
Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 

Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО

Повна назва ЗВО Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика"

Ідентифікаційний код ЗВО

ПІБ керівника ЗВО Матвієнко Людмила Павлівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.mku.edu.ua

 

2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/1365

 

3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 

ID освітньої програми в ЄДЕБО

Назва ОП Фармація, промислова фармація

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Бакалавр

 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

медико-соціономічний факультет, кафедра фармації, група  забезпечення

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

навчальний відділ, навчально-методичний відділ, кафедра психології та 
педагогічної освіти, кафедра охорони здоров’я, кафедра права, кафедра 
інженерних технологій, відділ формування контингенту, бібліотека, 
відділ внутрішнього забезпечення якості освіти, відділ виховної роботи, 
студентський відділ кадрів, відділ регіонального розвитку та інші

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

54003, м. Миколаїв,  вул. Шнеєрсона, 12

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Кваліфікація професійна – Провізор

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО

ПІБ гаранта ОП Лук`янчук Віктор Дмитрович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Контактний телефон гаранта ОП

Додатковий телефон гаранта ОП
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 10 міс.

 

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

Проаналізувавши статистику Південного регіону галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та врахувавши зростаючі 
потреби у висококваліфікованих фармацевтичних кадрах на півдні України у 2016 році на базі Міжнародного 
класичного університету імені П.Орлика (МКУ) відкрився фармацевтичний факультет (наказ № 69 від 28.08.2016 
р.). На той час в Університеті існувала  кафедра фармації, на якій працювали шість науково-педагогічних 
працівників, готуючи фахівців спеціальності 226 Фармація за освітнім ступенем «бакалавр». У 2017 р. Університетом 
ліцензовано спеціальність 226 «Фармація», яка пізніше була переіменованана на 226 «Фармація, промислова 
фармація» за освітнім рівнем «магістр» для українських громадян і розпочато перший набір.
Підготовка магістрів ОП спеціальності «Фармація, промислова фармація» реалізується кафедрами фармації, 
психології та педагогічної освіти,  охорони здоров’я, права, інженерних технологій.
Гарантом ОП з 2017 року був і залишається нині д.мед.н, професор Лук’янчук В.Д.
Розробка програми ОП здійснювалась на основі результатів моніторингу та аналізу ринку праці, а також думки 
основних стейкхолдерів. ОП було представлено до громадського обговорення на офіційному сайті університету, а 
також до обговорення на засіданнях кафедри фармації.
За результатами громадського обговорення були внесені зміни до проєкту ОП та отримані рецензії і відгуки від 
зовнішніх стейкхолдерів (від медичних та фармацевтичних підприємств, ПКВО «Фармація»). Також в обговоренні 
приймали участь здобувачі вищої освіти від медико-соціономічного факультету.
Після обговорення ОП було ухвалено на засіданнях кафедри фармації, студентського секретаріату та затверджено на 
Вченій Раді МКУ (протокол № 1 від 30.08.2020 р.), введено в дію Наказом  ректора від 30.08.2020 р. № 1 .
ОП в МКУ реалізується за рахунок висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, дотримання ліцензійних 
умов, урахування думки та потреб стейкхолдерів та урахування потреб ринку праці.
 

5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 

Рік 
навчанн

я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

З З

1 курс 2020 - 2021 0 0 0

2 курс 2019 - 2020 25 24 0

3 курс 2018 - 2019 30 30 0

4 курс 2017 - 2018 30 30 0

5 курс 2016 - 2017 19 19 0

 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.
 

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
 

Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 21477 Фармація, промислова фармація
27173 Фармація

другий (магістерський) рівень 34871 Фармація, промислова фармація

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 

7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа
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Усі приміщення ЗВО 6684 5222

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

0 0

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

6684 5222

Приміщення, здані в оренду 0 0

 

Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 

8. Документи щодо ОП
 

Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 23.03.21_ОП_ФАРМ_маг.pdf B3oCl+rxBT3cuj3Se7QLiOp535Y2dgp/nwodDPdE3HA=

Освітня програма ОПП Ф-8  2018.pdf fD8PAKUCfpKKhZHZr4R7IBfBNzyimsjfgGBcHLsM30k=

Освітня програма ОП Ф 2019.pdf TdiPewgqKM/jBFR1t3n5oZwbOqDGH1a721kQQm90mFg
=

Освітня програма ОПП Ф-8  2017.pdf A/dZFZ4TwWEhrp0aXkEFP3NPRIdBp9AuIaJf3SJW51I
=

Навчальний план за ОП Ф НП Д.pdf BnKhMeDKmWifW0z0OMu+OyvnQXcTZC3PyTl+8ZqH
ZgM=

Навчальний план за ОП Ф НП З.pdf Z9iTAfAJeCBYZ9EcHSt/MAzTomp4pTwzdmy0Nrv31k4=

Навчальний план за ОП НП Д 2017.pdf 5a+VG6vV9cTQNuiMZUVxLa3xKJRNiF1NBEu3U0Sj57w
=

Навчальний план за ОП ІНП 2017 Д.pdf EKzkLId7o2+BN82oiGRhPQNoIM3talrq+UBCaW3XMsE
=

Навчальний план за ОП 1111Отсканированный документ 
18.pdf

ubMfbH1JBUYNfiRFgGIHnB+TpYMGBcMJ1ltw6DKynC
w=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Новый PDF-документ из изобр.-
1.pdf

tFOYglQNdrBheZVfSJKCSkQlnjjoI21ud7JyPbX8ysI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія на ОП ТОВ Авіценна 
Медікал.pdf

4vM21Wb7R4jAq5kby2PBCEA48AFV7ofLAiNJ9TK3MHI
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія на ОП ТОВ Алантіко .pdf GnNP8B2aZE1khUOCQYd9QHcH0cqTl1+5QrJEKGPS4f
A=

 

 
1. Проектування та цілі освітньої програми

 

 

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

Цілями ОП є підготовка фахівців, які б володіли глибокими знаннями в галузі знань 22 Охорона здоров’я та 
визначеними загальними та фаховими компетентностями.
Основною метою ОП є фундаментальна теоретична та практична підготовка висококваліфікованих фахівців 
шляхом набуття високого рівня загальних та спеціальних компетентностей для здійснення професійної діяльності 
на відповідній посаді.
Унікальністю ОП є сукупність компонент, які формують навчальний план ОП, спрямованих на забезпечення 
синергетичного ефекту від освітнього процесу через набуття здобувачами вищої освіти загальних і фахових 
компетентностей для оволодіння програмними результатами навчання, можливість продовжити фахову освіту 
фаховим молодшим бакалаврам та бакалаврам спеціальностей галузі знань 22 Охорона здоров’я. ОП  базується на 
сучасних наукових досягненнях у галузі фармації та засадах доказової медици, включаючи організацію системи 
забезпечення населення лікарськими засобами, маркетингові дослідження, здійснення фармацевтичної опіки, 
забезпечення сучасної технології виготовлення ліків; приймання, зберігання та реалізацію, контроль за якістю 
лікарських засобів, фармакогностичне дослідження ЛРС; відпрацювання практичних навичок під час виробничих 
практик по технології ліків, організації та економіки фармації, фармацевтичного менеджменту та маркетингу та 
фармацевтичній хімії на фармацевтичних підприємствах. 
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Відповідно до затвердженої Концепції освітньої діяльності МКУ визначені цілі ОП відповідають стратегії ЗВО, а 
саме: збереження лідерських позицій у підготовці та забезпеченні конкурентноспроможності фахівців; досягнення 
стандарту самодостатнього науково - дослідного закладу; розвиток компетентністних характеристик підвищення 
якісного рівня науково- педагогічного колективу; упровадження у всі сфери діяльності університету новітніх 
інформаційних технологій; забезпечення гармонійного розвитку особистості на основі поєднання кращих 
міжнародних, національних, корпоративних традицій; усебічне відображення всіх іноваційцних змін ЗВО, які 
забезпечуватимуть його позитивне сприйняття громадськістю; розвиток матеріальної бази відповідно до кращих 
вітчизняних та міжнародинх стандартів.
Місія полягає у наданні високоякісних освітніх послуг і реалізації іноваційних наукових досліджень, поширенні 
наукових знань, примноженні кращих традицій університетської освіти та створення умов для формування освітньої 
траєкторії здобувачам вищої освіти. Головна стратегія -  це підготовка фахівців, здатних працювати в конкурентних 
умовах сучасності. Цілі ОП відповідають місії та концепції розвитку університету, що визначає перспективні 
напрямки розвитку освітньої, науково-дослідної, іноваційної діяльності  МКУ.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

В університеті створена атмосфера відкритості та співпраці. Здобувачі вищої освіти можуть так впливати на зміст 
ОП:
- 1. Беруть участь у роботі Вченої ради університету https://mku.edu.ua/vchena-rada/, здійснення моніторингу якості 
нормативних документів (освітніх програм, робочих програм навчальних дисциплін, методичного забезпечення 
процесу тощо).
- 2. Участь у роботі студентської організації самоврядування університету
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-studentske-samovryaduvannya-2019-20-r.-1.docx.
3. Участь у роботі академічних, ініціативних груп або індивідуально. Вивчення й аналіз пропозицій здобувачів 
вищої освіти щодо змісту ОП та покращення якості ВО: а) опитування, репрезентативне опитування, анкетування із 
забезпеченням публічності та прозорості https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/POLOZHENNYA-pro-
otsinyuvannya-zdobuvachamy.docx; б) проведення круглих столів, відкритих форумів з адміністрацією та за участю 
стейкхолдерів; в) залучення здобувачів, що поєднують навчання з роботою за фахом.
Наприклад, член робочої групи - здобувачка Зайва О.О. запропонувала розширити перелік вибіркових дисциплін, 
додати елективний курс «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) на 3 та 4 курсах задля підготовки до ЄДКІ 
етап 1.

- роботодавці

В університеті діє Рада роботодавців https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/POLOZHENNYA-PRO-RADU-
RABOTODAVTSIV-PZVO-MIZHNARODNYJ-KLASYCHNYJ-UNIVERSYTET-IMENI-PYLYPA-ORLYKA.docx, яка 
забезпечує рецензування і підтримку планів і програм; залучає здобувачів до професійної діяльності; сприяє 
працевлаштуванню випускників; моніторить якість їхньої підготовки.
При розробці ОП були залучені потенційні роботодавці (зокрема ПКВО «Фармація», ТОВ «Авіценна медікал», ТОВ 
«Атлантіко») із метою покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Пропозиції та думки 
роботодавців враховувались через відгуки, рецензії на проєкт ОП та навчальний план. Зауважень зі сторони 
роботодавців не було, про що свідчать рецензії (посилання на відгуки)
Періодично проводяться спільні зустрічі із представниками практичної фармації. На таких зустрічах обговорюються 
програми практик, пропозиції щодо практичних навичок здобувачів вищої освіти; введення нових вибіркових 
компонентів; обговорюються іміджеві та професійні заходи у межах області та сумісна участь у них. Головна тема 
зустрічей - з'ясувати як ОП та навчальні плани відповідають очікуванням потенційних роботодавців на 
підготовленого випускника програми, якими знаннями та компетентностями повинен володіти випускник 
програми, щоб бути конкурентним на ринку праці.
Зворотній зв’язок із роботодавцями здійснюється при проведенні щорічних спільних заходів (круглих столів, 
методичних семінарів), підписанні договорів про співробітництво, проведенні досліджень та опитувань.

