
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Запорізький державний медичний університет

Освітня програма 47503 Фармація

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Запорізький державний медичний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 47503

Назва ОП Фармація

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Cпеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Ольховська Анжела Борисівна, Северін Олександр Олегович, Загричук
Григорій Ярославович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 17.05.2021 р. – 19.05.2021 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/vidomosti_pro_samootsiniuvannia/vido
mosti_pro_samoots_op_phd_farmatsiia.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/akredytacija/vidomosti_pr
o_samoots_op_phd_farmatsiia.pdf

Програма візиту експертної групи http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/akredytacija/392a1606-
cb29-4dbc-b8d9-dbeadc9ff8cc.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОНП Фармація сформовна у відповідності до вимог нормативно-правових документів, які забезпечують організацію
освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні. ЕГ група відзначає відповідність критеріям акредитації
ОП, хоче відзначити можливість реального вибору навчальних дисциплін, що пропонуються за вибором, а також
інформування про зміст та наповнення, високу професійну кваліфікація викладачів в частині освітніх компонентів
та наукових доробок, залученість членів Ради роботодавців та професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців до проведення аудиторних занять, створення академічного середовища SMART-
технологій, забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки НПП,
адаптації освітнього середовища до потреб здобувачів, в тому числі і осіб з особливими освітніми потребами.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Експертна група (ЕГ), підсумовуючи особливості освітньо-наукової програми Фармація, відзначає наступні переваги
цієї ОНП: мета та цілі ОНП відповідають основним стратегічним цілям ЗДМУ; цілі освітньої програми та програмні
результати навчання враховують сучасні тенденції розвитку спеціальності та потреби і позиції стейкхолдерів;
документи, що регламентують правила прийому, знаходяться у публічному доступі на веб-сайті; запроваджена дієва
система перевірки навчально-методичних, навчальних та наукових робіт на академічний плагіат; запроваджено
поєднання навчання та дослідження для аспірантів завдяки наявній потужній матеріально-технічній базі;
забезпечення функціонування системи управління якістю, сертифікованої на відповідність вимогам стандарту ISO
9001:2015, функціонування ради роботодавців за третім (освітньо-науковим) рівнем; виконання наукових
досліджень на засадах студентоцентрованого підходу та академічної доброчесності; потужний професорсько-
викладацький склад, наявність потужної системи професійного розвитку НПП, підвищення кваліфікації викладачів
та стимулювання їх до підвищення викладацької майстерності; наявність великої кількості наукових лабораторій,
які обладнані сучасним інноваційним устаткуванням з США, Європи, Японії.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

ЕГ рекомендує при реалізації ОНП враховувати можливості розвитку неформальної освіти, розширити можливості
впровадження елементів дуальної освіти та визнання їх результатів. Рекомендовано продовжити удосконалення
ОНП, враховуючи постійне реформування освітньої системи та фармацевтичної галузі України. ЕГ рекомендує
переглянути зміст ОК 4 Іноземна мова Upper Intermediste-Advanced на предмет вивчення спеціалізованої
професійної лексики, зокрема за напрямками дослідження здобувачів вищої освіти. У ЗВО відсутні практики
визнання результатів навчання, які отримані за даною ОНП у рамках академічної мобільності, тому ЕГ рекомендує
активізувати академічну мобільність аспірантів, а також активніше залучати аспірантів до міжнародної академічної
мобільності та практики участі в грантах. ЕГ рекомендує структурувати внутрішню систему забезпечення якості
вищої освіти у ЗВО з розподілом її на рівні, розглянути питання щодо створення відділу внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти. ЕГ рекомендує удосконалити процедуру проведення проміжної атестації аспірантів шляхом
створення Положення про разові спеціалізовані вчені ради у ЗДМУ. ЕГ рекомендує створити на офіційному веб-
сайті окрему вкладку для громадських обговорень, де буде розміщена контактна інформація для внесення
пропозицій та пропозиції різних груп стейкхолдерів щодо покращення ОНП (на даний момент дана пропозиція
реалізована).

