перелік обов’язкових практичних навичок); методичні матеріали для 
викладачів (тексти та тези лекцій, методичні розробки для викладачів до 
проведення занять зі студентами); методичні матеріали для студентів (методичні 
вказівки для студентів до аудиторних занять та самостійної роботи); перелік 
матеріальне забезпечення освітнього процесу.

Організація навчального процесу на кафедрах Університету здійснюється 
відповідно до розкладу навчальних занять, який відповідає вимогам робочого 
навчального плану, графіку навчального процесу і затверджується ректором 
щосеместрово. Відповідно до затверджених робочих навчальних планів та 
розкладу занять, кафедри складають тематичні плани, які затверджуються у 
встановленому порядку і є основним документом виконання навчальної 
програми.

Загальне керівництво освітнім процесом здійснює Вчена рада 
Університету. За рік проводиться не менше 12-16 її засідань. В Університеті 
функціонує Центральна методична рада, до компетенції якої входить, зокрема, 
розгляд, обговорення та погодження робочих навчальних планів і програм, 
навчально-методичного забезпечення. Окрім того, функціонує циклова 
методична комісія фармацевтичного факультету, яка здійснює розробку 
методологічних та методичних підстав навчання, визначення перспективних 
напрямів розвитку освітнього процесу на фармацевтичному факультеті.

На підставі аналізу планів роботи та протоколів засідань комісією 
встановлено, що питання відповідності навчальних планів вимогам державного 
стандарту підготовки фахівців постійно обговорюються в ІФНМУ на засіданнях 
кафедр, циклової методичної комісії фармацевтичного факультету, Центральної 
методичної ради, ректорату, Вченої ради Університету.

Студенти фармацевтичного факультету ІФНМУ складають ліцензійні 
інтегровані іспити «Крок 1. Фармація» та «Крок 2. Фармація», які проводить ДО 
«Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищої освіти напряму
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підготовки «Медицина», «Фармація» при МОЗ України» із 2009 року.

Кафедрами розроблені, затверджені та впроваджені в навчальний процес 
тести для проведення вхідного, поточного, підсумкового контролю підготовки 
студентів із застосуванням банку тестових завдань «Крок» та власного банку 
тестових завдань. В ІФНМУ поріг виконання тестів підсумкових модульних 
контролів з дисциплін встановлений на рівні 75% правильних відповідей.

З метою підготовки до ліцензійних іспитів «Крок 1, 2. Фармація» 
деканатом фармацевтичного факультету проводяться тестові ректорські 
контролі з банку тестових завдань «Крок», за результатами яких здійснюється 
допуск до Ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1, 2. Фармація».

В ІФНМУ запроваджена практика проведення майстер-класів, відкритих 
лекцій, практичних і дослідницьких занять для студентів та співробітників 
кафедр. В освітньому процесі кафедр застосовуються сучасні технології 
навчання. Функціонують: рейтингова система оцінювання, використання тестів- 
ситуаційних задач для контролю і навчання, комп’ютерні технології навчання, 
інтеграція між навчальними дисциплінами відображена у робочих навчальних 
програмах. Визначено конкретні компетентності при вивченні кожної 
дисципліни.

Виявлено, що навчальні програми дисциплін спеціальності «Фармація» на 
всіх кафедрах, що здійснюють викладання їх відповідно до циклів підготовки, 
наявні у повному обсязі. Всі кафедри мають навчально-методичні комплекси з 
дисциплін, затверджені в установленому порядку.

Перспективною формою оптимізації навчального процесу є поліпшення 
якості самостійної підготовки студентів. Організаційно-методичне забезпечення 
самостійної роботи здійснюється за допомогою її планування, організації та 
контролю з боку викладачів. Індивідуалізація навчання і самостійної підготовки 
студентів забезпечується на практичних заняттях шляхом надання студентам 
індивідуальних завдань і робочих місць, що потребують самостійного виконання 
роботи, складання заключень, висновків та пропозицій. Навчально-методичне 
забезпечення підготовки фахівців здійснюється і шляхом створення підручників, 
навчально-методичних посібників, робочих зошитів та методичних матеріалів до 
практичних занять, методичних вказівок з організації самостійної роботи.

Видання та тиражування методичних та навчально-методичних матеріалів 
здійснюється після погодження на засіданні кафедри, циклової методичної 
комісії фармацевтичного факультету, центральної методичної ради і 
затверджуються Вченою радою ІФНМУ.

Кафедри в повному обсязі забезпечені навчально-методичними 
матеріалами для викладачів та студентів.

Комісія констатує, що всі навчально-методичні матеріали з дисциплін 
розміщені в репозиторії на сайтах кафедр Університету, до якого мають доступ 
всі студенти. Кожен студент при вступі до Університету отримує електронну 
скриньку з логіном та паролем, що надає можливість користуватися навчально- 
методичними матеріалами, розміщеними на сайті ІФНМУ ('ifnmu@ifnmu.edu.ua).

Голова експертної комісії
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Висновки:
підготовка фахівців за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» в галузі 

знань 1202 «Фармація» в ІФНМУ здійснюється відповідно до нормативних 
вимог. Зміст підготовки фахівців за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» 
відповідає акредитаційним вимогам.

6. Кадрове забезпечення освітнього процесу спеціальності 7.12020101 
«Фармація» галузі тань 1202 «Фармація»

Експертна комісія перевірила відомості щодо науково-педагогічних 
працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 7.12020101 
«Фармація» в галузі знань 1202 «Фармація» в ІФНМУ за наказами про їх 
зарахування на посаду, особовими справами, трудовими книжками та 
результатами науково-педагогічної діяльності.

Система добору кадрів і призначення їх на роботу здійснюється відповідно 
до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та наказу Міністерства 
освіти і науки України №744 від 24.12.2002 р. «Про затвердження Положення 
про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації».

Важливим моментом розробки стратегії формування кадрового потенціалу 
Університету є забезпечення фахової підготовки спеціалістів з урахуванням 
специфіки діяльності у галузі охорони здоров’я й галузевих особливостей 
фармації в цілому. Для забезпечення високопрофесійного вирішення цього 
завдання до викладання дисциплін фахового спрямування, включених до блоку 
обов’язкових дисциплін та дисциплін за вибором, залучаються провідні фахівці, 
які мають відповідний практичний досвід роботи у системі фармації та охорони 
здоров’я і вищої освіти.

Якісний склад групи забезпечення спеціальності 7.12020101 «Фармація» 
складається із 111 науково-педагогічних працівників, з яких 100 % працюють в 
Університеті за основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до 
спеціальності. У групі забезпечення частка тих хто має науковий ступінь доктора 
фармацевтичних наук та/або вчене звання професора становить 21,62 % (24 
особи), кандидатів фармацевтичних наук та/або вчене звання доцента -  66,67 % 
(74 особи). Із 13-й осіб (11,71%), які викладають без наукового ступеня, 3 -  
успішно пройшли захист кандидатських дисертаційних робіт у спеціалізованих 
вчених радах та очікують присвоєння наукового ступеня, 1 -  пройшла апробацію 
дисертації та 6 -  готуються до неї упродовж поточного навчального року.

Окрім того, на 12.12.2019 р. в НФаУ заплановано захист дисертації 
доцентом Федоровською М. І. на здобуття наукового ступеня доктора 
фармацевтичних наук, третьої докторської дисертації на фармацевтичному 
факультеті Університету.

Частка викладачів, що мають науковий ступінь доктора наук чи кандидата
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наук та читають лекції з навчальних дисциплін за спеціальністю і працюють на 
постійній основі, становить 100 %. З усіма науково-педагогічними працівниками 
укладені трудові угоди після проходження конкурсної комісії.