- академічна спільнота

Академічна спільнота складається з науково-педагогічного, навчально-допоміжного та адміністративно-
управлінського персоналу. Її діяльність регламентує: Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої 
освіти https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-vnutrishnya-systema-yakosti-osvity-Orlyk.docx, 
Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників 
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-akadem-dobrochesnyst.docx, Положення про 
освітні програми https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya_pro_osvitni_programy_.docx.
Враховані ЗВО інтереси та пропозиції академічної спільноти під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання шляхом обговорення ОП на засіданнях робочої групи. Науково-педагогічні працівники випускових 
кафедр на засіданнях періодично аналізували проблеми та поточні питання освітнього процесу; вносились зміни у 
робочі програми, приймались рішення щодо баз проведення виробничих практик.

- інші стейкхолдери
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Інші стейкхолдери, зокрема фармацевтичні компанії, ТОВ, ФОП, ТЗОВ, громадські об’єднання, мають право брати 
участь у проведенні експертної оцінки якості ОП. Група забезпечення реагує на рецензії, відгуки, особливо в частині 
фахової підготовки.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

ЗВО здійснює постійний моніторинг ринку праці. Основними джерелами інформації є інформація роботодавців про 
наявні вакансії у регіоні https://jobs.dou.ua/, https://thepoint.rabota.ua/job_market/, https://www.work.ua/articles/ та 
їхні запрошення на роботу здобувачів вищої освіти уже під час навчання в університеті, інформація центрів 
зайнятості регіону. Стратегією розвитку Миколаївської області до 2020 року (рішення обласної ради від 16.04.2015 
р., №9) (http://www.mk.gov.ua/ua/economy/strateg) одним із пріоритетних напрямів визначено підготовку 
населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється.
Цілі та програмні результати ОП визначались з урахуванням регіональних потреб та тенденцій розвитку 
фармацевтичної галузі. Програмні результати ОП передбачають оволодіння здобувачами методик розрахунку 
основних економічних показників діяльності аптечних закладів, уміння приймати управлінські рішення щодо 
планування діяльності тих чи інших фармацевтичних підприємств, надавати фармацевтичну допомогу в умовах 
упровадження медичного страхування.
Слід зазначити, що ОП (її розробка) відбувалась за умов розпочатої реформи галузі охорони здоров’я, коли зростає 
потреба у висококваліфікованих фахівцях, здатних  професійно організувати діяльність аптечної мережі та 
дистрибуції, впроваджувати державну систему контролю якості лікарських засобів (ЛЗ), здійснювати нормативно-
правове та інформаційне забезпечення, а також промислове виробництво ЛЗ, що відображено в цілях ОП.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час формування цілей та програмних результатів навчання ОП групою забезпечення було враховано 
регіональний та галузевий контекст підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі охорони здоров’я. 
Враховуючи функціонування, у м. Миколаїв міжлікарняної аптеки № 110 ПКВО «Фармація», що виготовляє 
лікарські засоби, виникла необхідність у поглибленому вивченні фахових дисциплін: «Аптечна технологія ліків», 
«Промислова технологія ліків», «Організація та економіка фармації», «Фармакогнозія», «Клінічна фармація», 
«Фармацевтична хімія»,  а також були включені додаткові курси за вибором. 
Галузеві контексти ОП повною мірою враховані у змісті освітніх компонентів ОП професійного спрямування, які 
враховують галузевий та регіональний контекст у вибіркових дисциплінах: «Технологія гомеопатичних лікарських 
засобів», «Метрологічні основи хімічного аналізу» тощо.
Регіональний контекст південного регіону України враховується університетом при виборі тематик наукових 
досліджень та виборі тем доповідей на конференціях різних рівнів, виражається у формуванні цілей та результатів 
навчання ОП з урахуванням практичних рекомендацій, спрямованих на узгодження кадрових потреб ОТГ, запитів 
регіонального ринку праці у контексті формування вмінь і навичок, які є найбільш актуальними в регіоні. Нині 
університет заключив договори про співробітництво з Присивайською, Асканійською, Баштанською, Снігурівською, 
Березнегуватською, Вознесенською, Коблівською, Новобузькою, Галіцинівською, Черноморською та 
Олександрівською ОТГ.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

У ЗВО обмін досвідом з академічною спільнотою та здобувачами вищої освіти вітчизняних та іноземних закладів 
відбувається під час міжнародних науково-практичних та студентських конференцій фармацевтичного 
спрямування. Під час формування програмних результатів навчання в ОП було враховано досвід провідних фахівців 
таких закладів: Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Національного 
фармацевтичного університету, Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації – під час проведення 
щорічних освітніх семінарів, тренінг-практикумів. Зокрема, освітній семінар, «Належна фармацевтична практика. 
Імплементація протоколів провізора/фармацевта» (24.05.2018); тренінг-практикум «Імплементація  міжнародних 
протоколів у фармацевтичну практику» (21.02.2019).
Наша ОП містить значну кількість дисциплін та курсів за вибором, які враховують досвід міжнародних 
магістерських програм, зарубіжних та вітчизняних закладів освіти.
МКУ запрошує представників вітчизняних та закордонних фармацевтичних компаній з візит-лекціями, майстер-
класами.
Приділяється увага змістовому наповненню ОП та організаційно-методичному забезпеченню освітнього процесу, а 
також обговорювалась тривалість, місця провеження виробничих практик. Такі заходи сприяють  підвищенню 
якості освіти та забезпеченню академічної мобільності. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація нині відсутній.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
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Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки 
кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних і практичних знань, умінь, навичок та інших 
компетентностей, що дає змогу проводити дослідження та впровадження інноваційної діяльності з метою розвитку 
новітніх досягнень у фармації.
Згідно дескрипторів НРК для даного кваліфікаційного рівня ОП формує:
-знання: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у галузі медицини і є 
основою для проведення досліджень, критичного осмислення проблем у галузі медицини та пошуку оригінальних 
підходів до їх вирішення на межі галузей знань (досягається РН1, РН2, РН3, РН5, РН7, РН9, РН12, РН13, РН16, РН18, 
РН21, РН24, РН26, РН28, РН29);
-уміння: спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або 
провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур (досягається РН3, РН5, РН6, РН7, 
РН9, РН12, РН13, РН14, РН15, РН16, РН17, РН18, РН19, РН20, РН21, РН22, РН23, РН24, РН25, РН26, РН27, РН28, 
РН29);
-комунікація: зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, 
зокрема до осіб, які навчаються (досягається РН1, РН2, РН8, РН10);
-автономія та відповідальність: управління робочими або навчальними процесами, які є складними, 
непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів, відповідальність за внесок до професійних знань і 
практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів, здатність продовжувати навчання з 
високим ступенем автономії (досягається РН1, РН2, РН3, РН7, РН8, РН10, РН16, РН17, РН18, РН24, РН25, РН27).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

300

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

225

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

75

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП відповідає предметній області галузі знань – 22 Охорона здоров’я, спеціальність – 226 Фармація, 
промислова фармація та має на меті професійну підготовку кваліфікованих фахівців у галузі охорони здоров'я 
шляхом набуття загальних та спеціальних компетентностей для здійснення професійної діяльності на відповідній 
посаді, що відповідає об’єкту вивчення, – фармацевтичне забезпечення населення. Діяльність магістра включає 
консультативні, організаційні, управлінські функції, забезпечення сучасної технології розробки та виготовлення 
ліків за індивідуальними рецептами та за вимогами лікувальних закладів, проведення контролю якості, здійснення 
фармацевтичної опіки, постійне підвищення професійного рівня та дотримання принципів фармацевтичної етики 
та деонтології.
Мінімум 75 % обсягу ОП спрямовано на формування інтегральної, загальних та спеціальних (фахових) 
компетентностей за спеціальністю «Фармація, промислова фармація».
Зміст ОП має стандартну структуру; освітні компоненти (обов’язкові та вибіркові), включені до програми. ОП 
містить нормативних 19 ОК (84 кредити ЄКТС) загальної підготовки, 21 ОК та 6 ПП (141 кредит ЄКТС) професійної 
та практичної підготовки та вибіркові компоненти (75 кредитів ЄКТС). Вони взаємопов’язані та дають можливість 
досягнути мети і програмних результатів навчання в сфері охорони здоров’я, що підтверджує міждисциплінарний 
характер цієї ОП.
Здобувачі вищої освіти мають оволодіти компетентностями, що відповідають фармацевтичній діяльності в сфері 
забезпечення якості, організаційній та управлінській, професійній діяльності, пов’язані з наданням фармацевтичної 
допомоги населенню, що передбачено змістом ОП «Фармація, промислова фармація» під час семінарських та 
практичних занять, а також упродовж практики. Формування фахівця, здатного виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, приймати обґрунтовані рішення через пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел, 
спілкуватися державною та іноземною мовами, формувати ефективну комунікаційну стратегію, використовуючи 
інформаційні й комунікаційні технології забезпечують такі освітні компоненти, як: «Історія державності та культури 
України», «Іноземна мова», «Латинська мова», «Етика та деонтологія у фармації» та інші вибіркові компоненти 
забезпечують гуманітарну підготовку. Освітні компоненти «Біологія з основами генетики», «Біологічна хімія», 
«Біологічна фізика з фізичними методами аналізу», «Анатомія людини», «Нормальна фізіологія», «Мікробіологія з 
основами імунології», «Фармацевтична ботаніка» забезпечують природничо-наукову підготовку. Професійна 
підготовка, методами та технологіями якої має оволодіти здобувач вищої освіти для застосування у практичній 
діяльності, забезпечується освітніми компонентами «Аптечна технологія ліків», «Організація та економіка у 
фармації», «Фармакологія», «Фармакогнозія», «Фармацевтична хімія», «Клінічна фармація та фармацевтична 
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опіка», «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг» тощо, а також виробничими практиками.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траектрії за рахунок 
вибіркових дисциплін. За Законом України «Про вищу освіту» здобувач має право обирати дисципліни обсягом не 
менше 25% кредитів ЄКТС від загального обсягу ОП (пункт 15 частини першої статті 62) формування освітньої 
траекторії регулюється також Положеням «Про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій 
здобувачами вищої освіти в ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика». Деканат у вересні 
першого року навчання надає здобувачам вищої освіти роз’яснення щодо поняття «індивідуальна освітня 
траєкторія», доводить до їх відома перелік дисциплін за вільним вибором, порядок, терміни й особливості запису та 
формування груп для вивчення дисциплін вільного вибору. Перелік вибіркових навчальних дисциплін із 
посиланнями на відповідні силабуси міститься на сайті МКУ (https://посилання)
Для того, щоб забезпечити можливість формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачі вищої освіти 
можуть самостійно обирати дисципліни вільного вибору з пропозиції університету, що відображено у навчальному 
плані освітньої програми. 
Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачам вищої освіти також забезпечується можливістю обирати 
базу для проходження виробничої практики.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Деканат медико-соціономічного факультету на початку навчального року проводить  збори курсів. На зборах 
здобувачам  надається інформація про формування індивідуальної траєкторії та доводиться до їх відома перелік 
дисциплін за вільним вибором, порядк та терміни формування навчальних груп. Алгоритм дії здобувачів вищої 
освіти щодо порядку обрання вибіркової компоненти індивідуального навчального плану з формою заяви розміщені 
на офіційному сайті університету.
Вибіркові навчальні дисципліни складаються з дисциплін вільного вибору здобувача та вводяться для задоволення 
освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і традицій закладу, регіональних 
потреб. Вибір навчальних дисциплін здобувач здійснює в процесі формування свого індивідуального навчального 
плану у межах, передбачених ОП та робочим навчальним планом, з дотриманням послідовності їхнього вивчення.
Вивчення дисциплін вільного вибору здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу ПЗВО 
«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Pro-
organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-poslednyj-.doc та Положення про порядок реалізації студентами ПЗВО 
«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» права на вибір вільних дисциплін 
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-vybir-dystsyplin-1-1.docx
Відповідно до забезпечення права вибору навчальних дисциплін здобувачу пропонується реалізувати свій вибір 
шляхом вибору гуманітарних дисциплін, що визначають спеціалізовану підготовку (не більше 5 %), а також вибору 
професійно-орієнтованого блоку дисциплін, який включає переважно фахові дисципліни, що визначають 
спеціалізовану підготовку здобувача в межах ОП, і спрямований на поліпшення здатності здобувача до 
працевлаштування за обраним фахом (не менше 20 %). До переліку вибіркових навчальних дисциплін ОП не 
пропонуються дисципліни, що аналогічні за змістом з обов’язковими компонентами. Усі заходи з організації 
вивчення вибіркових компонентів на наступний навчальний рік кафедра фармації здійснює у другому семестрі 
поточного навчального року. Здобувачі обирають навчальну дисципліну (вільний вибір), яка буде вивчатися 
наступного року, на початку весняного семестру. Студенти, які не визначилися з вибором дисципліни, 
розподіляються деканатом у ті групи, які вже сформовані.
Кафедра фармації  забезпечує підготовку робочих навчальних програм, навчально-методичних комплексів, 
методичних та організаційних матеріалів, необхідних для освітнього процесу, вивчення вибіркових дисциплін, які 
так розміщуються у вільнмоу доступі .