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ) визначає своєю місією забезпечення високої якості освітньої,
наукової і клінічної діяльності, що відповідає рівню кращих вітчизняних та іноземних медичних і фармацевтичних
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шкіл, на підставі розробки і впровадження інноваційних технологій, реалізації ефективної моделі соціального
партнерства між ЗДМУ, суспільством, системою охорони здоров’я і регіоном, спрямованого на поліпшення здоров’я
населення і збільшення його довголіття. В той же час метою освітньо-наукової програми Фармація є підготовка
висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, здатних до дослідницько-інноваційної, науково-педагогічної
діяльності та розв’язання актуальних проблем в галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 226 Фармація,
промислова фармація і програма базується на новітніх наукових досягненнях у сфері охорони здоров’я з
урахуванням особливостей підготовки фахівців з питань фармації. Таким чином, цілі ОНП Фармація узгоджуються
із місією ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/p_1400.html, а також організація освітнього процесу за даною ОНП
узгоджуються із стратегією розвитку ЗДМУ
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/stratehiia_rozvytku_zdmu_2021.pdf) (розділ МЕТА,
СТРАТЕГІЧНІ Й ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ) та концепцією розвитку ЗДМУ
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/kontseptsiia_rozvytku_zdmu_2021.pdf) (стор. 19, 88,
90). Фокус ОНП спрямований на поєднання освітньої складової та потужний рівень наукової складової ОНП з
можливістю набуття наукових, дослідницьких та інноваційних компетентностей, поглиблення наукової складової
професійної діяльності.

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.

В процесі зустрічей з ректором та ТОП-менеджментом університету, науково-педагогічними працівниками,
гарантом ОНП, здобувачами ОНП та її випускниками експертна група з’ясувала, що в ЗВО проводиться опитування
здобувачів освіти (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html), викладачів
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/analiz_anketuv/analiz_anket_NPP_01_2021_farm.pdf),
а також проводиться активна співпраця з різними групами зацікавлених сторін. Тому, при формуванні цілей ОНП та
програмних результатів навчання враховуються позиції та потреби різних груп стейкхолдерів. Для забезпечення
виконання ПРН15 ОНП зі здобувачами ступеня доктора філософії проводилася оцінка ефективності освітнього
процесу (https://docs.google.com/forms/d/1KQ_EE9usnR895MQAmO5mTqwRB-
6bcz5QHniho4CkdjM/closedform#responses), і за результатами аналізу анкет
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/analiz_anketuv/analiz_anket_aspirant_01_2021_farm.p
df) були враховані їхні побажання щодо удосконалення освітнього процесу. До складу проєктної групи ОНП входить
аспірантка Хільковець А.В., а також здійснюється співпраця з випускники програми Фроловою Ю. С., Ставицьким В.
В., Михальченко Є. К., що було підтверджено ними під час зустрічах 4 та 7. Так, за побажаннями аспірантів було
введено в ОНП Фармація 2017 року розгляд основних розділів фармацевтичної хімії і фармакогнозії, процесів
створення та стандартизації ЛЗ, АФІ та БАР шляхом влючення в ОНП наступних ВБ 1.1. «Сучасна фармацевтична
хімія та фармакогнозія» та ВБ 1.2. «Сучасні аспекти створення та стандартизації ЛЗ, АФІ та БАР» Завдяки співпраці
з роботодавцями в ОНП було внесені наступні фахові компетентності ФК01 – набуття глибоких знань предметної
області у галузі фармації, майбутньої професійної діяльності у сфері вищої медичної освіти; ФК08 - впровадження в
освітній процес нових знань, отриманих науковим шляхом; ФК10 - організовувати та реалізовувати педагогічну
діяльність у вищій медичній освіті, керувати науково-педагогічним (науковим) колективом. Пропозиції практиків
ТОВ НВО «Фарматрон», ТОВ НВФ «Мікрохім», ПРАТ «Фармацевтична фабрика ВІОЛА» були враховані у внесення в
ОНП ФК05 Володіння сучасними методами наукового дослідження та ФК08 Впровадження нових знань (наукових
даних) в освітній процес та практику охорони здоров’я. За пропозицією викладачів дисципліну «Технологія
планування та реєстрації прав інтелектуальної власності» було перетворено в «Технологію планування, виконання
та захисту дисертаційного дослідження».