Характеристика випускових кафедр.
Випускова кафедра фармації, очолювана доктором фармацевтичних 

наук, професором Грициком A. P., забезпечує викладання у студентів наступних 
дисциплін: фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії, фармацевтичної хімії, 
стандартизації лікарських засобів, ресурсознавства лікарських рослин, 
патентознавства, спеціалізацій: лікарські рослини і фітотерапії, контроль якості 
продуктів харчування та харчових добавок; практик: польової практики з 
фармацевтичної ботаніки, навчальної практики з фармакогнозії, виробничої 
практики з фармацевтичної хімії та спеціалізацій. Для закріплення знань та 
вдосконалення практичних навичок студентів на кафедрі функціонують 2 
лабораторії навчально-практичного центру «Фармація», кафедра проводить 2 із 
5 ПОДІ: «Фармацевтична хімія», «Фармакогнозія».

У групу забезпечення освітнього процесу студентів випускного курсу 
увійшли 15 осіб, з яких: 1 доктор фармацевтичних наук, професор, 8 доцентів, 
кандидатів наук, 6 кандидатів наук. Завідувач кафедри фармації -  доктор 
фармацевтичних наук, професор Грицик А.Р., доробок якого за останні 3 роки 
становить: 80 публікацій (4 навчальні посібники з грифом МОЗ, 21 навчально- 
методичний посібник, 4 монографії, 13 патентів на корисну модель, 24 статті, в 
т.ч. 1 у виданні бази Scopus, 14 тез), участь у 18 НПК, робота із 8 аспірантами та 
здобувачами, керівництво науковою роботою 5-х студентів.

Сумарна кількість напрацювань, у яких взяли участь члени групи 
забезпечення кафедри фармації упродовж останніх трьох навчальних років, 
становить: публікацій -  194, участь у НПК -  80 раз, робота із аспірантами та 
здобувачами -  9 осіб, керівництво науковою роботою студентів -  33 особи; за 
цей період співробітники кафедри отримали 16 патентів на корисну модель і 
опублікували 6 статей у базі даних наукової періодики Scopus.

Завідувач кафедри фармації (із 2002 р.) Грицик А.Р. у 1998 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Фітохімічне дослідження щавлю
альпійського флори Карпат», у 2008 р. -  докторську дисертацію на тему: 
«Фармакогностичне дослідження рослин родин Тирличеві і Гречкові як 
перспективних джерел лікувальних і профілактичних засобів» за спеціальністю 
15.00.02 -  фармацевтична хімія і фармакогнозія, провізор вищої кваліфікаційної 
категорії за спеціальностями «Загальна фармація», «Контрольно-аналітична 
фармація» та «Організація і управління фармацією», доцент (2004), професор 
(2011) кафедри фармації ІФНМУ, магістр державного управління (2012), член 
комісії медичних наук Польської академії наук.

Наукові дослідження проф. Грицика А.Р. присвячені вивченню лікарських 
рослин, розробці лікарських препаратів, він є автором 526 наукових та науково- 
методичних праць, серед яких 161 стаття, 8 монографій, 50 патентів на винахід 
або корисну модель, 4 інформаційні листи, 1 нововведення, 5 навчально-

Голова експертної комісії



26
методичних посібників, затверджених ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ 
України. Під керівництвом проф. Грицика А.Р. захищено 12 та виконуються 8 
кандидатських робіт, виконана 21 магістерська робота, він є науковим 
керівником комплексної НДР кафедри на тему: «Дослідження культивованих і 
дикорослих лікарських рослин західного регіону України та розробка технологій 
їх застосування з лікувальною метою» (№ державної реєстрації 0118U003809).

У рамках НДР кафедри фармації ІФНМУ проводиться робота на дослідних 
ділянках фармацевтичного факультету по інтродукції та акліматизації 
лікарських рослин. Під керівництвом проф. Грицика А.Р. завезені та 
культивуються рідкісні і зникаючі види флори Карпат і Прикарпаття, які занесені 
до Червоної книги України, створюється генетичний банк насіння, вивчаються 
особливості органогенезу рослин, проводяться фенологічні спостереження для 
експериментальних досліджень при виконанні магістерських та дисертаційних 
робіт. За матеріалами досліджень публікуються наукові праці в фахових, 
міжнародних та індексованих виданнях, матеріали регулярно представляються 
науковцями на всеукраїнських і міжнародних з'їздах та конференціях.

тт 1 * ••• * ■ ••• *Друга випускова кафедра -  організації та економіки фармації і 
технології ліків (ОЕФ і ТЛ) була організована в ІФНМУ 31.08.2011 р. Кафедра 
ОЕФ і ТЛ забезпечує викладання дисциплін циклу професійної підготовки, 
знання і навички з яких є базовими для спеціальності «Фармація»: історію 
медицини і фармації; аптечну технологію лікарських засобів (АТЛЗ); 
організацію та економіку фармації (ОЕФ), фармакоекономіку, менеджмент та 
маркетинг у фармації (ММФ), фармацевтичне і медичне товарознавство, 
промислову технологію лікарських засобів (ПТЛЗ); фармацевтичне 
правознавство, біофармацію, технологію лікарських косметичних засобів, 
належні практики у фармації, спеціалізацій: підприємництво у фармації, 
організація та регулювання діяльності підприємств фармації, виробництво та 
застосування косметичних засобів; практик: ознайомчу практику з ОЕФ, 
пропедевтичну практику з АТЛЗ, навчальну практику з ПТЛЗ, виробничу 
практику з АТЛЗ, виробничі практики з ОЕФ, ММФ, спеціалізацій. Окрім того, 
кафедра забезпечує 2 із 5 ПОДІ: «Управління та економіка у фармації» та 
«Технологія лікарських засобів», на кафедрі також функціонує 2 лабораторії 
навчально-практичного центру «Фармація».

У групу забезпечення освітнього процесу студентів спеціальності 
7.12020Ю1 «Фармація» із випускної кафедри ОЕФ і ТЛ увійшли І доктор 
фармацевтичних наук, професор, 6 кандидатів фармацевтичних наук, доцентів, 
5 асистентів, які завершують виконання дисертаційних робіт (15.11.2019 при 
спеціалізованій вченій раді Д 35.600.02 при ЛДМУ ім. Данила Галицького 
відбувся успішний захист кандидатської дисертаційної роботи Свірської С. П.), 
2 асистенти, які перебувають на етапі патентного пошуку, володіють 
сертифікатами відповідно Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на 
рівні ВІ та В2.

Очолює кафедру ОЕФ і ТЛ доктор фармацевтичних наук, професор
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Семенів Д. В., який за останні 3 роки опублікував 25 наукових праць та взяв 
участь у 15 НПК; є керівником комплексної НДР кафедри на тему: «Дослідження 
організаційних, фармакоекономічних, технологічних, фармакологічних, якісних 
аспектів лікарських засобів природного і синтетичного походження» (№ 
державної реєстрації 0113U004136), 1 докторської та 1 кандидатської 
дисертаційних робіт.

Професор Семенів Д. В. у 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на 
тему «Нейрофізіологічний аналіз впливу алкоголю (етанолу) на реакцію 
вестибулярної системи» за фахом 14.00.17 -  нормальна фізіологія та отримав 
диплом кандидата медичних наук. У 2011 р. Семенів Д. В. захистив докторську 
дисертацію на тему: «Обґрунтування створення та використання препаратів з 
противиразковою та репаративною дією на основі аронії (горобини) 
чорноплідної», з 2015 р. -  професор кафедри ОЕФ і TJI, автор понад 160 
наукових та науково-методичних праць.