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти. Практична підготовка 
відбувається згідно з Положенням про практичну підготовку здобувачів вищої освіти ПЗВО МКУ ім. Пилипа Орлика 
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-praktychnu-pidgotovku-2.doc. Згідно навчального 
плану (посилання) у розділі практична підготовка здобувачів передбачає проходження практик, зокрема, 
ознайомча, ознайомча медична, навчальна практика з фармацевтичної ботаніки, навчальна практика з 
фармакогнозії, виробнича (ОЕФ, ММФ), виробнича (фармацевтична хімія, аптечна технологія ліків, клінічна 
фармація та фармацевтична опіка). ОП та навчальний план передбачають проведення виробничої практики у 
здобувачів вищої освіти на фармацевтичних підприємствах, що спрямована для набуття фахових компетентностей 
під керівництвом викладачів кафедри та працівників практичної фармації. На підставі договорів сформовані бази 
проходження практики. У робочих програмах відповідних практик викладені програмні результати навчання та 
перелік компетентностей, передбачених практичною підготовкою. За ОП «Фармація, промислова фармація» 
передбачено проходження здобувачами вищої освіти за другим (магістерським) рівнем навчальних та виробничих 
практик, що загалом складають 33 кредити ЄКТС.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП
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ОП «Фармація, промислова фармація» передбачає формування у здобувачів вищої освіти соціальних навичок (soft 
skills) упродовж періоду навчання, відповідно цілей та результатів навчання. У освітньому процесі застосовуються 
форми і методи навчання, які сприяють набуттю соціальних навичок. Вони забезпечуються обов’язковими та 
вибірковими компонентами ОП. Студентам запропоновано курси за вибором, зокрема, «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)», «Філософія», «Соціологія», «Соціальна взаємодія», «Лідерство і кар’єрний 
розвиток», «Психологія управління», «Соціальна психологія», «Основи поведінки споживача у фармації», 
«Психологія спілкування».
Soft skills набувають здобувачі під час вивчення обов’язкових професійних дисциплін: «Етика та деонтологія у 
фармації», «Організація та економіка фармації», «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг», «Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка», «Соціальна фармація» та закріплюються при проходженні практик, зокрема, 
«Вступ до фаху з ознайомчою практикою», «Виробнича практика», а також через участь у соціальних проєктах.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за спеціальністю 226 Фармаціія, промислова фармація відсутній, тому ПЗВО «Міжнародний 
класичний університету імені Пилипа Орлика» орієнтується для визначення компетентностей та результатів 
навчання на Національну рамку кваліфікацій

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Розподіл ОК ОП відбувається відповідно до вимог Положення про організацію освітнього процесу МКУ 
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-poslednyj-.doc
Навчальний план для заочної форми навчання включає загальне навчальне навантаження, час на проведення 
лекцій, практичних, семінарських занять, практик та самостійної роботи. 1 кредит становить 30 академічних годин. 
Кількість аудиторних занять – 1050 год. (11,7%), з них – практичних – 552 год. (52,6%), а СРС – 7950 год. (88,3%).
Співвіднесення обсягу окремих ОК ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів складає 300 
кредитів ЄКТС. Обов’язкові ОК складають 225 кредитів (6750 академічних годин), вибіркові - 75 кредитів (2250 
годин). Час, відведений на самостійну роботу, регламентується навчальним планом і складає від 75% до 90% 
загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення конкретної навчальної дисципліни. 
У навчальному плані передбачено загальну і професійну підготовки. На дисципліни циклу загальної підготовки 
відводиться 33 кредити ЄКТС (990 годин), які є обов’язковими дисциплінами.
Дисципліни циклу професійної підготовки складаються з 216 кредитів (6480 годин), з яких обов’язкові – 141 
кредитів (4230 годин), вибіркові – 75 кредитів (2250 годин).
Обовʼязкові дисципліни циклу професійної підготовки включають дисципліни теоретичної (108 кредитів) і 
практичної (33 кредити) підготовки.
Для визначення співвіднесення також використовується опитування здобувачів освіти.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна форма освіти за ОП  не застосовується.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» має веб-сторінку https://mku.edu.ua/pravyla-
pryjoma/, яка містить інформацію про Правила прийому на навчання та вимоги до вступників на ОП «Фармація, 
промислова фармація» спеціальності 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я. 
Правила прийому є чіткими та зрозумілими. Вони не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на 
офіційному веб-сайті ЗВО.

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

Підставою для прийому до ОП є Правила прийому до МКУ, що обговорені та затверджені на засіданнях 
приймальної комісії, до складу якої входить декан факультету, та узгоджені з вимогами ОП. Для конкурсного відбору 
осіб, які вступають на навчання за ОП зараховуються: на базі повної загальної середньої освіти результати ЗНО 
(українська мова; математика; на вибір фізика або біологія, або хімія). Для абітурієнтів, які претендують на 
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, мінімальна кількість балів ЗНО – 100. Конкурсний бал 
обчислюється для вступу на навчання для здобуття ступеня магістр на спеціальність 226 Фармація, промислова 
фармація відповідно до Правил прийому: 
https://mku.edu.ua/pravyla-pryjoma/
При вступі на другий/третій курси абітурієнти: на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на 
старші курси результати ЗНО (українська мова та на вибір – математика, фізика, біологія, хімія); на базі освітнього 
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ступеня «бакалавр/спеціаліст/магістр» на старші курси результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови та 
фахового випробування.
Абітурієнт може вступити до МКУ для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 Фармація, промислова 
фармація на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня  
«фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «бакалавр» чи «магістр» («спеціаліст»), здобутих за іншою 
спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних (фахових) випробувань з урахуванням 
середнього бала документа про вищу освіту.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Порядок здійснення академічної мобільності регламентуються наступними документами:
Порядок перезарахування результатів навчання, визначення та складання академічної різниці 
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Poryadok-perezarahuvannya-ta-akademichna-riznytsya-
Avtosohranennyj-3.docx. Визнання результатів навчання здійснюється на основі ЄКТС. Порівняння обсягу 
навчального навантаження під час здобуття вищої освіти в межах програми академічної мобільності ґрунтується на 
зіставленні результатів навчання, досягнутих студентом у ЗВО–партнері, та результатів навчання, запланованих ОП 
ЗВО. Дисципліни перезараховуються на підставі академічної довідки або додатка до документа про вищу освіту. 
Відомості про перезарахування та складання академічної різниці вносяться до індивідуального навчального плану 
здобувача.
Дисципліни, вивчені у закордонних ЗВО, зараховують відповідно до Положення про порядок реалізації права на 
міжнародну академічну мобільність https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-mizhnarodnu-
akademichnu-mobilnist.docx
Загальні питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗНО, відображено в Положенні про 
організацію освітнього процесу
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-poslednyj-.doc
Усі документи оприлюдненні на сайті https://mku.edu.ua/ та знаходяться у вільному доступі.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Результати навчання в інших ЗВО приймаються згідно рішення декана факультету з урахуванням загального обсягу 
вивчених дисциплін на підставі Положення про порядок перезарахування результатів навчання, визначення та 
складання академічної різниці (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Poryadok-perezarahuvannya-ta-
akademichna-riznytsya-Avtosohranennyj-3.docx).    та оформлюється розпорядженням по факультету. Наприклад,  
Берсенєва Наталя Олександрівна була зарахована на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» з Національного фармацевтичного університету на 3 курс, Коваленко Андрій Миколайович 
зарахований на навчання на основі освітнього ступеня «спеціаліст» Кіровоградського державного політехнічного 
університету на 2 курс, Махнова Тетяна Андріївна зарахована на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст» Миколаївського базового медичного коледжу на 2 курс.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

У питаннях визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті МКУ керується Законом України 
«Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 та Положенням про порядок визначення результатів 
навчання, набутих здобувачами у неформальній/інформальній освіті https://mku.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Polozhennya-neformalna-informalna-1.doc
Визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті дозволяється для ОК, які входять до 
навчального плану з 2-го семестру, та поширюється лише на обов’язкові компоненти циклів загальної та 
професійної підготовки ОП.
Здобувач звертається з заявою на ім’я ректора з проханням про визнання результатів навчання, набутих у 
неформальній/інформальній освіті. До заяви додаються документи, які визначають тематику, обсяги і перелік 
результатів навчання, набутих під час неформального навчання, а також результати контролю. У разі наявності у 
здобувача результатів навчання з ОК, які він набув/виконав самостійно протягом інформальної освіти, він указує це 
в заяві з проханням призначити позачерговий підсумковий контрольний захід та надає резюме з відповідною 
інформацією. Заява з резолюцією проректора передається до деканату факультету.
Положення оприлюднене на сайті https://mku.edu.ua/ та знаходиться у вільному доступі.
Університет сприяє здобувачам освіти в елементах неформальної освіти (участь у майстер-класах, семінарах, 
тренінгах, коротких курсах, виставках тощо).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Особи, які раніше здобували неформальну освіту, за даною ОП не вступали до університету. Практика застосування 
вказаних правил на відповідній ОП відсутня.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою
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Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми навчання описані у п. п. 2.3-2.6 Положення про організацію освітнього процесу https://mku.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-poslednyj-.doc
За кожною дисципліною ОП викладачі формують набір методів навчання, які утілюють у робочих програмах 
дисциплін та силабусах: органолептичні, фізико-хімічні, біофармацевтичні, фармако-технологічні, мікробіологічні, 
біохімічні та фармакологічні, клінічні, лабораторні, розрахунково-економічні та математичні методи аналізу.
Основними формами занять є лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття. Система методів навчання 
базується на принципах цілеспрямованості, бінарності – безпосередньої активної участі викладача та здобувача 
вищої освіти. Використовується студентоцентроване та проблемноорієнтоване навчання, навчання через виробничу 
та навчальну практику та самонавчання.
Досягнення РН забезпечує використання в освітньому процесі таких методів навчання: лекція, бесіда, пояснення, 
метод проблемного викладу, мультимедійні презентації для опанування здобувачами теоретичних знань; практичні 
методи: ситуаційні задачі, відпрацювання практичних умінь і навичок; методи контролю: усне, письмове 
опитування, комп’ютерне тестування; дослідницькі методи: самостійне вивчення літератури, наукових джерел, 
проведення наукового пошуку щодо певної проблеми; науково-дослідницька робота студентів на практичних та 
семінарських заняттях, участь у конференціях, олімпіадах; дискусійні методи (дискусії, мозкові штурми, зіткнення 
позицій тощо).