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання даної ОНП визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності та ринку праці, галузевий контекст, що відображено у наступних ПРН: ПРН04 - виявляти
невирішені проблеми у предметній області фармації та визначати шляхи їх вирішення; ПРН07 - розробляти дизайн
та план наукового дослідження, використовуючи відповідні методи дослідження в галузі фармації; ПРН10 -
використовувати результати наукових досліджень у фармацевтичній практиці, освітньому процесі та суспільстві.
Врахування тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці відображено в забезпеченні засвоєння також ПРН09 -
винаходити нові способи створення лікарських сполук та засобів та ін.; ПРН08 - виконувати та вдосконалювати
сучасні методики дослідження за обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності. Під час реалізації
ОНП також враховано регіональний контекст через тематику дисертаційних досліджень (фармакогностичне
дослідження рослинності о.Хортиця, о. Бирю́чий, заповідника «Асканія-Нова». Під час проведення зустрічей
експертною групою було з’ясовано, що при формуванні цілей, ПРН та реалізації ОНП враховується досвід фахівців
регіональних виробництв ТОВ НВО «Фарматрон», фармацевтичної фабрики «Віола», КП «ПРИМУЛА»
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_19.html). При створенні ОНП було вивчено досвід реалізації аналогічних ОНП
вітчизняних ЗВО - НФаУ (м.Харків), Львівсього НМУ ім. Данила Галицького, Тернопільського НМУ ім. І. Я.
Горбачевського, НМУ ім. О. О. Богомольця (м.Киїів) та іноземних ЗВО - Білостоцький медичний університет
(http://zsmu.edu.ua/new_1497.html), Люблінський медичний університет (Польща), Tallinn Health Care College
(фармацевтичний факультет). За результатами цього до ОНП вносились зміни і доповнення, які обговорювались на
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засіданнях проектних груп (протоколи 1, 4-7, 10, (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_134.htm). Також при підготовці за
даною ОНП врахований багаторічний досвід виконання кандидатських і докторських дисертацій в стінах ЗДМУ.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

На даний час стандарт вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем за спеціальністю 226 «Фармація,
промислова фармація» відсутній. При підготовці ОНП ПРН узгоджувалися із вимогами Національної рамки
кваліфікацій за восьмим рівнем – передбачено оволодіння концептуальними та методологічними знання в галузі
фармації та професійної діяльності ПРН02, 03). В ОНП передбачено оволодіння уміннями та навичками
започаткування, планування, реалізації та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з
дотриманням належної академічної доброчесності, критичного аналізу, оцінки та синтезу нових та комплексних ідей
(ПРН05, 06, 07, 08). використовувати знання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та
дослідженнях (ПРН12), демонстрацію значної авторитетності, інноваційності, високого ступеня самостійності,
академічної та професійної доброчесність, постійній відданості розвитку нових ідей або процесів у передових
контекстах професійної та наукової діяльності (ПРН10, 14, 17). Таким чином програмні результати навчання за
даною ОНП узгоджуються з вимогами восьмого рівня за останньою редакцією Національної рамки кваліфікацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Позитивними практиками в контексті Критерію 1 є: 1) мета та цілі ОНП відповідають основним стратегічним цілям
ЗДМУ; 2) цілі освітньої програми та програмні результати навчання враховують сучасні тенденції розвитку
спеціальності та потреби і позиції стейкхолдерів. Цілі ОНП та програмні результати визначені з урахуванням ринку
праці. Фокус ОНП спрямований на поєднання освітньої складової та потужний рівень наукової складової ОНП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