На кафедрі завершено виконання 1 докторської роботи доцента 
Федоровської М. І. на тему «Теоретичне та експериментальне обґрунтування 
складу та технології мазі на основі рослинних екстрактів і ефірних олій для 
лікування целюліту» (захист заплановано на 12.12.2019 р. у спеціалізованій 
вченій раді НФаУ) та продовжують виконування 2 докторських дисертаційних 
робіт доценти кафедри: Федяк І. О. на тему «Теоретико-прикладне
обґрунтування засад фармацевтичної допомоги хворим на соціально небезпечні 
хвороби в Україні», Самборський О. С. на тему «Теоретичне та науково- 
практичне обґрунтування соціально орієнтованої товарної політики 
фармацевтичного підприємства». Дисертаційні роботи виконуються за 
спеціальністю 15.00.01 -  технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 
судова фармація.

Сумарна кількість напрацювань, у яких взяли участь члени групи 
забезпечення із випускової кафедри ОЕФ і TJI упродовж останніх трьох 
навчальних років, становить: публікацій -  283, участь у НПК -  137, робота з 
аспірантами та здобувачами -  8 осіб, керівництво науковою роботою студентів -  
20 осіб; за цей період співробітники кафедри отримали 15 патентів на корисну 
модель, опублікували 5 статей у базі даних наукової періодики Scopus, 15 статей 
в іноземних виданнях, 9 методичних рекомендацій, 7 інформаційних листів.

Третя випускова кафедра фармацевтичного факультету ІФНМУ -  кафедра 
клінічної фармакології та фармакотерапії забезпечує вивчення дисциплін: 
етики та деонтології у фармації, фармакотерапії з основами фармакокінетики, 
лабораторної діагностики, клінічної фармації, виробничої практики з клінічної 
фармації, а також забезпечують ПОДІ «Клінічна фармація».

Кафедру очолює доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар 
України Купновицька І. Г., яка з колективом кафедри є співавтором 
національного підручника «Клінічна фармація» для студентів фармацевтичних 
факультетів. Позитивним авторським підходом професор Купновицької І. Г. до 
проведення ПОДІ з дисципліни «Клінічна фармація» є те, що складання
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практичних навичок відбувається власне у процесі комунікації з пацієнтом -  
основним об’єктом усієї фармацевтичної опіки провізора, а також на муляжах 
створеного в ІФНМУ міжкафедрального навчально-практичного центру 
«Медицина». Центр забезпечений необхідною матеріально-технічною базою для 
опанування студентами навичок догляду за хворими, проведення реанімаційних 
заходів, надання невідкладної допомоги при різноманітних станах, формування 
аптечок для різних потреб.

Професор Купновицька І. Г. займає посаду із 2001 p., у 1971 р. захистила 
кандидатську дисертацію на тему: «Вплив послідовних введень новокаїну і 
строфантину К на перебіг експериментальних ізадринових некрозів міокарда», у 
1987-1990 pp. -  доцент кафедри госпітальної терапії, у 1990-1993 pp. навчалась 
у докторантурі в Інституті кардіології імені М. Стражеска МОЗ України, у 1992 
р. захистила докторську дисертацію на тему: «Рефрактерні тахіаритмії: 
механізми виникнення, шляхи подолання» (спеціальність 14.01.11 -  кардіологія), 
у 1993-2001 pp. -  професор кафедри госпітальної терапії. Лікар-кардіолог вищої 
кваліфікаційної категорії, член спеціалізованої Вченої ради з захисту 
кандидатських і , докторських дисертацій зі спеціальностей кардіологія, 
гастроентерологія, внутрішні хвороби і стоматологія. Купновицька І. Г. активно 
займається науковою роботою: автор більше 500 наукових праць, серед них 
національний підручник з клінічної фармації, співавтор підручника з 
фармакології, клінічної фармакології, фармакотерапії, госпітальної терапії, 
автор навчально-методичних посібників з грифом ЦМК МОЗ України з 
лабораторної діагностики і етики та деонтології у фармації, 18 навчальних 
посібників для студентів з клінічної фармакології, з різних розділів внутрішніх 
хвороб, фармакології для самостійної роботи студентів фармацевтичного 
факультету (гриф ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України), невідкладної 
допомоги при амбулаторному прийомі терапевта, стоматолога (гриф ЦМК з 
вищої медичної освіти МОЗ України), співавтор типової навчальної програми з 
клінічної фармакології, автор 1 винаходу, 3 патентів на винахід. Нагороди і 
відзнаки: Заслужений лікар України, подяка Міністра МОЗ України, медаль ім. 
В. Образцова «За заслуги в охороні здоров’я», знак «За заслуги» Асоціації 
кардіологів, «Відмінник освіти України», «Кращий науковець року» (2010), 
«Відомий науковець року» (2013) Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації.

За останні 3 роки професор Купновицька І. Г. опублікувала 67 наукових 
робіт та прийняла участь у 10 НПК, на даний час -  керівник комплексної НДР 
кафедри на тему: «Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування 
хворих на ІХС з артеріальною гіпертензією з метою профілактики прогресування 
серцевої недостатності», 2 докторських та 1 кандидатської дисертаційної робіт.

Окрім професорки Купновицької І .Г., у групу забезпечення освітнього 
процесу студентів спеціальності 7.12020101 «Фармація» із випускової кафедри 
клінічної фармакології та фармакотерапії увійшли 6 кандидатів медичних наук, 
доцентів та 1 асистент, яка 07.10.2019 р. успішно захистила кандидатську
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дисертаційну роботу на тему: «Оптимізація фармакотерапії артеріальної 
гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень донатором 
оксиду азоту», спеціальність 14.01.02 -  внутрішні хвороби та має сертифікат 
відповідно Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2.

Сумарна кількість напрацювань, у яких взяли участь члени групи 
забезпечення із випускової кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії 
упродовж останніх трьох навчальних років, становить: участь у написанні 
публікацій -  92 раз, участь у НПК -  58 раз, робота із аспірантами та здобувачами 
-  2 особи, керівництво науковою роботою студентів -  9 осіб. За цей період 
співробітники випускової кафедри опублікували 6 статей у базі даних Scopus.

Установлено, що рівень кваліфікації і спеціальність науково-педагогічних 
працівників відповідають дисциплінам, які вони викладають. Підвищення 
кваліфікації викладацького складу кафедр відбувається згідно з п’ятирічними 
планами у терміни, що узгоджені з кваліфікаційними вимогами до викладачів.

Висновки:
комісія констатує, що кадрове забезпечення освітнього процесу 

підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» у  галузі 
знань 1202 «Фармація» відповідає державним вимогам. Група забезпечення, 
завідувачі випускових кафедр і кадровий склад випускових та інших кафедр, 
які забезпечують викладання навчальних дисциплін в ІФНМУ, відповідають 
нормативним вимогам щодо здійснення освітньої діяльності з підготовки 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» у  галузі 
знань 1202 «Фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст.

7. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 
спеціальності 7.12020101 «Фармація» у галузі знань 1202 «Фармація»

Для здійснення якісного навчально-виховного процесу в Університеті 
створена відповідна інфраструктура з належною матеріально-технічною базою, 
яка відповідає чинним вимогам. Матеріально-технічна база ІФНМУ має у своєму 
розпорядженні 21 будівлю загальною площею 64 067,3 м2.

Матеріально-технічне забезпечення ІФНМУ відповідає сучасним вимогам 
і забезпечує функціонування усіх підрозділів. Особливого розвитку Університет 
зазнав упродовж останніх років: здано в експлуатацію низку новобудов, а також 
об’єктів після комплексної реконструкції.