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Можливість поєднання різних методів та форм зрозуміла для здобувачів, оскільки базується на використанні 
навчального порталу (http://217.77.221.189:8081), який є основним навчальним ресурсом для здобувачів. Тут 
викладачі розмішують навчальний контент. Коментарі до виконаних завдань забезпечують віддалену комунікацію в 
межах курсу. В МКУ проводяться курси з підвищення педагогічної майстерності, курси підвищення кваліфікації з 
використання ІКТ в освітньому процесі, курси підвищення кваліфікації з організації самостійної роботи здобувачів, 
майстер-класи з розробки електронних навчальних курсів. Для відображення задоволеності та зацікавленості у 
навчанні, адміністрацією проводиться опитування здобувачів з оцінюванням роботи викладачів і якості 
електронних навчальних курсів.
Форми і методи навчання обираються викладачами відповідно до змісту ОК, тож їхня студентоцентрованість 
полягає передусім у кращих практиках викладання, максимальній сформованості компетентностей та досягненні 
програмних результатів навчання.
За результатами опитування, найбільш корисними студенти вважають: заняття з оволодіння практичними 
навичками – 85,5%; практичні та лабораторні заняття – 65,5%.
Для встановлення рівня задоволеності організацією освітнього процесу в МКУ регулярно проводиться анкетування 
здобувачів вищої освіти. На підставі одержаних результатів, побажань і пропозицій вносяться необхідні зміни у 
зміст робочих програм, методичних технік викладання і зміст ОП.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Кожен викладач вільний обирати ті форми та методи навчання, які вважає доцільними для забезпечення 
формування компетентностей відповідно до мети та задач ОП. При цьому основною задачею викладача є підбір 
форм і методів навчання, які дозволяють максимально ефективно сформувати компетентності здобувача освіти. 
Щосеместрово проводиться опитування здобувачів щодо професійних й особистісних якостей викладачів, у т. ч. 
щодо дотримання принципів академічної свободи, вдалого вибору форм і методів навчання, якості навчальних 
матеріалів, анкети щодо якості освітнього процесу https://mku.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/POLOZHENNYA-pro-otsinyuvannya-zdobuvachamy.docx
Принципи академічної свободи для здобувачів реалізуються через: вільний вибір тематики досліджень та наукового 
керівника; формування вибіркової компоненти навчального плану (Положення про порядок реалізації здобувачами 
МКУ права на вибір вільних дисциплін https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-vybir-
dystsyplin-1-1.docx, а також Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами 
вищої освіти в МКУ, які дають можливість здобувачам вільно висловлювати власні думки, формувати власну 
позицію, поширювати результати своїх досліджень на конференціях, участі у роботі наукових гуртків. Методи 
навчання і викладання, описані у ОП, дозволяють вільний обмін думками та висловлюваннями, а отже повністю 
відповідають принципам академічної свободи. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація про організацію освітнього процесу (Положення про організацію освітнього процесу ПЗВО 
«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Pro-
organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-poslednyj-.doc, ОП, робочі програми, анотації освітніх компонентів є у відкритому 
доступі. Інформацію здобувачі отримують на початку семестру, повторно – у період обрання вибіркової складової. 
Кожен здобувач отримує доступ до електронних ресурсів університету (http://217.77.221.189:8081), з інформацією 

Сторінка 11



щодо обсягу, структури, очікуваних результатів, системи оцінювання електронних курсів. Навчальний контент 
(презентації, тексти лекцій, опис і вказівки до виконання завдань, тести, додаткові ресурси) також розміщено в 
межах електронного курсу. Отримані логін і пароль автоматично дають доступ до ресурсу. На початку вивчення 
кожної дисципліни лектор надає здобувачу інформацію стосовно компетентностей, що забезпечує вивчення 
дисципліни та її компонентів, форм і методів навчання, методів оцінювання, максимальної кількості балів за кожен 
компонент дисципліни. Таким чином поєднуються 2 форми інформування: по-перше, лектор пояснює основні 
моменти на занятті та відповідає на питання, які виникають у здобувачів освіти, по-друге, інформація розміщується 
на сайті, що дозволяє пізніше повернутися до неї, сформувати свою траєкторію вивчення дисципліни відповідно до 
своїх особистих цілей.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднанню навчання і досліджень сприяє діяльність наукового товариства ЗВО і молодих учених 
(https://mku.edu.ua/naukove-tovarystvo-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-i-molodyh-uchenyh/) шляхом залучення 
здобувачів вищої освіти до діяльності студентських наукових товариств, наукової роботи та дослідженнях кафедри 
фармації, участі у студентських конференціях різного рівня, а також у підготовці публікацій.
В МКУ поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП здійснюється кількома шляхами:
1. Участь у роботі студентських наукових гуртків: «Atropa belladonna» - керівник: к.с.-г.н., доцент Дудник А.В., 
«Актуальні питання фармацевтичного ринку України» - керівник: к.фарм.н., доцент Редькіна Є.А., дослідницька 
діяльність яких пов’язана з тематикою наукових досліджень кафедри: «Розвиток хіміко-біологічної компетентності 
при загальноосвітній підготовці майбутніх фахівців медико-фармацевтичного профілю» (№ держреєстрації: 
0120U105612)
2. Участь у конкурсах студентських наукових робіт (здобувачка вищої освіти Кирилова А.С. отримала премію 
міського голови міської ради Миколаєва). 
3. Щорічно здобувачі беруть активну участь у традиційних науково-практичних конференціях «Мій науковий 
дебют» та «Орликівські читання». За результатами конференцій видаються університетські збірки 
https://mku.edu.ua/konferentsiyi/
4. Участь у НДР університету https://mku.edu.ua/naukovi-shkoly/ за фундаментальною темою «Розробка методів 
фармакокорекції наслідків екстремальних киснодефіцитних станів» (№ держреєстрації 0116U006004. Керівник 
д.мед.н., професор Лук’янчук В. Д.
5. Участь в олімпіадах, виконання індивідуальних робіт з елементами наукових досліджень (https://mku.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-naukovu-diyalnist-1.docx). 
6. У межах виробничої практики тощо.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Інтеграція освітньої і наукової діяльності в університеті забезпечується: органічною єдністю змісту освіти і програм 
наукової діяльності (п. 3. 4. Положення про організацію освітнього процесу https://mku.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-poslednyj-.doc; запровадженням нових навчальних 
дисциплін за результатами наукових досліджень, тощо.
Оновлення змісту ОК відбувається відповідно до Положення про освітні програми https://mku.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Polozhennya_pro_osvitni_programy_.docx.   на підставі вивчення сучасних технологій та 
тенденцій та з урахуванням стану розвитку фармацевтичної науки і практики.
На засіданнях кафедр, Вченої ради МКУ обговорюється послідовність впровадження в освітній процес сучасних 
наукових поглядів, тенденцій, міжнародних стандартів та досягнень із урахуванням їх новизни та практичної 
значимості. Результатом обговорень є внесення змін до освітнього компонента. Оновлені версії робочих програм та 
силабусів оприлюднюються на сайті МКУ.
З урахуванням наукових інтересів здобувачів вищої освіти протягом навчального року регулярно відбувається 
оновлення змісту освітніх компонентів.
Професорсько-викладацький склад проводить активну публікаційну діяльність у вітчизняних та фахових 
міжнародних виданнях. Результати науково-практичних досягнень викладачів кафедр (статті, матеріали науково-
практичних конференцій, семінарів, університетських та міжуніверситетських наукових заходів), використовуються 
безпосередньо у освітньому процесі, що підвищує якість та ефективність процесу навчання здобувачів вищої освіти.
Наприклад, результати реформування галузі охорони здоров’я, зокрема впровадження урядової програми «Доступні 
ліки», а також за результатами моніторингу наявної нормативно-правової бази галузі охорони здоров’я та фармації, 
у межах ОК «Організація та економіка фармації» було запропоновано для здобувачів теми, зокрема «Дистанційна 
реалізація та доставка лікарських засобів. Світовий досвід та поточна ситуація в Україні», «Грамотна 
протиепідемічна фармацевтична опіка в період карантину як головна конкурентна перевага аптеки» тощо.
З урахуванням динамічності фармацевтичної галузі було запропоновано ввести такі ВК: «Основи страхової 
медицини», «Фармацевтична допомога в онкології», «Маркетингові дослідження у фармації», «Фармацевтичні 
аспекти токсикоманії та наркоманії».

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

МКУ є членом Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО та має переваги: доступ до грантів програми 
LEADHER; можливість отримати нагороду IAU/Palgrave у галузі дослідження політики вищої освіти; можливість 
отримати знижку на участь у конференціях; вільний доступ до наукових статей та доповідей по заходах IAU. 
Університет у співпраці з Експертно-консультативним комітетом, проводив з листопада 2018 р. до квітня 2019 р. 
великий консультаційний процес збору думок спільноти вищої освіти стосовно питань інформації, здійснює 
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міжнародний обмін шляхом ефективного використання педагогічного, методичного, наукового потенціалу МКУ. 
Результати опитування представлено у звіті «Вища освіта в цифрову епоху: сучасний стан трансформації у всьому 
світі», використано для курсу «Методологія та організація наукових досліджень (за професійним спрямуванням)».
Із метою ознайомлення із сучасними досягненнями світової науки у галузі фармації викладачі ОП успішно 
завершили стажування з підвищення педагогічної та професійної кваліфікації на базах закордонних ЗВО. Зокрема, 
професор кафедри фармації Авраменко А.О., доцент кафедри фармації Прозорова Г.О. у серпні-жовтні 2020р. 
пройшли міжнародне стажування за темою «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та 
звітність».Університет Суспільних Наук у м. Лодзь, Фундація Central European Academy Studes and Certifications, 
Технологічний інститут Католицького університету, м. Ружемберок. 