ЕГ рекомендує при перегляді ОНП враховувати тенденції розвитку неформальної освіти, розширити каталог
вибіркових дисциплін з урахуванням тематики дисертаційних досліджень аспірантів. Рекомендовано продовжити
удосконалення ОНП, враховуючи постійне реформування освітньої системи та фармацевтичної галузі України.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП має достатній рівень відповідності критерію, оскільки цілі ОНП узгоджуються з місією та візією ЗВО,
концепцією розвитку університету. Цілі ОНП та ПРН визначаються з урахуванням потреб та позицій різних
стейкхолдерів, оскільки проводиться їх опитування, фокус ОНП спрямований на поєднання освітньої складової та
потужний рівень наукової складової ОНП з можливістю набуття наукових, дослідницьких та інноваційних
компетентностей, поглиблення наукової складової професійної діяльності. Експертна група дійшла висновку, що
цілі ОНП досягаються та відповідають вимогам до фахівця третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та 8-му
рівню НРК.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).
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Обсяг освітньо-наукової програми становить 39 кредитів Європейської кредитної трансфернонакопичувальної
системи (далі - ЄКТС) та має тривалість 4 роки, що відповідає вимогам ст. 5 Закону України «Про вищу освіту».
Освітня складова забезпечується протягом 3 років навчання, з метою розвантаження здобувачів вищої освіти та
допомоги в адаптивному періоді, про що зазначив гарант ОНП під час відео зустрічей. Обсяг нормативних
навчальних дисциплін складає 17 кредитів ЄКТС, а освітніх компонентів за вибором здобувачів складає 18 кредитів
ЄКТС, (46%), що відповідає встановленому нормативному мінімуму у 25%. Обсяг чотирьох компонент, які
забезпечують набуття компетенцій передбачених п.27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук (Постанова КМУ №261 від 23.03.2016), становить: 1) здобуття глибинних знань зі
спеціальності, за якою аспірант здійснює дослідження – 15 кредитів ЄКТС (ОК2 Основи біостатистики та методи
статистичного моделювання обсягом 3 кредити та вибіркові ОК професійної підготовки (1 дисципліна з 2
вибіркового блоку 1) обсягом 12 кредитив); 2) оволодіння загальнонауковими компетентностями, які спрямовані на
формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору – 6 кредитів
ЄКТС (ОК1 Філософія науки та вибіркові ОК (1 дисципліна з 2 вибіркового блоку 3) обсягом 3 кредити); 3) набуття
універсальних навичок дослідника у застосуванні сучасних інформаційних технологій в науковій та викладацькій
діяльності, управлінні науковими проектами, включаючи презентацію результатів наукового дослідження тощо 6
кредитів ЄКТС (ОК3 Технологія планування і реєстрації прав інтелектуальної власності. Презентація результатів
наукового дослідження та вибіркові ОК (1 дисципліна з 2 вибіркового блоку 2) обсягом 3 кредити); 4) здобуття
мовних та комунікаційних компетентностей для можливості представлення та обговорення результатів наукової
роботи іноземною мовою – 8 кредитів ЄКТС (ОК4 Іноземна мова Upper Intermediste-Advanced). Професійна
практична підготовка складає 4 кредити ЄКТС.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Освітня програма має чітку структуру, що відображена в навчальному плані
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/226farm/navch_plan_farm_och_20.pdf), який складений
відповідно до структурно-логічної схеми, що представлена в ОНП та дозволяють досягти заявлених цілей та
програмних результатів навчання. Чіткість структури також підтверджується збалансованістю загального часу
навчання: навчальний план структурований за семестрами (6 семестрів) і роками навчання, ОК поділені на
змістовні блоки. Обов’язкові компоненти ОНП (17 кредитів) складаються з 4-х навчальних дисциплін. Вибіркова
складова теоретичного навчання ОНП – 18 кредитів, передбачає вибір здобувачами 3-х дисциплін по одній із
запропонованих 3 вибіркових блоків, кожен з який спрямований на освоєння здобувачами певної компетентності.
Аудиторне навантаження складає 42 % часу. Основне теоретичне навантаження припадає на практичні заняття
(приблизно 77% аудиторного часу), під час яких аспірант має оволодіти загальнонауковими та специфічними
методами, методиками та технологіями. Матриця відповідності визначених результатів навчання та
компетентностей, представлена в ОНП та структурно-логічна схема визначає взаємопов’язаність ОК; одні освітні
компоненти є передумовою для вивчення наступних. Аналіз матриці відповідності програмних результатів
навчання ОК показує, що ПРН 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 забезпечуються вивченням як
обов’язкових освітніх компонентів так і вибірковими компонентами. ПРН 17 забезпечений виключно вибірковими
ОК, проте його забезпечують ВБ 1.2 та ВБ 1.1 і ВБ 3.1 та ВБ 3.2, тобто не залежно від того які ОК та з якого блоку
вибіркових дисциплін (першого або третього) обере здобувач, буде забезпечено освоєння ПРН 17. В цілому ОНП
демонструє комплексність та взаємопов’язаність освітніх компонентів та їх спрямованість на досягнення заявлених
програмних результатів навчання.