Загальна площа приміщень, що використовуються у навчальному процесі 
студентів, які навчаються за спеціальністю 7.12020101 «Фармація», становить 
32 661,36 м2, з якої навчальна площа, призначена безпосередньо для 
використання в рамках спеціальності, що акредитується, -  5545,37 м2. На 1-го 
студента денної форми навчання зі спеціальності 7.12020101 «Фармація» (25 
вітчизняних та 2 іноземних студентів) припадає 205,38 м2 навчальної площі.
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Загалом для 789-х студентів фармацевтичного факультету та 40 -  факультету 
підготовки іноземних громадян напрямку «Фармація» (разом 829 осіб) наявний 
аудиторний фонд становить 6,69 м2 загальної площі на 1-го студента (при нормі 
не менше, ніж 2,4 м2 на одного здобувана освіти). Загальна площа навчальних 
приміщень на базі клінічних лікарень, аптек, які відвідують майбутні провізори 
становить -  1 696,16 м2, з яких безпосередньо ними використовується 410,57 м2.

Отже, технічна база Університету дозволяє в повній мірі забезпечити 
підготовку провізорів за спеціальністю 7.12020101 «Фармація».

ІФНМУ має 13 базових навчальних приміщень, у яких проходять 
аудиторні заняття студентів спеціальності 7.12020101 «Фармація». Так, 
Центральний корпус, загальною площею 5972,7 м2, містить управління 
Університету, деканати інших факультетів, а також теоретичні кафедри: 
українознавства і філософії; медицини катастроф та військової медицини; 
навчальні та лекційні аудиторії. Морфологічний корпус -  корпус дисциплін 
медико-біологічного профілю, його обладнання повністю відповідає сучасним 
вимогам вищої школи. Загальна площа цього корпусу становить 4558,2 м2. У 
даному корпусі розміщені наступні теоретичні кафедри: медичної біології і 
медичної генетики; анатомії людини; лекційна аудиторія. В окремому корпусі 
теоретичних наук, корисною площею 1269,1 м2, розташовані дві кафедри: 
медичної інформатики, медичної та біологічної фізики; фармакології. В 
окремому навчальному корпусі (1192,7 м2) обладнано кафедру біологічної та 
медичної хімії імені акад. Г.О. Бабенка. У фізіологічному корпусі, площа якого 
складає 1476,9 м2, розміщені кафедри фізіології і патофізіології, а також 
лекційний зал і студентське кафе. У 1999 році відкрито нове приміщення, площа 
якого складає 1243,6 м2, де розташована кафедра гігієни та екології, а також два 
лекційних зали, що разом вміщають 500 студентів. В окремому приміщенні, 
загальною площею 1725,1 м2, розміщені кафедра мовознавства та кафедра 
мікробіології, вірусології та імунології.

У 2002 р. відкрито корпус фармацевтичного факультету, де розміщені 
кафедри хімії фармацевтичного факультету; фармації; організації та економіки 
фармації і технології ліків. Загальна площа корпусу фармацевтичного 
факультету 3836,1 м2, корисна -  3567,28 м2. У корпусі знаходяться 2 лекційні 
зали, конференц-зал, 21 навчальна кімната, наукові лабораторії, комп’ютерний 
клас, допоміжні приміщення.

Навчання студентів факультету проводиться також на клінічних кафедрах, 
які розташовані на базах клінічних лікувально-профілактичних закладів м. Івано- 
Франківська та Івано-Франківської області. Зокрема, на базі обласного 
клінічного кардіологічного диспансеру розміщена клінічна частина кафедри 
клінічної фармакології і фармакотерапії, загальна площа якого -  870,86 м2. На 
базі міської клінічної лікарні №1 розміщена кафедра хірургії №1, де проводиться 
викладання дисципліни «Перша долікарська допомога», а також лекційний зал, 
загальна площа яких складає 682,2 м2.

Наказом ректора №410-д від 30.03.2018 р. «Про Порядок супроводу
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(надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» 
затверджений та введений в дію вищевказаний Порядок в Університеті, яким 
визначаються дії працівників щодо забезпечення зручності та комфортності 
перебування в будівлях та приміщеннях ІФРМУ, а також на його прибудинковій 
території особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення.

Для потреб фармацевтичного факультету в Карпатах у м. Яремче було 
передано 5 корпусів та земельну ділянку площею 1,25 га колишнього санаторію 
«Водоспад». На сьогодні загальна площа навчально-виробничо-рекреаційної 
бази «Арніка» в м. Яремче становить 2056,3 м2. Створено базу для наукових 
досліджень рослинного світу Карпатського регіону та збору лікарських рослин. 
Удосконалення практичних навичок, набутих студентами під час аудиторних 
занять та самостійної роботи, відбувається під час виробничої практики на цій 
базі.

Практична підготовка студентів відбувається на провідних 
фармацевтичних підприємствах, в лабораторії Державної служби з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками в Івано-франківській області, обласних та 
міських аптеках та лікувальних закладах Івано-Франківської області. Навчальна 
практика з фармакогнозії та ботаніки проводиться на базі ботанічного городу (м. 
Івано-Франківськ) і на навчально-виробничо-рекреаційній базі «Арніка», а 
також у Карпатському національному природному парку. Студенти мають 
можливість не тільки теоретично, але й практично вивчати види рослин, 
поширених на Прикарпатті, ознайомитись з прийомами еколого-морфологічних 
і геоботанічних описів, структурою та складом лісових і гірських фітоценозів, 
прибережно-водною і болотною рослинністю.

Для випуску конкурентоздатного випускника Університет максимально 
наближує теоретичну підготовку студентів до реалій практичної діяльності. 
Інвестицією у якість підготовки фармацевтичних кадрів можна вважати 
створення в Університеті Навчально-практичних центрів.

Для навчання студентів за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» 
використовуються НПЦ «Медицина» та НПЦ «Фармація». НПЦ «Медицина» 
має зали: «Догляд за хворими», «Зал ін’єкційної техніки», «Функціональні 
методи дослідження. Невідкладна допомога», «Анатомія», «Фізіологія», «Гігієна 
та екологія», «Медицина катастроф та військова медицина», який 
укомплектований відповідним матеріально-технічним обладнанням: манекеном 
для проведення штучної вентиляції легень та масажу серця під контролем 
комп’ютера, манекеном для проведення серцево-легеневої реанімації, 
манекенами, велоергометрами Lifecycle 9500R та «Ритм», бінокулярними 
мікроскопами «Мікромед» XS-3320 з відеосистемою, фантомами для проведення 
внутрішньовенних та внутрішньом’язевих ін’єкцій, біохімічними аналізаторами 
«Ареї», глюкометрами портативними, приладами для вимірювання рівню 
холестерину в крові. У залі «Догляд за хворими» студенти відпрацьовують 
принципи догляду за лежачим хворим, включно із профілактикою пролежнів. У 
залі «Функціональні методи дослідження. Невідкладна допомога» працює 
діагностична система «Corival» (велоергометр, ЕКГ-апарат, комп’ютер,
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програмне забезпечення) для оцінки толерантності до фізичного навантаження 
та виконання тренувальних програм, доплерограф, сфігмоманометри. Окрім 
того, наявні набори аптечок (відповідно до Протоколів провізора (фармацевта), 
регламентованих наказом МОЗ України № 875 від 11.10.2013 p.). Це дає 
можливість студентам опанувати навички надання фармацевтичної опіки, 
проведення ін’єкцій, типових реанімаційних заходів, надання домедичної 
допомоги при різноманітних невідкладних станах.