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

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Контроль якості результатів навчання здобувачів здійснюється на рівнях ректорату, факультетів, кафедр, 
викладачів. Згідно Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти МКУ 
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-poslednyj-.doc, Положення про 
порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачами вищої освіти у МКУ
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-otsinyuvannya-navchalnyh-dosyagnen-.docx   у межах 
ОП використовуються заходи контролю: поточні і підсумкові контрольні роботи, індивідуальні і групові 
компетентнісно-орієнтовані завдання, тестування, письмові роботи, результати експерименту, розрахункова робота 
тощо.
Перевірити досягнення РН у межах навчальних дисциплін дозволяють контрольні заходи, які демонструють 
відповідність рівня набутих здобувачами знань, умінь та навичок вимогам ОП. Система методів оцінювання 
складається з поточного і підсумкового контролю. Поточний контроль проводиться на всіх видах аудиторних занять, 
забезпечує зворотній зв’язок у процесі навчання; є навчальною мотивацією здобувачів. Формами поточного 
контролю є опитування, письмовий експрес-контроль, виступи здобувачів, творчі завдання, комп’ютерне тестування, 
індивідуальна науково-дослідна робота тощо. Форми проведення поточного контролю та критерії оцінювання 
визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни. Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту / 
заліку.
За кожною темою є перелік питань для самоконтролю. Нормативні форми підсумкової атестації визначаються 
навчальним планом згідно з вимогами ОП.
Оцінка за дисципліну на 60 % складається поточної успішності та на 40 % – з оцінки на підсумковому контролі та є 
середнім балом цих двох оцінок за традиційною 4-х бальною шкалою. Крім того, за всіма основними дисциплінами 
в МКУ проводиться підсумковий комп’ютерний тестовий контроль на платформі Moodle.
Ще одною формою контролю досягнення результатів навчання є атестація здобувачів, яка здійснюється у формі 
єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), його компоненти: інтегрований тестовий іспит «КРОК 1» та 
«КРОК 2»; іспит з англійської мови проф.ільного спрямування та державна атестація у формі єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечують:
Положення про організацію освітнього процесу ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-poslednyj-.doc, яким 
передбачено всі форми та види контролю; 
Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачами вищої освіти у ПЗВО «Міжнародний 
класичний університет імені Пилипа Орлика» https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-
otsinyuvannya-navchalnyh-dosyagnen-.docx 
Система контрольних заходів передбачає кількісні та якісні критерії оцінювання. Знання здобувачів вищої освіти 
оцінюється як з теоретичної, так і з практичної підготовки за такими критеріями: «відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно», а також згідно з кредитно-трансферною системою – «А», «В», «С», «D», «F», «F» та 
за 100-бальною шкалою. Якісні критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів представлені у робочих 
програмах навчальних дисциплін як необхідний обсяг знань та вмінь.
Інформація про критерії оцінювання з кожної дисципліни відображається у робочих програмах 
https://mku.edu.ua/navchalno-metodychni-kompleksy-2/ https://drive.google.com/drive/folders/1pz-
1zcLmUxyKXKGE1KNk1mP4tqhIkzQA або силабусах дисциплін https://mku.edu.ua/012-doshkilna-osvita/

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про графік навчального процесу, розклад занять, форми контрольних заходів, строки та критерії 
оцінювання знаходяться у відкритому доступі https://mku.edu.ua. Крім того, вказана інформація наявна в матеріалах 
для електронного  вивчення дисципліни, де вказані опис завдань, критерії оцінювання та терміни виконання. Із 
цією інформацією здобувачі вищої освіти працюють через власний електронний кабінет в системі MOODL. Також, 
на початку вивчення кожної навчальної дисципліни, лектор надає здобувачам інформацію стосовно 
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компетентностей, які вони здобудуть за результатами вивчення дисципліни, форм та методів навчання, методів 
оцінювання, максимальної кількості балів за кожен компонент дисципліни тощо.
Інформація про контрольні заходи, а також про консультації і перескладання розміщена на інформаційних стендах 
кафедр.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарту вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація немає, проте існує ЄДКІ у вигляді 
ліцензійного іспиту КРОК-1, КРОК-2 та атестація у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.
Складовою частиною випускної атестації здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальностями галузі знань 
22 Охорона здоров’я є єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ). На першому тестовому етапі (третій рік 
навчання) кваліфікаційний іспит включатиме інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови 
професійного спрямування.
На другому тестовому етапі– інтегрований тестовий іспит «Крок 2».
Атестація здійснюється екзаменаційною комісією після завершення теоретичного та практичного навчання, її зміст 
визначений навчальними планами МКУ.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (Стаття 6.) атестацію здобувачів вищої освіти в МКУ здійснюють 
екзаменаційні комісії, строк повноважень яких становить 1 рік. Атестація здобувачів регламентується Положенням 
про організацію освітнього процесу МКУ  https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Pro-organizatsiyu-
osvitnogo-protsesu-poslednyj-.doc; Положенням про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії з 
підсумкової атестації МКУ https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-ekzamenatsijnu-
komisiyu.docx

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів у ЗВО регулюється:
Положенням про організацію освітнього процесу ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 
Орлика» https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-poslednyj-.doc
Положенням про порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПЗВО «Міжнародний 
класичний університет імені Пилипа Орлика» https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-
otsinyuvannya-navchalnyh-dosyagnen-.docx Положенням про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної 
комісії з підсумкової атестації ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-ekzamenatsijnu-komisiyu.docx
Положенням про практичну підготовку здобувачів вищої освіти ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені 
Пилипа Орлика» https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-praktychnu-pidgotovku-2.doc
Усі документи знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті університету https://mku.edu.ua

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Процедура збереження об’єктивності екзаменаторів регламентується Положенням про організацію освітнього 
процесу ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» https://mku.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-poslednyj-.doc, Положенням про порядок створення, 
організацію і роботу екзаменаційної комісії з підсумкової атестації ПЗВО «Міжнародний класичний університет 
імені Пилипа Орлика» https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-ekzamenatsijnu-
komisiyu.docx,
Положенням про практичну підготовку здобувачів вищої освіти ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені 
Пилипа Орлика» https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-praktychnu-pidgotovku-2.doc. 
Зокрема, це: прийом звітностей декількома науково-педагогічними працівниками, використання, у межах 
електронного навчання, можливостей збереження всіх документів, пов’язаних з виконанням практичних робіт 
здобувачів, постійний доступ здобувача до свої оцінок тощо.
Під час дії ОП конфлікту інтересів не було зафіксовано. У той же час, з урахуванням пропозицій студентської 
спільноти, з наступного навчального року всі іспити в університеті будуть письмовими, результати перед перевіркою 
шифруватимуться та перевірятимуться без титульних сторінок з прізвищем здобувачів. Апеляція результатів 
проводиться апеляційною комісією.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

У розділі 2 Положення про організацію освітнього процесу МКУ https://mku.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-poslednyj-.doc описано процедуру ліквідації 
академічної заборгованості. П. 2.6.4.3: Ліквідація академічної заборгованості здійснюється у період екзаменаційної 
сесії або за графіком, встановленим деканатом. Повторне складання семестрового контролю з дисципліни 
дозволяється протягом наступного семестру (виключення – останні семестри навчання, які є різні для різних рівнів 
освіти ). 
Здобувач зобов’язаний перескладати незадовільні оцінки з дисципліни, якщо середній бал його поточної успішності 
не досягає мінімального рівня – 3,00, але не пізніше дня проведення підсумкового контролю, під час відпрацювань 
практичних занять за графіком чергування викладачів кафедри, затвердженим на засіданні кафедри. 
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Здобувач вищої освіти складає екзамен/залік не більше двох разів із урахуванням неявки на відповідну форму 
атестації без поважних причин. Утретє здобувач вищої освіти складає екзамен/залік комісії з трьох науково-
педагогічних працівників (у т. ч. лектору потоку та завідувачу кафедри), створеній за розпорядженням декана 
факультету.
Наприклад, здобувач вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», який не склав перший чи другий етап 
ЕДКІ або випускну атестацію має право на поновлення на курс, навчальний план якого студент не виконав. 
Здобувач вищої освіти, у разі успішного повторного складання ЄДКІ «Крок-1» та «Крок-2» та випускної атестації, 
отримує диплом.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів викладено у Положенні про організацію освітнього 
процесу МКУ https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-poslednyj-.doc. 
Якщо здобувач вважає, що його оцінено не об’єктивно, він має право подати апеляцію на результати екзамену. 
Апеляція результатів відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу МКУ 
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-poslednyj-.doc. Апеляційна 
заява подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляцію розглядає 
спеціальна комісія, створена наказом ректора.
Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання. При 
поданні апеляції здобувачу в усній формі повідомляється дата, час і місце розгляду апеляції. Присутність здобувача 
на засіданні апеляційної комісії є обов’язковою. До розгляду апеляції залучаються до 3-х осіб з відповідної або 
спорідненої спеціальності. Не дозволяється вводити осіб, які викладали у заявника.
Метою апеляції є розгляд спірних моментів методології проведення іспиту / диференційного заліку. Під час 
розгляду апеляційної заяви комісією встановлюються об’єктивність оцінювання відповідей на поставлені питання. У 
результаті обговорення предмета апеляції комісією виноситься рішення про підвищення оцінки або залишення 
оцінки без змін.
За час реалізації ОП не було випадків оскарження результатів проведення контрольних заходів.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Дотримання академічної доброчесності ЗВО регулюють відповідні нормативні документи:
Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників ПЗВО 
«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» https://mku.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-akadem-dobrochesnyst.docx,
Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату в ПЗВО «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-zapobigannya-
akademichnogo-plagiatu.docx 
Положення про організацію освітнього процесу ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-poslednyj-.doc
Всі учасники освітнього процесу під час реалізації ОП послідовно дотримуються вказаної політики, стандартів та 
процедури. ЗВО популяризує академічну доброчесність (насамперед через імплементацію цієї політики у 
внутрішню культуру якості) та використовує відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушення 
академічної доброчесності.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Технологічні рішення, що використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності, 
представлено у Положенні про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних 
працівників ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» https://mku.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-akadem-dobrochesnyst.docx, Положенні про систему виявлення та 
запобігання академічного плагіату ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-zapobigannya-akademichnogo-plagiatu.docx
На ОП використовується безкоштовна програма Advego Plagiatus для перевірки наукових робіт. Перевірка 
здійснюється керівниками наукових робіт на підставі інформації з мережі Інтернет. Відповідальний на рівні 
кафедри здійснює перевірку наукових робіт у вказаній програмі і надає звіт за результатами перевірки за 
встановленою формою.  Керівництвом університету ініціюється та проводяться дослідження з академічної 
доброчесності серед членів СНТ.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Відповідно до Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників 
МКУ https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-akadem-dobrochesnyst.docx 
та з метою попередження недотримання принципів етичної поведінки та норм академічної доброчесності, 
авторських і суміжних з ними прав в МКУ проводиться обов’язкове інформування/пропагування учасників 
освітнього процесу про необхідність дотримання принципів та норм академічної чесності професійної етики 
шляхом: ознайомлення всіх учасників освітнього процесу із нормами цього Положення; розповсюдження 
методичних просвітницьких матеріалів; залучення кураторів груп першого року навчання та НПП до пропагування 
принципів академічної доброчесності; проведення для учасників освітнього процесу циклу тренінгів з основ 
академічного письма, етики та доброчесності, захисту прав інтелектуальної власності та трансферу технологій.
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Регулярно проводяться дебати здобувачів із питань академічної доброчесності; авторські інтелектуальні тематичні 
ігри «Що, де, коли?». Бібліотека університету втілює проєкт «Культура академічної доброчесності», де акцентується: 
необхідність самостійного виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю; здійснення 
посилань на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм 
законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної 
навчальної/наукової/творчої діяльності.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідно до Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників 
ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» https://mku.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-akadem-dobrochesnyst.docx за порушення академічної доброчесності 
здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження 
оцінювання освітнього компоненту або повторне проходження всього освітнього компоненту; відрахування з 
університету; позбавлення наданих університетом пільг з оплати навчання. Кожна особа, стосовно якої порушено 
питання про порушення нею академічної доброчесності, має право доступу до результатів перевірки своєї роботи, 
право на оскарження рішення і доведення своєї правоти. У межах ОП Фармація, промислова фармація випадків 
академічної недоброчесності не зафіксовано.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Позиції щодо конкурсного відбору викладачів зафіксовано у Положенні про порядок проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ПЗВО «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика»
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-poryadok-provedennya-konkursu-1.doc
ЗВО при залучені фахівців використовуються як формальні показники (освіта, ступень, звання, підвищення 
професійного та наукового рівнів, забезпечення виконання вимог до рівня наукової та професійної активності 
кожного викладача, які встановлені ліцензійними умовами, наявність публікацій у фахових виданнях, що 
індексуються у базах даних Scopus та/або Web of Science тощо), так і неформальні (відкриті заняття, демонстрація 
методичного забезпечення курсів, результати опитування тощо).
Керівництво ЗВО здійснює політику залучення діючих фахівців освітньої галузі, які одночасно виступають і як 
роботодавці-замовники кадрів, що навчаються. Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, 
законності, рівності прав членів кадрової комісії, колегіальності прийняття рішень кадровою комісією, 
незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів 
на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників. Професіоналізм викладачів у МКУ додатково 
оцінюється за результатами опитування здобувачів освіти.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Залучення роботодавців до організації освітнього процесу здійснюється відповідно до Положення про раду 
роботодавців https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/POLOZHENNYA-PRO-RADU-RABOTODAVTSIV-
PZVO-MIZHNARODNYJ-KLASYCHNYJ-UNIVERSYTET-IMENI-PYLYPA-ORLYKA.docx
Роботодавці, як зовнішні стейкхолдери, долучаються до обговорення проєктів ОП, а також обговорення діючих ОП. 
Фактичне впровадження пропозицій роботодавців враховується НПП кафедри при складанні робочих програм, 
розробці лекційних та практичних занять.
У рамках виконання договорів про співпрацю з установами та організаціями роботодавці залучаються до організації 
освітнього процесу через участь у: методичних семінарах, форумах; тренінгах та майстер-класах; бінарних лекціях; 
практичних заняттях; екзаменаційних комісіях; організації і проведенні виробничих практик.
ОП передбачає ОК професійної та практичної підготовки, зокрема виробничі практики з організації та економіки 
фармації, менеджменту і маркетингу у фармації, клінічної фармації та фармацевтичної опіки. Базами проведення 
практик здобувачів кафедри фармації є аптечні заклади та фармацевтичні підприємства: ПКВО "ФАРМАЦІЯ", ТОВ 
«Аптека низьких цін», ТОВ «Мед-Сервіс Юг», та інші, де студенти можуть спілкуватись безпосередньо з 
роботодавцями, отримувати цінні знання та навички. Практикуючі фахівці мають змогу оцінити компетентність 
здобувачів та знаходити слабкі сторони у підготовці здобувачів вищої освіти. Керівники практик також були 
залучені як стейкхолдери до освітнього процесу та до розробки та оновлення ОП.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