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Освітньо-наукова програма спрямована на освоєння здобувачами теоретичних і практичних компетенцій,
необхідних для проведення викладацької та науково-дослідної діяльності. Експертна група встановили відповідність
об’єктів вивчення, діяльності та змісту предметній області для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.
Зміст ОНП має у своєму складі навчальні дисципліни ВБ 1.1 Сучасні аспекти створення та стандартизації ЛЗ, АФІ та
БАР» та ВБ 1.2 «Сучасні аспекти технології ліків, організації фармацевтичної справи та судової фармації», котрі
забезпечують відповідність змісту ОНП предметній галузі та дозволяють освоїти фахові методи, технології, поняття,
концепції, принципи та їх використання, у тому числі й використання спеціального обладнання та інструментарію.
За словами гаранта ОНП та за підтвердженням роботодавців на відповідній зустрічі вибіркові дисципліни зі
спеціалізації були переглянути та було оновлено їх зміст. За результатами перегляду силабусів
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_143.html) та робочих навчальних програм (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_152.html)
експертна група встановила відповідність сучасній предметній області.

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.
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Структура ОНП забезпечує можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_157.html) зокрема через обрання здобувачами вибіркових дисциплін відповідно до
«Порядку формування індивідуальних освітніх траєкторій у здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-
науковому рівні ЗДМУ»
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf),
можливості вибору наукового керівника і тематики наукового дослідження, відвідування актових та відкритих
лекцій (http://zsmu.edu.ua/snew_2333.html, (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_16.html), елементами неформальної
освіти (унікальних онлайн курсів), що було підтверджено на відповідних зустрічах з проректором з науково-
педагогічної та навчальної роботи та на зустрічі зі здобувачами, також останніми було завірено, що аспіранти мають
можливість вивчати матеріал, проходити стажування на базі будь-якого іншого ЗВО, або установи, що надає такі
послуги. При цьому в університеті розроблено алгоритм перезарахування окремих кредитів за дисциплінами, що
підлягають вивченню. Дана інформація, а також відомості про те, що аспірант може додатково вибрати для
вивчення дисципліну, яка відноситься до іншої освітньої або освітньо-наукової програми ЗДМУ, неодноразово
доведена до відома аспірантів під час зустрічей з гарантом. Перелік вибіркових дисциплін за ОНП «Фармація»
наведено за посиланням: http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/perelik_vybirk_dyscypl.pdf.
Фахівцями відділу аспірантури і докторантури оприлюднено зразок заяви про вибіркові дисципліни:
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/zrazok_zajavy_vybirk_dyscypl.pdf. Інформація про
дисципліни вибіркового блоку вноситься в індивідуальний план аспіранта, що було підтверджено в ІНП, які було
гарантом надано експертам для ознайомлення. Вибір обговорюється з науковим керівником, при цьому питання
опанування додаткового матеріалу спрямовані на поглиблене розуміння процесів за напрямком наукового
дослідження.