НПЦ «Фармація» містить у своєму складі 6 лабораторій практичної 
фармації, які забезпечені відповідним матеріально-технічним обладнанням. 
Лабораторії практичної фармації №1 та №2 (кафедра фармації) мають: 
Рефрактометр ЦРФ 464, Рефрактометр УРЛ-1, Рефрактометр rRL-3, 
Вимірювальний прилад рН-метр pH-150-MI, Спектрофотометр ULAB 102, 
Ручну титрувальну установку з цифровою бюреткою STIbehrotest Behr, 
Мікроскоп Delta Optical Genetic Pro Trino з цифровою камерою 3.0 мП, 
Мікроскопи Біолам Р-12, Мікроскоп біологічний «Біолам Д-11», Мікроскопи Р 
1117, Вагу AS 110/С, Вагу аналітичну AXIS ANG 200С дискретність 0,0001 клас 
2, Опромінювач УФС-254, Випарювач ротаційний, Термостат ОК-80, 
центрифуги, гербарії лікарських рослин, лікарську рослинну сировину, жирні та 
ефірні олії, реактиви, хімічний посуд, матеріали для мікроскопії, хроматографії; 
лікарські речовини, лікарські засоби, реактиви, стандартні титровані розчини, 
стандартні індикаторні суміші, мірний посуд тощо; лабораторія практичної 
фармації №3 (кафедра організації та економіки фармації і технології ліків): 
бюреткові установки, набір лабораторних сит, лабораторне обладнання (мірні 
колби, циліндри), машину для виготовлення пілюль, набір гир 1-4-210, 
фотометр, стерилізатор, апарат АІ-3, електричний змішувач для гомогенізації 
емульсій М І-2, електричний змішувач для приготування мазей ЕУ-2, Пристрій 
КК-2, набір штангласів з допоміжними та лікарськими речовинами, 
Електронний мікроскоп «Delta Optical Genetic Pro» з вмонтованою камерою 
(об’єктив 40/0,65 160/0.17; окуляр WF 10х/18), pH-метр, Віскозиметр
Брукфільда; лабораторія практичної фармації №4 (кафедра хімії 
фармацевтичного факультету) -  печі муфельні, Потенціометр К-С-2, 
Рефрактометр rRL-3, Стерилізатор ТН-10, Ph-метр-ф-110, Ваги аналітичні BJIP- 
200, Дистилятор ДЕ 4 та ДЕ-5 MICROmed, Іонометр універсальний, 
Кондуктометр ОК-113, Сахариметр універсальний, Спектрофотометр СД-45, 
Фотоколориметр, Титрувальні установки, Камера для оприскування; 
лабораторія практичної фармації №5 (кафедра організації та економіки фармації 
і технології ліків) обладнана аптечними меблями, які представляють макет 
частини торгового залу аптеки з викладкою вторинних упаковок лікарських 
препаратів; оформлення вітрин, стелажів, Кутка споживача в аптеці здійснено 
відповідно до вимог законодавства; функціонують Реєстратор електронний 
контрольно-касовий МІНІ-ФП54.01, Апарат ЕКК універсальний портативний 
MG-V545T, Сканер-зчитувач штрих-кодів DATALOGICQW2100.

У складі НПЦ «Фармація» діє НПЦ «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» як навчальна база для студентів та наукова лабораторія. У 2019 р. він 
отримав Свідоцтво про технічну компетентність та підтвердив свої
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вимірювальні можливості і технічну компетентність при проведенні 
лабораторних досліджень у сфері законодавчо регульованої метрології до 2024 
р. Це була 10 акредитована МОЗ лабораторія в ІФНМУ. Його обладнання: 
газовий хроматограф «Купол-55» (2 штуки); газовий хроматограф «Цвет-500»; 
газовий хроматограф «Цвет-100»; колориметр фотоелектричний 
концентраційний КФК- 2МП; колориметр фотоелектричний концентраційний 
КФК-2-УХЛФ4.2; кондуктометр №572ЇМ; іонометр И-135М1; термостат ТС- 
80М-2; генератор водню М-01; компресор IFOO; тарирні ваги; шафа сушильна 
з діапазоном робочих температур від +50 С до +280° С; спектрофотометр; 
аналітичні ваги, рН-метр-мілівольтметр pH-ЗОЇ, мікрошприци на 1 мкл, 10 мкл.

Також функціонує в навчальних цілях повністю облаштована 
експериментальна аптека із обладнанням: Аква-дистилятор Д-10, Micromed вага 
лабораторна BTU 210, Касовий апарат Mini 500 Модем UNS-SM 12.03 GSM, 
Принтер/сканер/копір Canon I-Sensys, Рефрактометр УРЛ, Стерилізатор 
повітряний ГП-40, Холодильник Zanussi, Баня водяна, Водонагрівач Atlantic 
EGO VM 080, Гігрометр ВИТ-1 -  2шт., гігрометр ВИТ-2 -  2 шт., Плитка 
електрична «Термія», Опромінювач бактерицидний ОБП-15 -  3 шт. Приміщення 
експериментальної аптеки ізольоване, є окремий вхід з вулиці; наявний комплект 
спеціальних аптечних меблів для зберігання, приймання рецептів та відпуску 
лікарських засобів населенню; наявне необхідне обладнання для виготовлення 
нестерильних лікарських форм. Загальна площа приміщень аптеки: 241,1 м2, в 
т.ч.: торговий зал — 29,3 м2, виробничі приміщення -  48,5 м2, приміщення для 
зберігання ліків -  31,6 м2, службово-побутові приміщення -  24,8 м2, додаткові 
приміщення -  106,9 м2. На цій базі студенти мають змогу відпрацювати 
практичні навички з методик приготування і відпуску екстемпоральних 
лікарських засобів, правильного їх дозування, аналізу активних фармацевтичних 
інгредієнтів, допоміжних речових, екстемпоральних і готових лікарських та 
косметичних засобів, вивчити роботу з управління та організації діяльності 
аптеки.

Отже, фонд унаочнення навчання майбутніх провізорів складається з 
мультимедійних презентацій, таблиць, навчальних кінофільмів, зразків 
лікарських рослин, лікарської рослинної сировини, лікарських речовин для 
виготовлення лікарських форм та аналізу, інструментів та приладів, бланків 
документообігу фармацевтичної діяльності, хімічного та лабораторного посуду, 
реактивів тощо.

У 1990 р. завершено будівництво, а в останні роки добудовано та 
дооснащено спортивний комплекс загальною площею 5552,3 м2, в якому 
розміщена кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання, 
плавальний басейн, тенісні корти. Спорткомплекс Університету включає: 
плавальний басейн -  607,00 м2, волейбольне (пляжне на піску) поле -  265,00 м2, 
футбольне поле -  968,00 м2, тенісний зал -  685,00 м2, ФОК (фізкультурно- 
оздоровчий комплекс) -  789,00 м2, тенісна площадка (ФОК) -  167,20 м2, 
баскетбольний зал -  481,00 м2, тренажерний зал -  132,6 м2, баскетбольний зал -
206,00 м2, шаховий клуб -  28,00 м2, зал аеробіки (гуртожиток №1) -  154,00 м2, 
боксерський зал -  64,00 м2, спортивна площадка (гуртожиток №1-2) -  175,00 м2,
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спортивна площадка (гуртожиток №4) -  68,00 м2.Спортивні зали обладнані 
також у гуртожитках Університету. Серед груп спортивного вдосконалення 
працюють: легка атлетика, армспорт, футбол, баскетбол (чоловічий і жіночий), 
волейбол, настільний та великий теніс, шахи, плавання, гирьовий спорт, дзюдо, 
аеробіка.

Для забезпечення студентів харчуванням в ІФНМУ діють 19 їдальнь та 
буфетів, загальною площею 2875 м2, останнім у 2019 р. було відкрите креативно- 
мистецьке кафе «Академка».