МКУ залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі та представників роботодавців, 
запрошуючи їх на лекційні та практичні заняття, студентські конференції. Представники роботодавців залучені до 
освітнього процесу кафедри фармації. Наприклад, Є. А. Редькіна – директорка ПКВО «Фармація» проводить заняття 
з дисциплін «Фармацевтичний менеджмент та меркетинг» та «Аптечна технологія ліків», І.М. Лисецький –  
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завідувач МЛА №110 забезпечує викладання дисципліни «Промислова технологія ліків», а також виробничу 
практику.
Представники роботодавців представлені на сайті https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/POLOZHENNYA-
PRO-RADU-RABOTODAVTSIV-PZVO-MIZHNARODNYJ-KLASYCHNYJ-UNIVERSYTET-IMENI-PYLYPA-ORLYKA.docx 
Крім того, 11 листопада 2019 р. студенти 2-4 курсів брали активну участь у зустрічі з Клімовим О. – головою 
правління «Всеукраїнської фармацевтичної палати», членом Ради FIP, Американської асоціації фармацевтів 
American Pharmacists Association у рамках Круглого столу «Нові горизонти для фармації – навігація вітру змін» 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

МКУ організовує курси підвищення науково-педагогічної кваліфікації з метою підвищення рівня професійної 
викладацької компетентності, стимулює викладачів до підвищення науково-педагогічної компетентності шляхом 
стажувань, циклів удосконалення, неформальних форм навчання. Особлива увага приділяється підвищенню рівня 
професійної викладацької компетентності шляхом проходження міжнародних семінарів, майстер-класів та 
стажувань. МКУ сприяє щорічній участі викладачів у тренінг-практикумах, освітніх семінарах, підвищенні 
кваліфікації відповідно до Положення про ПК НПП ПЗВО МКУ https://mku.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-1-2.docx.
Зокрема, організованих Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Інститутом 
підвищення кваліфікації спеціалістів фармації: «Належна фармацевтична практика. Імплементація протоколів 
провізора/фармацевта» (24.05.2018 р.); тренінг-практикум «Імплементація міжнародних протоколів у 
фармацевтичну практику» (21.02.2019 р.); курси підвищення кваліфікації за темою: «Організаційні та загально-
фармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних умовах», 2019 р.
Адміністрацією МКУ організовано для викладачів міжнародне стажування на тему «Міжнародні проєкти: 
написання, аплікування, управління та звітність» (серпень-жовтень 2020р), Університет Суспільних Наук (Польща), 
Фундація Central European Academy Studes and Certifications (CEASC), Технологічний інститут Католицького 
університету (Словенія).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Програма стимулювання здійснюється за наступними параметрами успішності: якість навчально- методичного 
забезпечення; якість проведення відкритих занять; рівень знань здобувачів (поточних та залишкових); результати 
опитувань здобувачів, випускників, роботодавців; організація науково-дослідницької та виховної роботи зі 
здобувачами тощо.
Провідним заходом оцінювання та стимулювання є щорічний конкурс «Викладач року» https://mku.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-konkurs-Vykladach-roku-1.docx  
ЗВО стимулює викладачів таким чином: преміювання та надбавки відповідно до чинного законодавства; надання 
місць для безкоштовного та пільгового відпочинку викладачам та членам їхніх сімей у пансіонатах освітнього 
комплексу на Сіваші та Кінбурнській косі; надання місць для пільгового та безкоштовного навчання дітей 
співробітників у приватному закладі дошкільної освіти, школі та університеті; надання права на безкоштовне та 
пільгове лікування у медичному центрі «ReaMed»; оплата відряджень для вивчення прогресивних освітніх 
технологій до українських та європейських закладів освіти; організація в університеті тематичних  методичних 
семінарів, тренінгів, майстер-класів, присвячених інноваційним освітнім технологіям із залученням провідних 
фахівців та закладів, що опікуються якістю освіти.
Рівень викладацької майстерності є одним із провідних показників при прийнятті рішення щодо продовження 
трудових відносин або заміщення посади науково-педагогічного працівника.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Матеріально-технічні та фінансові ресурси МКУ дозволяють забезпечити досягнення визначених ОП цілей та 
програмних результатів навчання з усіх дисциплін на відповідному якісному рівні із забезпеченням необхідними 
науково-методичними матеріалами, навчальними аудиторіями з мультимедійним обладнанням, технічними 
засобами навчання, комп’ютерною технікою з сучасним програмним забезпеченням. На кафедрах працюють 
комп’ютерні класи, здобувачі мають вільний доступ до Wi-Fi, практичні навички відпрацьовуться у навчальній 
аптеці на базі університету та під час виробничих практик на базах аптек, з якими укладено договори.
Матеріально-технічні ресурси: бібліотечний фонд, доступ до багатьох online-ресурсів за спеціальністю; безкоштовне 
програмне забезпечення. Інформація щодо матеріально-технічного забезпечення наведена за посиланням: 
https://mku.edu.ua/materialno-tehnichne-zabezpechennya-13/
Основним інструментом для надання здобувачам інформації щодо дисциплін ОП є сайт МКУ https://mku.edu.ua/. 
Кожен викладач розміщує робочу програму, сучасну літературу в електронному форматі, корисні статті та 
аналітичні матеріали, завдання для виконання практичних робіт, практики, проміжного контролю тощо. 
Для впровадження прозорого навчання згідно зі стандартами прийнятими в європейський практиці впроваджена 
програма Moodle https://mku.edu.ua/moodle/ - навчальна платформа призначена для об’єднання викладачів і 
студентів в одну надійну та інтегровану систему для створення персоналізованого освітнього середовища. 
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Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Анкети щодо якості освітнього процесу та студентоорієнтованості (Положення про організацію оцінювання 
здобувачами вищої освіти якості освітнього процесу ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 
Орлика») https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/POLOZHENNYA-pro-otsinyuvannya-zdobuvachamy.docx), 
містять питання щодо задоволення якістю освітнього середовища. Зворотній зв’язок доповнюється співпрацею зі 
студентською громадською організацією. Лекційні і лабораторні приміщення оснащені мультимедійним 
презентаційним обладнанням. Пілотно запущено модель BYOD, що покращує можливості модернізації обладнання. 
Кожнен здобувач ОП має безкоштовний доступ до інформаційних і навчальних ресурсів університету 
https://mku.edu.ua/moodle/, https://mku.edu.ua/elektrona-biblioteka/
Здобувачам доступні бібліотека, їдальня, буфет, медичний, реабілітаційний, спортивний комплекси, різноманітні 
мистецькі гуртки, спортивні секції, бази відпочинку Щороку в університеті серед здобувачів і викладачів 
проводяться спортивні змагання, мистецькі та інші конкурси, екскурсії https://mku.edu.ua/category/vyhovna-robota/ 
тощо. На факультеті здійснюється ремонт навчальних приміщень.
За результатами опитування до 80% здобувачів задоволенні матеріально-технічним забезпеченням, зручністю 
навчальних приміщень, наявним обладнанням, інформаційним забезпеченням тощо.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