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Практична підготовка в Запорізькому державному медичному університеті проводиться відповідно до «Положення
про порядок проведення навчально-педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня phd»
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_navch_ped_prakt_asp.pdf). Освітня програма та
навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти з навчально-педагогічної підготовки
на 2 курсі 3 та 4 семестри обсягом 4 кредити ЄКТС, під час практики відбувається практичне відпрацювання знань
здобутих в результаті вивчення вибіркових дисциплін 2-го блоку, які спрямовані на забезпечення педагогічної
компоненти відповідно до сучасних тенденцій розвитку професійної діяльності. В результаті аналізу навчального
плану експертна група встановила що ОНП передбачає проходження практичних занять в обсязі 382 годин, що
відповідає 12 кредитам ЄКТС або 77% від загального обсягу аудиторних годин, що говорить про практичне
спрямування ОНП та є достатнім для опанування практичних навичок для подальшої дослідницької діяльності за
спеціальністю. На зустрічі зі здобувачами, останні зазначали що повністю задоволені компетенція ми здобутими під
час практичної підготовки як педагогічної так і дослідницької.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Набуття соціальних навичок відбувається під час вивчення навчальних дисциплін, наприклад соціальна навичка
здатність до сучасного мислення забезпечується вибірковими компонентами ВБ 1.1 та ВБ 1.2 відповідно до тематики
дослідження аспірантів, соціальні навички відповідальність та продуктивність формуються за рахунок проходження
навчально-педагогічної практики та ін., також соціальні навички забезпечені переліком Загальних
компетентностей, зазначених в ОНП, зокрема: здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та
загальнокультурного рівню, здатність працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, академічної
доброчесності та авторського права, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел,
здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з представниками інших професій у національному
та міжнародному контексті та ін. Використані форми та методи навчання, наприклад «використання сучасних
інформаційних технологій» та практична підготовка сприяють набуттю здобувачами соціальних навичок
комунікації, організації процесів, роботи в команді та ін. На зустрічі зі здобувачами останні зазначили що вони
набувають соціальних навичок зазначених в освітньо-науковій програмі та задоволені їх переліком. Під час
розробки і перегляду проектна група у питанні включення в ОНП соціальних навичок керувалася досвідом
викладачів, що є активними науковцями.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

ОНП не передбачає присвоєння професійної кваліфікації.
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8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Експертами було встановлено, що обсяг освітньо-наукової програми та її окремих освітніх компонентів, як у формі
аудиторної, так і самостійної роботи, відповідає нормативним вимогам, цілям ОНП та спроможний забезпечити
досягнення програмних результатів навчання. Навчальним планом визначено обсяг окремих освітніх компонентів у
кредитах ЄКТС та їх розподіл на аудиторну та самостійну роботу. Обсяг фактичного навантаження співвідноситься з
обсягом ОНП у кредитах ЄКТС, відповідає фактичному навантаженню здобувачів, про що вони зазначили на
відповідній зустрічі. Обсяг аудиторних годин складає 494 години, з них 382 години відводяться на практичні
заняття. Обсяг самостійної роботи складає 676 годин або 57% від загальної кількості годин за програмою підготовки.
Реальний обсяг навантаження здобувачів вищої освіти визначається з урахуванням думки здобувачів вищої освіти.
Аналіз навчального плану показує, що обсяг аудиторної та самостійної роботи в більшості освітніх компонентів
відображає фактичне навантаження здобувачів вищої освіти. Під час зустрічі зі здобувачами, останніми було
зазначено, що обсяг часу на самостійну підготовку відповідає обсягу часу, що здобувачі витрачають на підготовку.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Дуальна форма навчання не передбачена.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Здобувачам вищої освіти була забезпечена можливість реального вибору навчальних дисциплін, що пропонуються
за вибором, а також інформування про зміст та наповнення є позитивною практикою. Запорізький державний
медичний університет продемонстрував серйозне ставлення до проектування і наповнення даної ОНП, зокрема:
освітня складова триває протягом трьох років навчання (з метою розвантаження здобувачів вищої освіти);
загальний обсяг ОНП зараз становить 39 кредитів ЄКТС, що не є випадковим числом, а є необхідністю виходячи з
навчальних дисциплін та програмних результатів навчання, які необхідно засвоїти здобувачам; ОНП має практичну
направленість (обсяг практичних занять становить 77% від загального обсягу аудиторних годин).