В Університеті функціонує 4 гуртожитки загальною житловою площею
22918,8 м2, а безпосередня площа для проживання становить 18335,04 м2 
Забезпеченість студентів гуртожитками -  87%, а іноземних студентів -  100 %. 
Студенти та аспіранти, які мають сім’ї, проживають в окремих кімнатах. 
Санітарно-технічні умови в гуртожитках відповідають нормативам: у них наявне 
тепло, гаряче і холодне водопостачання. У гуртожитках проведено капітальний 
ремонт санітарних вузлів та кімнат для приготування їжі, оснащені новою 
сантехнікою і меблями, придбано нові пральні машини. У всіх гуртожитках 
обладнані читальні зали з підключенням до мережі Internet.

Відкрито міні-друкарню, відділ інформаційно-аналітичного забезпечення. 
Потужність власної поліграфічної бази становить 2 020 000 аркушів/рік.

З 2002 р. в Університеті діє єдиний лікувально-навчально-науковий 
структурний підрозділ «Університетська клініка Івано-Франківського 
національного медичного університету» загальною площею 2 610,4 м2, в 
організаційній структурі якої виділено підрозділи: Центр стоматології, Центр 
клінічної медицини з стаціонаром на 60 ліжок терапевтичного профілю та 
Консультативно-діагностичний кабінет для обслуговування студентів та 
працівників Університету.

З 1989 р. у розпорядження Університету було передано будинок загальною 
площею 1279,3 м2, в якому розташовано університетську бібліотеку зі всіма 
відділами (відділ комплектування та наукової обробки документів: сектор 
комплектування та обліку документів, сектор каталогізування; інформаційно- 
бібліографічний відділ; відділ обслуговування: сектор абонементів, сектор 
читальних залів, сектор культурно-просвітницької роботи; відділ зберігання 
фондів; відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення; відділ 
допоміжних та господарських робіт). Для студентів облаштовано читальний зал 
при бібліотеці та її філіали (загальна площа 121,9 м2), які розміщені в 
гуртожитках, на 300 посадкових місць. У розпорядженні студентів Університету 
також обласна науково-медична бібліотека, обласна державна наукова 
бібліотека ім. Івана Франка.

Останніми роками значна увага надається оснащенню кафедр та клініки 
Університету сучасною медичною апаратурою та обладнанням, що дає 
можливість проводити навчальну роботу на високому методичному і науковому 
рівні.

Висновок:
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службовими приміщеннями, сучасною лабораторною базою та технічними 
засобами навчання, навчально-практичними центрами, а також  
спортивним комплексом, гуртожитками, пунктами харчування, 
університетською клінікою свідчить про те, що матеріально-технічне 
забезпечення освітнього процесу, побуту та дозвілля, яке пропонує ІФНМУ  
для студентів спеціальності 7.12020101 «Фармація» у  галузі знань 1202 
«Фармація» відповідає ліцензійним вимогам надання освітніх послуг.

8. Інформаційне забезпечений освітнього процесу за 
спеціальністю 7.12020101 «Фармація» у галузі знань 1202 «Фармація»

Загальний фонд бібліотеки Університету нараховує 352198 примірників 
документів. За цільовим призначенням наукові видання складають 132632 
примірників (37,6 % від загального фонду), навчальні видання 217148 
примірників (61,6 % від загального фонду), художня література 2418 примірників 
(0,8 % від загального фонду). 82,35 % усього фонду бібліотеки складають 
видання медичної та фармацевтичної тематики (290041 екземпляри).

Показники книгозабезпеченості здобувачів освіти із гуманітарних і 
соціально-економічних дисциплін становить -  98,3%, із природничо-наукових -  
98,5%, із професійної підготовки -  98,9 %.

Студенти, які навчаються за спеціальністю 7.12020101 «Фармація», 
забезпечені підручниками й навчальними посібниками на 98 % з усіх дисциплін 
згідно навчального плану.

В Університеті забезпечено доступ до баз даних періодичних наукових 
видань. Також бібліотекою виписується 11 фахових українських і 11 
закордонних видань, відповідно до нормативного показника мінімум 5 видань, 
що підтверджує спроможність закладу освіти провадити освітню й наукову 
діяльність за спеціальністю «Фармація» в межах існуючого ліцензійного обсягу 
з урахуванням термінів навчання, у тому числі для іноземних громадян.

В ІФНМУ значна увага приділяється комп’ютеризації навчального 
процесу: на балансі Університету -  1011 стаціонарних комп’ютерів, 61 ноутбук, 
6 нетбуків, 120 планшетних комп’ютерів, які об’єднані у 37 комп’ютерних 
класів, 100% навчальних робочих місць забезпечені доступом до мережі Internet.

Для потреб студентів спеціальності 7.12020101 «Фармація» 
використовується 278 комп’ютерів, що становить 3 студенти на 1 комп’ютер 
(при нормі 12 студентів на 1 комп’ютер). На усіх кафедрах використовуються 
мультимедійні проектори. Забезпеченість комп’ютерів програмним 
забезпеченням загального призначення (операційні системи, офісні програми) -  
100 %. На кафедральних комп’ютерах, які використовуються в освітньому 
процесі чи для наукових досліджень, встановлено спеціалізовані програми, 
зокрема статистичної обробки даних, навчальні, програми для контролю знань.

Для ефективного управління освітнім процесом в Університеті створено 
«хмарне сховище» ІФНМУ на базі системи Microsoft Office 365, що дозволило 
на 100% вирішити питання із ліцензуванням програмного забезпечення. Усі
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викладачі та студенти Університету мають 100 % забезпечення ліцензіями 
продукту Microsoft OfficeProPlus, а всі комп’ютери ІФНМУ мають 100% 
покриття ліцензіями продуктів Microsoft Windows7 Pro, Windows 10 Edu.

Через значне посиленням ролі самостійної роботи студентів велика увага 
в ІФНМУ приділяється забезпеченню умов для позааудиторної роботи студентів 
у бібліотеках, комп’ютерних класах, на кафедрах, навчально-практичних 
центрах та удосконалення педагогічних методик навчання. Відділом ЄКТС та 
моніторингу якості освіти, навчальним відділом, деканатом, кафедрами 
підготовлені інформаційні пакети за спеціальністю 7.12020101 «Фармація», як 
один з елементів Болонського процесу, які представлені на сайті iftimu.edu.ua.

В освітній процес ІФНМУ активно впроваджуються новітні інтерактивні 
технології навчання, зокрема:

- змішана модель навчання (e-leaming) на базі «хмари» Університету;
- продовжується робота зі створення «віртуальних пацієнтів»;
- розроблено комплекс інтерактивного тестування іноземних та 

вітчизняних студентів зі знання англійської мови на базі EDX-IFNMU;
- створено безшовну мережу WiFi;
- проведено пілотний проект із запровадження «Електронного журналу» 

та інтерактивного навчання під час проведення лекцій.
Електронні навчальні матеріали (віртуальні програми) можуть 

застосовуватись як для самостійної роботи студентів, так і для можливості 
впровадження та використання мультимедійного устаткування на лекційних, 
практичних та семінарських заняттях, дистанційного навчання для студентів 
заочної форми навчання (віртуальне моделювання).

Висновок:
експертна комісія зазначає, що інформаційне забезпечення підготовки 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» у  галузі 
знань 1202 «Фармація» є достатнім для реалізації акредитаційних вимог 
щодо підготовки фахівців за заявленою спеціальністю.

9. Якість підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня 
Спеціаліст спеціальності 7.12020101 «Фармація» у галузі знань

1202 «Фармація»

Основними критеріями оцінки освітньої підготовки студентів є результати 
систематичних аудитів, які проводяться на всіх кафедрах ІФНМУ. В 
Університеті систематично проводяться ректорські контролі якості знань 
студентів найперше з тих дисциплін, які винесено для контролю ліцензійними 
інтегрованими іспитами «Крок» та ПОДІ. Результати ректорських контролів 
обговорюються на засіданнях методичної комісії фармацевтичного факультету, 
Центральної методичної ради, Вченої ради ІФНМУ, що відображено у 
протоколах їх засідань.