1. В університеті забезпечено суворе дотримання норм техніки безпеки, постійне реальне інструктування для НПП 
та ЗВО, у т. ч. з правил користування комп’ютерною технікою. Випадків порушень не зафіксовано. 
2. В університеті функціонує пункт охорони здоров’я, який обслуговує здобувачів усіх форм навчання, забезпечує 
надання першої медичної допомоги, щорічного медичного профілактичного огляду здобувачів. Крім того, в 
університетському комплексі працює навчально-виробничий медично-реабілітаційний центр «Rea-Med», що 
забезпечує лікування та реабілітацію здобувачів із використанням обладнання, яке відповідає найсучаснішим 
світовим стандартам. 
3. В університеті працює служба соціально-психологічної підтримки, метою якої є забезпечення психолого-
педагогічних умов для повноцінної реалізації особистісного й інтелектуального потенціалу здобувачів, а також 
психологічне забезпечення ефективності педагогічного процесу. Напрями роботи служби: діагностично-
прогностична, корекційно-розвиткова, просвітницько-профілактична, консультативна, соціально-захисна робота 
серед здобувачів і викладачів, реабілітаційна робота з подолання кризових ситуацій та посттравматичних розладів 
тощо. Якщо у здобувача виникають проблеми психологічного характеру, у службі соціально-психологічної 
підтримки можуть надати комплексну допомогу (https://mku.edu.ua/praktychnyj-psyholog/).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Комунікації ЗВО з керівництвом МКУ відбуваються на регулярних зустрічах або особистому прийомі. ЗВО можуть 
звертатися до лідерів самоврядування (https://mku.edu.ua/studentskyj-sekretariat/). Керівництво факультету і 
кафедри відкриті для здобувачів і комунікують з ними безпосередньо та через дорадників й актив групи. Деканат і 
кафедра широко застосовують дошку оголошень та електронні засоби комунікації. Події відображено на відповідних 
сторінках офіційного сайту, а також у групах в соцмережах і месенджерах (https://www.facebook.com/profile.php?
id=100018209359011 ). Освітня підтримка забезпечується підрозділами факультету через забезпечення 
приміщеннями, обладнанням, ПЗ, навчальними матеріалами у цифровому (https://mku.edu.ua/moodle/ ) та 
друкованому (https://mku.edu.ua/elektrona-biblioteka/ ) вигляді, доступність для спілкування, надання додаткових 
можливостей для навчання і розвитку: гуртки (https://mku.edu.ua/kulturnyj-tsentr/), конференції 
(https://mku.edu.ua/konferentsiyi/), олімпіади (https://mku.edu.ua/studentske-zhyttya/), програми мобільності 
(https://mku.edu.ua/akademichna-mobilnist/, https://mku.edu.ua/news/universytet-im-p-orlyka-zaproponuvav-
abituriyentam-zaroblyaty-vid-10-000-gryven-na-misyats-2/) тощо. 
На інформаційних стендах, дошках оголошень вивішується актуальна інформація щодо всіх питань діяльності 
факультету, а також пропозиції вакансій (https://mku.edu.ua/vakansiyi-robotodavtsiv/). Здобувачі можуть 
оздоровитись на базах відпочинку на Кінбурській косі та Сіваші. В університеті регулярно проводять анкетування з 
питань підтримки діяльності здобувачів (https://mku.edu.ua/anketuvannya-studentiv/), за результатами якого 
виявлено, що більшість здобувачів задоволена умовами освітнього середовища. 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Особам з особливими освітніми потребами надано право навчатись за індивідуальним навчальним планом, у т. ч. 
дистанційно. Таким особам університетом створено умови для реалізації права на освіту є пандуси; навчання 
педагогічного складу; заняття ЛФК; реабілітація в медичному центрі Rea-Med; соціально-психологічна служба. З 
метою зміцнення здоров’я та профілактики ускладнень у медпункті ЗВО працює фізіотерапевтичний кабінет, який 
надає комплекс оздоровчих процедур. У медичному центрі ЗВО впроваджено програми медичної реабілітації осіб із 
захворюваннями опорно-рухової, нервової системи та працюють дві сучасні фізіотерапевтичні зали, обладнаних 
апаратурою європейського рівня (магніто-лазеро-терапія, всі види електролікування, ультразвук тощо), зала ЛФК, 
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масажний кабінет, кабінети консультативного прийому лікарів – сімейний терапевт, ортопед-травматолог, 
невролог, кабінет психологічної та психотерапевтичної допомоги; створені комплекси лікувальної гімнастики, які 
відновлюють функції рухів, покращують координацію, а також підвищують фізичну працездатність і функціональні 
можливості. Особам з особливими освітніми потребами університет забезпечує соціальну підтримку: пільгове 
навчання (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-spetsialni-tsiny-1.docx), відділ виховної 
роботи, психологічна служба надають організаційну, консультаційну, психологічну підтримку, здійснюють 
соціальний супровід. На ОП здобувачів з особливими освітніми потребами немає.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій регулюються документами: Гендерна парадигма МКУ 
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Genderrna-paradygma-MKU.docx; Антикорупційна програма МКУ 
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Antykoruptsijna-programa-1.docx; Положення про організацію 
освітнього процесу МКУ https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-
poslednyj-.doc; Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти і НПП МКУ 
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-akadem-dobrochesnyst.docx.
Антикорупційна програма містить перелік антикорупційних заходів, стандартів і процедур норм професійної етики, 
порядок здійснення нагляду за дотриманням програми, оцінки результатів здійснення заходів, умови 
конфіденційності та інші засади політики МКУ щодо врегулювання конфліктних ситуацій. Відповідно до 
законодавства (ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації») та Гендерної парадигми, НПП мають 
дотримуватись норм педагогічної етики, моралі, поважати людську гідність, виявляти турботу про культурний, 
духовний і фізичний розвиток ЗВО, особистим прикладом виховувати у здобувачів повагу до принципів 
загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей українського та інших народів, 
до державного устрою, здійснювати підготовку здобувачів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру і 
злагоди між народами; захищати здобувачів від будь-яких форм насильства, сприяти формуванню здорового 
способу життя. 
Студентський актив обговорює нагальні проблеми, надає рекомендації Вченій раді. Для попередження конфліктних 
ситуацій здійснюється моніторинг на предмет виникнення конфліктів у формах: аналіз звернень до керівника 
підрозділу, закладу; анкетування здобувачів і викладачів; аналіз чинників, які найчастіше провокують порушення 
безпеки у підрозділі. При виникненні конфлікту виконуються дії: інцидент розглядається відповідальною особою, 
представник керівництва спілкується з усіма сторонами конфлікту; заклад освіти забезпечує припинення будь-яких 
дій, які можуть створювати фізичний і психологічний тиск; за необхідності застосовують дисциплінарні заходи, 
передбачені Статутом університету.
МКУ здійснює політику протидії дискримінації за ознаками будь-якого походження (наприклад, стать, вік, 
інвалідність, релігійний вибір, сексуальна орієнтація, гендерна приналежність, сімейний стан), гарантує здобувачам 
вищої освіти та працівникам середовище, що є вільним від залякувань чи експлуатації, корупції, дискримінації, 
сексуальних домагань тощо. 
На підставі рішення Комісії керівництво МКУ Положенням передбачено прийняття відповідних рішень, 
передбачених та дозволених законодавством, а саме: скасування спеціальних доплат до зарплати, винесення догани 
або звільнення працівника, відрахування здобувача тощо. Профспілка захищає права здобувачів та працівників.
Випадків, пов’язаних із будь-якими проявами дискримінації, у межах ОП не виявлено.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Розробка, затвердження, моніторинг й оновлення ОП реалізується згідно Положення про освітні програми ПЗВО 
«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» https://mku.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Polozhennya_pro_osvitni_programy_.docx
Положення уніфікує процедури щодо ОП для всіх спеціальностей університету. Це забезпечує єдиний підхід до 
контролю якості за реалізацією процедур, а також механізми вдосконалення. Нова ОП розробляється за ініціативою 
керівництва університету, факультету або ініціаторів з числа
НПП, затверджується – кафедрою, навчально-методичною комісією, вченою радою, ректором. Склад проєктної 
групи ОП, на чолі з гарантом, затверджується наказом ректора за поданням декана на підставі пропозицій кафедри. 
За якість реалізації ОП відповідає проєктна група і задіяні НПП. Інші документи положення, які регламентують 
зміст і реалізацію освітнього процесу також розміщені у відкритому доступі: https://mku.edu.ua/polozhennya/

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Моніторинг ОП у МКУ проводиться кожного року. До періодичного перегляду програми залучаються навчально-
методичний відділ, представники студентського самоврядування, роботодавці та інших зацікавлені особи. У разі 
необхідності, доповнення або зміни вносяться згідно до Положення.
До моніторингу входить: аналіз вимог на сучасному ринку праці; змога здобувачів засвоїти очікувані компетентності 
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які заплановані освітньою програмою; зв'язок освітньої програми з досягненнями світової науки в означеній сфері 
та сучасним розвитком суспільства в цілому.
Приводом до перегляду освітньої програми можуть бути: - пропозиції адміністрації університету або проєктної 
групи МКУ, стейкхолдерів; - зміни в інфраструктурі та кадровому забезпеченні для покращення виконання умов 
освітньої програми; - присутність зауважень за результатом самоперевірки освітньої програми. На підставі ОП 
робоча група випускової кафедри розробляє навчальний план, який визначає зміст навчання та регламентує 
організацію освітнього процесу. Робочі навчальні плани розробляє робоча група випускової кафедри з залученням 
представників кафедр, що забезпечують загальну підготовку за ОП або формування загальних компетентностей. 
Персональний склад груп визначається рішенням випускової кафедри і затверджується Вченою радою університету.
Оновлена та затверджена на Вченій раді університету ОП розміщується відповідальними особами на офіційному 
сайті ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика».
Поява проєкту державного стандарту вищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація (Київ, 2018 
р.) за освітнім ступенем «магістр» сприяла перегляду структури навчального плану, збільшенню кількості фахових 
компетентностей та збільшенню частки вибіркових досципнін до 25% від загальної кількості кредитів.
В оновленій версії ОП у 2019 році за пропозиціями директора ТОВ «АВІЦЕННА МЕДІКАЛ» Ярошевського Л.М. 
були внесені зміни щодо збільшення кількості вибіркових дисциплін, наприклад: «Вирощування лікарських 
рослин», «Основи роботи з WEB ресурсами» та «Основи поведінки споживача у фармації», «Імунопрофілактика 
інфекційних захворювань»; за пропозиціями завідувача МЛА №110 – філії ПКВО «Фармація» Лисецього І.М. були 
введені вибіркові дисципліни «Технологія гомеопатичних лікарських засобів», «Методологія та організація 
наукових досліджень (за професійним спрямуванням)». 
В ОП для магістрів 2020 року вступу розширено вибіркову складову, з метою забезпечення реалізації принципу 
академічної свободи.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Пропозиції від здобувачів формуються в особистому спілкуванні, на засіданнях студентської організації, за 
результатами регулярного опитування через онлайн-анкетування, щорічне письмове опитування від навчальної 
частини, участь здобувачів у роботі вчених рад.
Здобувачі вищої освіти долучаються керівництвом факультету до розробки та оновлення ОП. Так, Драйчик М.О. та 
Зайва О.О. запропонували розширити перелік вибіркових дисциплін, зокрема задля підготовки до ЄДКІ етап 1 
«Англійська мова професійного спрямування» додати елективний курс Англійська мова на 3 курсі.  За 
пропозиціями здобувачів вищої освіти вневсено елективний курс «Фармацевтичні аспекти токсикоманії та 
наркоманії» та «Фармацевтична допомога в онкології».