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

Слабких сторін не виявлено, проте за результатами аналізу ОНП та зустрічей зі стейкголдерами ЕГ рекомендує
переглянути зміст ОК 4 Іноземна мова Upper Intermediste-Advanced на предмет вивчення спеціалізованої
професійної лексики, зокрема за напрямками дослідження здобувачів вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Обсяг, структура та зміст ОНП й діяльність за нею відповідає нормативним вимогам, здобувачам забезпечено
можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Зміст ОНП відповідає предметній області для
відповідної спеціальності. Прикладом для наслідування даної ОНП є співставимість ОК та ПРН, яких досягають
аспіранти. Освітні компоненти послідовні та мають логічний зв'язок між собою та дозволяють засвоїти 4 групи
компетенцій, встановлених Постановою КМУ №261. Під час створення і перегляду ОНП проектна група
університету серйозно підійшла до питання структури освітньої програми зокрема щодо питання побудови блоків
вибіркових дисциплін та розширення переліку вибіркових навчальних дисциплін. Перелік соціальних навичок
формувався відповідно до обов’язкових соціальних навичок дослідника. Було оновлено зміст дисциплін, що
забезпечують спеціальні компетентності. З метою запобігання перевантаженню аспірантів визначався обсяг
освітньої складової в роках. Відбувається перегляд наповнення змісту ОНП та навчальних дисциплін, їх
удосконалення з урахуванням думки стейкхолдерів.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому на навчання до аспірантури створені як додаток до «Правил прийому до ЗДМУ»
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/pravila_priyom/prav_pryjom_asp_ZSMU.pdf), щорічно створюються
відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у поточному році, в яких визначено обсяг
прийому на ОНП, строки прийому документів, перелік документів для вступу тощо. Правила прийому на навчання
за ОНП Фармація є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. При зарахуванні передбачені
вступні випробування зі спеціальності, іноземної мови (на рівні не нижче В2, з можливістю перезарахування
результатів міжнародних іспитів) та презентації про дослідницьку пропозицію в рамках обраної спеціальності. У разі
одержання однакових конкурсних балів, вступникам проводиться додаткове нарахування балів (за шкалою від 0 до
10 балів) за опубліковані наукові роботи з обраної спеціальності: - за 3 опубліковані статті у фахових журналах – 2
бали; - за 1 опубліковану статтю в журналах, які індексуються базами Scopus та Web of Sciense – 3 бали; - за
отримання патенту України на корисну модель – 2 бали; - за отримання патенту України на винахід – 3 бали. Під
час зустрічі 7 зі здобувачами ЕГ отримала підтвердження щодо зрозумілості правил прийому на навчання.

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості ОНП, оскільки при вступі вони
складають іспит зі спеціальності у формі співбесіди з фармацевтичного блоку дисциплін: - фармацевтична хімія; -
фармакогнозія; - технологія ліків, - організація та економіка фармації. Для здобуття ступеня доктора філософії за
спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація на ОНП Фармація можуть вступити особи, які здобули ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності фармацевтичного спрямування, а
також зі споріднених спеціальностей. Під час конкурсного відбору у випадку одержання однакових конкурсних
балів, вступникам проводиться додаткове нарахування балів (за шкалою від 0 до 10 балів) за опубліковані наукові
роботи саме з обраної спеціальності: - за 3 опубліковані статті у фахових журналах – 2 бали; - за 1 опубліковану
статтю в журналах, які індексуються базами Scopus та Web of Sciense – 3 бали; - за отримання патенту України на
корисну модель – 2 бали; - за отримання патенту України на винахід – 3 бали.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

В ЗДМУ наявні правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час
академічної мобільності, які відображені у Положенні про порядок перезарахування навчальних дисциплін та
визначення академічної різниці у Запорізькому державному медичному університеті, що оприлюднені на сайті
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf). Також в
університеті сформований порядок формування індивідульних траєкторій PhD, який вводиться в дію рішенням
Вченої ради університету та оприлюднюється на офіційному сайті відділу аспірантури і докторантури
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf). В ЗДМУ
наявний приклад перезарахування тих навчальних дисциплін (зустріч 7), які аспірант (підтверджено словами
аспіранта Карпун Є.О.) вивчав під час здобуття попередньої професійної освіти (перезарахована практика). Проте
випадків, коли проводилося визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти чи закордоном в
рамках академічної мобільності в ЗДМУ на даний час немає.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