Атестація випускників (АВ) фармацевтичного факультету здійснюється 
екзаменаційною комісією (ЕК) після завершення теоретичної та практичної
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частини навчання з метою встановлення відповідності рівня сформованості 
знань, умінь і навичок.

АВ в Університеті проходить відповідно до нормативно-правових актів, 
серед яких визначальними є Положення про організацію освітнього процесу 
ІФНМУ, введеного в дію наказом ректора №932-д від 29.08.2019р., Положення 
про організацію та порядок проведення атестації випускників на 
фармацевтичному факультеті (нова редакція -  наказ ректора №680-с від
01.11.2019 p.); Положення про дипломну роботу (нова редакція -  наказ ректора 
№482-с від 30.08.2019 p.).

У 2018-2019 н.р. по кожній із 5-ти дисциплін, винесених на АВ, було 
оновлено і перезатверджено методичною комісією фармацевтичного факультету 
програми ПОДІ (протокол № 5 від 24.04.2019 p.). До проведення ПОДІ 
випускними кафедрами розроблено і видано Методичні вказівки до АВ з кожної 
дисципліни, які винесено на АВ. Студенти мають змогу ознайомитися з 
методичними матеріалами у лабораторіях НПЦ «Фармація», бібліотеці, на сайті 
ІФНМУ (ifhmu@ifiimu.edu.ua).

Відповідно до галузевих стандартів вищої освіти нормативними формами 
АВ фармацевтичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст є 
Ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок-2. Фармація» і практично- 
орієнтований державний іспит та (або) захист дипломної роботи.

Ліцензійний інтегрований іспит в ІФНМУ проводиться відповідно до 
Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів (наказ МОЗ від 
14.08.1998 р. № 251) ДО «Центр тестування професійної компетентності 
фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» та «Фармація» при 
МОЗ України». Він є складовою частина АВ та складається із 2-х етапів: Крок 1 
(із фундаментальних дисциплін) та Крок 2 (із професійно-орієнтованих 
дисциплін, які за змістом відповідають ОПП підготовки спеціалістів) та вимірює 
рівень теоретичної підготовки студентів.

Аналіз результатів «Кроку 2. Фармація» свідчить про покращення рівня 
теоретичної підготовки як вітчизняних (з 76,8 % у 2018 р. до 84,5 % у 2019 p.), 
так й іноземних (з 58,7% у 2018 р. до 69,4 % у 2019 р.) студентів. Студенти- 
випускники 2019 р. показали один з найвищих за останні 10 років рівень 
теоретичної підготовки.

Метою ПОДІ є оцінювання якості вирішення випускником типових задач 
діяльності і демонстрації відповідних умінь та навичок в умовах, що 
максимально наближені до реальних професійних, та, окрім того, вирішення 
ситуаційних задач діяльності. Зміст ПОДІ формується згідно ОКХ та ОПП. 
Випускники фармацевтичного факультету ІФНМУ складають в один день 
комплексний ПОДІ з 5-ти дисциплін: «Управління та економіка у фармації», 
«Клінічна фармація», «Фармацевтична хімія», «Фармакогнозія», «Технологія 
лікарських засобів».

ПОДІ в Університеті проводиться у НПЦ. ЕК оцінює вміння кожного 
випускника проводити фармацевтичну опіку, аналізувати виписані лікарем 
призначення та корегувати їх, здійснювати приймальний контроль рецепта і 
вхідний контроль готових JI3, проводити оприбуткування товарно-матеріальних
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цінностей при їх надходженні в аптеку, проводити фінансово-економічні 
розрахунки та здійснювати управління суб’єктом господарської діяльності у 
фармації, виготовляти J13 в умовах аптеки і проводити аналіз особливостей 
виробництва готових JI3, аналізувати доброякісність лікарської рослинної 
сировини і здійснювати її ресурсознавчий аналіз, здійснювати експрес-аналіз 
лікарських речовин та готових лікарських засобів тощо.

Середній бал АВ денної форми навчання 2019 р. склав 4,04 проти 3,96 
2018 р. Найвищий середній бал був з дисципліни «Управління та економіка у 
фармації» -  4,13, а найнижчий -  «Фармацевтичної хімії» та «Клінічної фармації» 
- 4 , 0 .  З практичною складовою атестації випускники справились на якісну 
успішність на рівні 62,22 %. Найвищим цей показник був з дисципліни 
«Управління та економіка у фармації» -  84,44 %, найнижчим -  з дисципліни 
«Фармацевтична хімія» -  68,89 %.

Середній бал АВ заочної форми навчання зріс і становив 3,77 проти 3,58 
2018 року, як і середня якісна успішність зросла за усіма дисциплінами -  від 
30,8% у 2018 році до 46,72 % у поточному. Найвищий середній бал також був з 
дисципліни «Управління та економіка у фармації» (3,85), дещо нижчим -  з 
дисципліни «Фармакогнозія» (3,82), а найнижчим -  з дисципліни 
«Фармацевтична хімія» (3,70). Якісна успішність найвищою була з управління 
та економіки у фармації (66,39 %), найнижчою -  з фармацевтичної хімії та 
технології лікарських засобів (по 59,84 %),

Аналіз представлених результатів ПОДІ вказує, що рівень практичної 
підготовки випускників ІФНМУ відповідає рівню засвоєння умінь і навичок, 
передбачених вимогами ОКХ, ОПП.

Дипломна робота -  це самостійно виконана кваліфікаційна робота 
випускників фармацевтичного факультету, головною метою виконання та 
захисту якої є, з одного боку, підготовка спеціалістів до самостійної практичної 
діяльності, а з іншого -  перевірка знань та умінь випускника, передбачених -  
ОКХ та ОПП. Вона вміщує результати проведених експериментальних 
досліджень та їх теоретичне обґрунтування.

Захисти дипломних робіт в ІФНМУ проводяться, починаючи з 2013 р. 
Усього за цей період було виконано і представлено 68 дипломних проектів, за 
останні 3 роки -  34 (в тому числі 3 роботи були виконані студентами заочної 
форми навчання (у 2017 р.) та 3 -  студентами факультету підготовки іноземних 
громадян, 2 з яких -  на англійській мові (у 2017 та 2019 pp.).

Усі дипломні роботи в Університеті проходять попередню процедуру 
перевірки на наявність академічного плагіату та отримують незаангажований 
допуск до захисту. Тематика, виконавці, керівники і консультанти дипломних 
робіт затверджуються методичною комісією фармацевтичного факультету на 
початку навчального року. Рецензентами робіт виступають провідні професори 
та доценти ІФНМУ, спеціалісти у напрямах тематик робіт.

При аналізі виявлено, що деканатом та ректоратом ІФНМУ розроблені 
заходи по усуненню зауважень голів ЕК останніх років. Більшість заходів щодо 
реалізації зауважень виконано, а частина потребує подальшої роботи колективу 
Університету. Комісія відзначає, що професорсько-викладацький склад
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Університету проводить достатню роботу в напрямку фахової підготовки 
випускників, а керівництво -  по недопущенню до складання АВ непідготовлених 
студентів.

Окремим видом контролю є написання комплексних контрольних робіт 
(надалі -  ККР), яке в Університеті проводиться відповідно до Положення про 
організацію та проведення ККР в ІФНМУ, затвердженому наказом ректора від
29.08.2019 р. № 931-д та схваленому на засіданні Вченої ради (протокол № 13 від
28.08.2019 р.).

Інформація щодо виконання ККР студентами зі спеціальності «Фармація» 
при самоаналізі наведена у табл. 6 і 7.