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

У МКУ діє орган студентського самоврядування, який представляє інтереси здобувачів освіти університету та бере 
безпосередню участь у забезпеченні якості освітнього процесу в університеті. Представники студентського 
самоврядування постійно залучаються до процесу моніторингу та оновлення освітньої програми, беруть участь в 
обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, робочих та навчальних програм; мають змогу бути 
присутніми на виступах ректора та проректорів університету. Представники студентського самоврядування є 
членами Вченої ради (https://mku.edu.ua/vchena-rada/). Студентська організація (https://mku.edu.ua/sportyvne-
zhyttya-mku/) на своїх зборах проводить свої власні опитування і формує пропозиції, які передає адміністрації 
факультету. Важливим моментом є співпраця студентства з іншими організаціями та залучення з їхньої пропозиції 
спікерів, які проводять доповіді з різних напрямів роботи. Здобувачі також беруть участь в організації ярмарку 
вакансій, студентських конференцій тощо. Існує розгалужена мережа спільнот у соціальних мережах, де здобувачі 
обговорюють і висловлюють свою думку про якість освітнього процесу. Наприклад, за результатами анкетувань було 
прийнято кілька кадрових рішень, розширено вибіркову складову ОП.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Залучення роботодавців до процесу періодичного перегляду ОП регламентується Положенням про раду 
роботодавців https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/POLOZHENNYA -PRO-RADU-RABOTODAVTSIV-
PZVO-MIZHNARODNYJ-KLASYCHNY-UNIVERSYTET-IMENI-PYLYPA-ORLYKA.docx.
Під час розробки ОП обов’язково враховуються зауваження та рекомендації роботодавців відносно пріоритетних 
напрямків запровадження інновацій у сфері фармації, промислової фармації; необхідних компетентностей для 
кращого освоєння знань та навичок у фармацевтичній сфері та конкурентноспроможності випускників.
Роботодавці мають змогу надавати свої зауваження та пропозиції на засіданнях кафедри фармації, медико-
соціономічного факультету та Вченої ради університету та через офіційний сайт університету у розділі 
«Опитування».
(https://посилання)
Директорка ПКВО «Фармація» Редькіна Є.А. запропоновула у зв’язку з швидким розвитком фармацевтичного 
ринку ввести до навчального плану дисципліну «Основи поведінки споживача у фармації». Директорка ТЗОВ 
"ПОДОРОЖНИК КРОПИВНИЦЬКИЙ» Автонишина Ю.М. запропонувала впровадити таку дисципліну, як «Робота з 
інформаційними джерелами» у зв’язку з діджиталізацією фармацевтичної галузі. Завідувач МЛА №110 – філії 
ПКВО «Фармація»  Лисецький І.М. запропонував впровадити дисципліну «Хімічний аналіз лікарських рослин».
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Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Перший випуск здобувачів вищої освіти за ОП планується у червні 2021 року.
Процес аналізу кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування здійснюється за такими напрямами: 1. Контроль 
за надходженням із профільних фармацевтичних мереж та дистрибьюторських кампаній інформації про існуючі 
вакансії, створення бази даних для сприяння у працевлаштуванні випускників; 2. Заключення угод із 
роботодавцями щодо цільової підготовки; 3. Заключення угод з базами практики щодо можливості подальшого 
працевлаштування; 4. Розробка сторінки випускників на сайті та в соціальних мережах, які відкриті для 
потенційних роботодавців; 5. Аналітична робота щодо стану та можливостей працевлаштування.
Предмет аналізу – відсоток працевлаштованих та траєкторія успіху випускників; зворотній зв’язок щодо якості 
освітнього процесу (дублювання дисциплін, практичної придатності освітніх компонентів тощо).
В університеті щорічно проводиться ярмарка вакансій, де випускники можуть ознайомитися з існуючими 
вакансіями на ринку праці південного регіону України. Крім того керівництво факультету організує зустрічі для 
здобувачів вищої освіти старших курсів з роботодавцями. Зокрема, щорічно проходить зустріч з HR-менеджерами 
ТОВ «Мед-Сервіс Юг», ТОВ «Фарматоп», ТОВ «Регіональна аптечна мережа РУАН».

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Станом на 2019 рік за допомогою моніторингу було виявлено недостатнє забезпечення 25% вибіркових дисциплін. У 
ході оновлення ОП, у короткий час, недоліки були виправленні, а саме розширено перелік вибіркових дисциплін. 
Вибір дисциплін ґрунтувався на рекомендаціях стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти. Також додатково була 
переглянута структура ОП та удосконалені програмні компетентності і результати навчання. Університет і надалі 
планує проводити перегляд ОП щороку.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Оскільки акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруться до уваги 
під час удосконалення ОП, немає.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

У ході моніторингу ОП гарант та група забезпечення проводять самоаналіз ОП. Викладачі кафедр, здобувачі освіти, 
стейкхолдери залученні до забезпечення якості ОП шляхом участі у Вчених радах, засіданнях кафедр, внутрішньому 
аудиті, відкритих лекціях. 
Система внутрішнього забезпечення якості ОП передбачає затвердження, моніторинг і періодичний перегляд ОП; 
підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти; посилення кадрового потенціалу МКУ; забезпечення 
наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти; розвиток 
інформаційних систем із метою підвищення ефективності управління освітнім процесом; забезпечення публічності 
інформації про діяльність МКУ та його підрозділів; створення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату в наукових працях викладачів та студентів МКУ. Практично тією чи іншою мірою до 
здійснення всіх таких процедур і заходів долучаються всі учасники академічної спільноти.
В університеті запроваджено оцінювання якості викладання предмету очима здобувачів (Положення про 
організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітнього процесу МКУ https://mku.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/POLOZHENNYA-pro-otsinyuvannya-zdobuvachamy.docx). Механізми внутрішнього 
забезпечення якості ОП описані в положеннях https://mku.edu.ua/polozhennya/ про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти, про організацію освітнього процесу, про ОП, про академічну доброчесність, про систему 
виявлення та запобігання академічного плагіату та інші.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Функції підрозділів МКУ у внутрішньому забезпеченні якості освіти прописані у відповідних положеннях 
https://mku.edu.ua/polozhennya/. Відповідальність за взаємодію підрозділів факультету покладено на декана. 
Процеси і процедури ВЗЯО реалізуються такими структурними підрозділами:
- контроль за кадровим забезпеченням – відділ кадрів, Вчена рада університету;
- навчально-методичним забезпеченням – кафедри, проєктні групи ОП, навчально-методичний відділ;
- матеріально-технічним забезпеченням – кафедри, деканат, відділ інформаційно-технічного забезпечення; відділ 
навчальної роботи, студентський секретаріат;
- якістю проведення занять, якістю знань здобувачів – кафедра, факультет, відділ навчальної роботи, відділ 
внутрішнього забезпеченні якості освіти, відділ виховної роботи, навчально-методичний відділ, служба 
академічного контролю та аудиту, студентський секретаріат;
- забезпечення академічної мобільності – факультет, відділ міжнародних зв’язків та навчання іноземних здобувачів, 
студентський секретаріат;
- забезпечення публічності інформації – кафедра, факультет, відділ виховної роботи, студентський секретаріат, 
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центр іміджевої політики та роботи зі ЗМІ.
- запобігання академічній недоброчесності – кафедра, факультет, відділ внутрішнього забезпечення якості освіти, 
Вчена рада університету, студентський секретаріат.
Розподіл повноважень відповідає функціям посад і підрозділів.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Освітня діяльність в університеті регулюється локальними нормативними документами, в яких зазначені чіткі та 
зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу. Права та обов’язки 
всіх учасників освітнього процесу регулюються Статутом https://mku.edu.ua/statut/, положеннями 
https://mku.edu.ua/polozhennya/, трудовими договорами та посадовими інструкціями.
Доступність для учасників освітнього процесу забезпечується тим, що інформація знаходиться у відкритому доступі 
на сайті університету: https://mku.edu.ua

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://mku.edu.ua/zauvazhennya-ta-propozytsiyi-stejk-holderip/
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/do-3.docx  

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/do-3.docx 
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OPP-DO-bak-2018.docx

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Найголовнішими перевагами підготовки здобувачів ОП в МКУ є:
- сформована конкурентоспроможна система функціонування приватного закладу вищої освіти, зорієнтованого у 
світовий освітній і дослідницький простір;
- створено систему безперервної освіти від центру робітничих професій до університету з забезпеченням усіх рівнів 
підготовки фахівців: від молодшого бакалавра до магістра, із забезпеченням взаємозв’язку і взаємодії всіх ланок та 
дослідженням розвитку освітніх процесів у межах кожної ланки вказаної системи;
- створено потужну власну базу професійно-практичної підготовки фахівців, у межах якої при розробці ОП 
враховано досвід провідних українських та іноземних закладів освіти;
- ОП передбачає плекання української ідентичності;
- підготовка ЗВО є практикоорієнтованою, враховані міжнародні, національні та регіональні особливості 
фармацевтичної галузі під час здійснення освітнього процесу; 
- у МКУ широко розвинена технічна інфраструктура; 
- у забезпеченні якості освітньої програми активну участь бере студентське самоврядування, що дозволяє 
враховувати інтереси та потреби здобувачів освіти;
- науково-педагогічний персонал є висококвалфікованим; 
- до освітнього процесу долучаються роботодавці-практики.
До слабких сторін можна віднести: проблеми з реалізацією програми міжнародної академічної мобільності; 
слабкість системи мотивації професорсько-викладацького складу, що обумовлюється складною соціально-
економічною ситуацією в країні; недостатня персоналізація навчального досвіду; відсутні дисципліни з англійською 
мовою викладання.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Основними перспективами розвитку ОП є 
- вдосконалення технологій дистанційної форми навчання за освітньою програмою;
- розширення можливості для викладачів стажуватися та підвищувати свою кваліфікацію за кордоном; 
- вдосконалення та розширення асортименту лікарських рослин на дослідному полі; 
- подальше оснащення освітнього процесу інформаційно-аналітичними та комп’ютерними програмами з метою 
набуття та удосконалення практичних навичок;
- розробка заходів залучення висококваліфікованих фахівців-практиків до викладання на ОП;
- формування плану участі в міжнародних освітніх проєктах та програмах;
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- запровадження моделі організації дуальної освіти;
- посилення англомовного блоку підготовки фахівців;
- оновлення ОП відповідно до новітніх наукових досліджень, стажування викладачів, урахування думки 
стейкхолдерів;
- підвищення гнучкості індивідуальної траєкторії шляхом збільшення кількості вибіркових блоків і дисциплін з 
урахуванням думки здобувачів, роботодавців, досвіду інших університетів;
- активне залучення здобувачів до міжнародних програм академічної мобільності.

 

 

          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Матвієнко Людмила Павлівна

Дата: 09.04.2021 р.
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