Так, Комплексні контрольні роботи (ККР) складали студенти 5 курсу 
денної форми навчання (вітчизняні студенти -  24 особи, іноземні студенти -  2 
особи). Абсолютна успішність усіх студентів денної форми навчання становила 
100 %. Найкращий результат студенти отримали із дисципліни «Управління та 
економіка у фармації», а саме: якісна успішність -  92,31 %; найнижчий результат 
був з дисципліни «Фармацевтична хімія»: якісна успішність -  88,0 %. Інші 
дисципліни студенти виконали із результатом вище середнього (табл. 6 і 7).

За результатами ККР встановлено, що загальна абсолютна успішність 
вітчизняних студентів денної форми навчання склала 100 % (для іноземних 
студентів -  100 %), середня якісна успішність становила 88,38 % (для іноземних 
студентів -  50 %).

При порівнянні результатів ККР із результатами весняної екзаменаційної 
сесії студентів виявлено кореляційний зв’язок.

Найкращі знання при написанні комплексних контрольних робіт студенти 
показали з дисциплін «Управління та економіка у фармації», «Клінічна 
фармація» та «Технологія лікарських засобів».

У цілому результати проведеного під час роботи комісії комплексного 
контролю знань відповідають результатам проведеного раніше самоаналізу.

Таким чином, за результатами проведеного комплексного контролю з 
циклу професійно-орієнтованих дисциплін студенти денної форми навчання 
продемонстрували показники успішності, що відповідають рівню 
акредитаційних вимог.
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Результати виконання комплексних контрольних робіт вітчизняними студентами 5-го курсу 
фармацевтичного факультету спеціальності 7.12020101 «Фармація» ІФНМУ
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Таблиця 6

Результати 
виконання 

комплексних 
контрольних робіт 

вітчизняними 
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осіб % осіб % осіб % осіб %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 никлу про( іесійно-орієнтованих дисциплін

Клінічна фармація 7.12020101
Фармація 41 25 24 96,0 15 62,5 7 29,2 2 8,3 *- - 100 91,7 100 87,5 100 +4,2

Фармацевтична
хімія

7.12020101
Фармація 41 25 24 96,0 17 70,8 5 20,8 2 8,3 - - 100 91,6 100 95,83 100 -4,2

Фармакогнозія 7.12020101
Фармація 41 25 24 96,0 14 58,3 7 29,2 3 12,5 - - 100 87,5 100 91,67 100 -4,2

Управління та 
економіка у 

фармації

7.12020101
Фармація 41 25 24 96,0 19 79,2 4 16,7 1 4,2 - - 100 95,9 100 100 100 -4,1

Технологія 
лікарських засобів

7.12020101
Фармація 41 25 24 96,0 18 75,0 4 16,7 2 8,3 - - 100 91,7 100 95,83 100 -4,1
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Таблиця 7

Результати виконання комплексних контрольних робіт іноземними студентами денної форми навчання 
5-го курсу фармацевтичного факультету спеціальності 7.12020101 «Фармація» ІФНМУ
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аналіз РозбіжністьВиконува 

ли ККР з них одержали оцінки:
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\

% осіб %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 никлу прос)есійно-орієнтованих дисциплін

Клінічна фармація 7.12020101
Фармація 67 2 2 100 0 0,0 1 50 1 50 - - 100 50 100 50 100 0

Фармацевтична
хімія

7.12020101
Фармація 67 2 2 100 0 0,0 1 50 1 50 - - 100 50 100 50 100 0

Фармакогнозія 7.12020101
Фармація 67 2 2 100 0 0,0 1 50 1 50 - - 100 50 100 50 100 0

Управління та 
економіка у 

фармації

7.12020101
Фармація 67 2 2 100 0 0,0 1 50 1 50 - - 100 50 100 50 100 0

Технологія 
лікарських засобів

7.12020101
Фармація 67 2 2 100 0 0,0 1 50 1 50 - - 100 50 100 50 100 0
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Результати написання ККР в Університеті 
порівняно з нормативними показниками ____________
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Таблиця 8

Найменування показника (нормативу) Значення
нормативу

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Денна форма (вітчизняні студенти)
Рівень фахової підготовки
успішно виконані контрольні завдання з
дисциплін фахової підготовки, %

90 100 +10

якісно (на “5” і “4”) виконані контрольні 
завдання з дисциплін фахової підготовки, % 50 91,7 +41,7

Денна форма (іноземні студенти)
Рівень фахової підготовки
успішно виконані контрольні завдання з
дисциплін фахової підготовки, %

90 100 +10

якісно (на “5” і “4”) виконані контрольні 
завдання з дисциплін фахової підготовки, % 50 50 -

Висновок:
експертною комісією встановлено, що стан навчально-методичного 

забезпечення атестації випускників відповідає встановленим вимогам. 
Результати контролю залишкових знань студентів спеціальності
7.12020101 «Фармація» із дисциплін, за якими проведено ККР, свідчать про 
належний рівень теоретичних знань студентів і підтверджують їх 
здатність до самостійної професійної та науково-дослідної роботи.

Рівень підготовки фахівців за спеціальністю загалом відповідає 
критеріям та вимогам до акредитації підготовки фахівців.
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10. Загальні висновки та пропозиції
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На підставі поданих на акредитацію матеріалів та проведеної 
акредитаційної експертизи безпосередньо в ІФНМУ експертна комісія дійшла 
висновку, що організаційне, навчально-методичне, кадрове, матеріально- 
технічне, інформаційне забезпечення підготовки фахівців в цілому задовольняє 
вимогам і критеріям щодо акредитації зазначеного рівня навчальної підготовки, 
тому слід визнати, що спеціальність 7.12020101 «Фармація» у галузі знань 1202 
«Фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст в ІФНМУ може бути 
акредитована за зазначеним рівнем з ліцензійним обсягом 120 здобувачів вищої 
освіти денної форми навчання та 120 осіб заочної форми навчання.

Разом із тим, з метою подальшого удосконалення освітньої діяльності, 
експертна комісія вважає за необхідне висловити пропозиції, які не впливають 
на рішення про акредитацію, але їх реалізація дозволить поліпшити якість 
підготовки фахівців зі спеціальності 7.12020101 «Фармація».

Зокрема, комісія рекомендує:
- посилити науково-дослідну роботу випускових кафедр з метою 

збільшення кількості фахових публікацій науково-педагогічних працівників, 
задіяних у викладанні дисциплін фармацевтичного спрямування, у тому числі -  
публікацій у виданнях, внесених до наукометричних баз Web of Science, Scopus 
тощо;

- продовжити підготовку викладачами профільних кафедр монографій, 
підручників і навчальних посібників для здобувачів вищої освіти, що навчаються 
за спеціальностями «Фармація», «Фармація, промислова фармація»;

- збільшити обсяг актуальної навчальної та навчально-методичної 
літератури фармацевтичного спрямування у бібліотеці Університету;

- розглянути питання щодо запровадження системи особистого
рейтингування з метою посилення мотивації науково-педагогічних працівників 
Університету.
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Висновки

Експертна комісія вважає за доцільне акредитувати підготовку фахівців за 
спеціальністю 7.12020101 «Фармація» у галузі знань 1202 «Фармація» 
освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст з ліцензійним обсягом по 120 
осіб денної форми навчання та 120 осіб заочної форми навчання в Івано- 
Франківському національному медичному університеті терміном на два 
роки (до закінчення навчання спеціалістів).

Голова комісії 
завідувач кафедри управління якістю 
Національного фармацевтичного університет)
доктор фармацевтичних наук, професор В. О. Лебединець

Член комісії
завідувач кафедри організації та економіки фармації 
Одеського національного медичного університет)' 
доктор фармацевтичних наук, професор

З висновками експертної ком
Ректор Івано-Франківського на 
медичного університету, 
доктор медичних наук, профес< М. М. Рожко
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