В ЗДМУ для аспірантів та інших учасників освітнього процесу сформовані правила результатів навчання, отриманих
у неформальній освіті, що визначається в Положенні про порядок визнання і зарахування результатів неформальної
освіти (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html), в якому вказується, що є можливим зарахування результатів навчання,
здобутих під час конференцій, майстер-класів, стажування, участі в конкурсах наукових робіт тощо. В університеті
також прийнято Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або
здобувають освітній ступінь доктора філософії в ЗДМУ і представлений на сайті
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf). Окрім цього дана
інформація доноситься до відома аспірантів через їх наукових керівників. Прикладів повного визнання результатів,
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здобутих в неформальній освіті, в ЗДМУ не було, проте аспіранту Ставицькому В. В. (що було підтверджено ним на
зустрічі 4 з випускниками минулих років), який вже закінчив освітню програму PhD та проходив вивчення
застосування ЯМР-спектроскопії в хіміко-фармацевтичному аналізі на базі лабораторій компанії ТОВ «НВП
«Єнамін», вивчав методологію створення SAR і QSAR бібліотек на базі Державного університету штату Північної
Дакоти отримав оцінки з відповідних тем. Також при вступі на ОНП можливе перезарахування вступного іспиту з
іноземної мови при наявності підтверджуючих документів рівня знання іноземної мови, що передбачено
Правилами прийому, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу на сайті ЗДМУ.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання у ЗДМУ, в т.ч. за ОНП Фармація, враховують особливості освітньої програми. Всі
документи, що регламентують правила прийому, знаходяться в публічному доступі на веб-сайті, які містять правила
прийому до ЗВО, положення про приймальну комісію тощо. Процедури вступу є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень, що підтверджено в ході бесіди зі здобувачами.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Відсутність практик визнання результатів навчання, які отримані за даною ОНП у рамках академічної мобільності,
наявність лише елементів визнання результатів, отриманих у неформальній освіті. Рекомендуємо активізувати
академічну мобільність аспірантів, оскільки в ЗДМУ наявні укладені договори про співпрацю з іноземними ЗВО.
Забезпечити практику визнання результатів навчання, здобутих в неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОНП Фармація є чіткими та доступними, не містять дискримінаційних положень
та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу у встановлені строки. Правила прийому в аспірантуру є прозорими
і забезпечують доступ до навчання за неупередженим конкурсом. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання
результатів навчання, які отримані в інших закладах освіти, та при неформальній освіті, є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації ОНП. Загалом експертна група
констатує відповідність критерію 3.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

Форми викладання в ЗВО відповідають принципам академічної свободи та спрямовані на побудову
студентоцентрованого підходу, при цьому застосовуються класичні та авторські методи і методики навчання, а
також навчання через дослідження, що дозволяє досягти заявлених в ОНП цілей та ПРН. Студентоцентрований
підхід реалізований через залученням аспірантів до створення, перегляду та затвердження ОНП (до складу
проєктної групи ОНП входить асп. Хільковець А. В.), участі в засіданнях кафедр, Вченої ради фармацевтичних
факультетів (асп. Маганова Т. В.,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/apiranty_sklad_vchenarada/apirant_vchenarada_farm.pdf),
висловлюванні власної думки під час спілкування з викладачами, а також під час анкетування
(http://zsmu.edu.ua/p_1470.html), що унормовано Положенням про організацію опитувань щодо якості освітніх
послуг здобувачам ВО ступеня phd в ЗДМУ
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/vnut_yakist/polozh_opytuvan_jakist.pdf. До форм і методів навчання,
які використовуються в останній період, необхідно віднести навчання у змішаному форматі з повною візувалізацією
у синхронному онлайн режимі завдяки застосуванню таких сервісів як MS Teams, One Note, Skype for Buisnes, MS
Forms на базі Office 365. Усі Положення, програми, критерії оцінювання, а також матеріали до лекцій чи
практичних занять розміщені на сайті відділу аспірантури і докторантури (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/), ftp-серверах
та сайтах кафедр. ЕГ встановила під час спілкування з аспірантами, що вони задоволені тими формами та методами

Сторінка 10



навчання та викладання, які використовуються на заняттях. Проте ЕГ також відзначає, що аспіранти не могли
назвати конкретних прикладів інноваційних методів навчання та викладання. Те, що пропоновані форми та методи
навчання і викладання сприяють досягненню ПРН, підтверджені тим, що аспіранти даної ОНП Фролова Юлія
Сергіївна, Михальченко Євген Костянтинович та Ставицький Віктор Валерійович достроково захистили
дисертаційні дослідження, виконавши повністю ОНП.

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

На сайті відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.ua) у розділі освітній процес
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html) оприлюднено силабуси (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_143.html),
робочі програми навчальних дисциплін (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_152.html), розклад занять, атестацій та сесій
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_163.html), де представлено основну інформацію щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та
критеріїв оцінювання у межах окремих дисциплін. Також цю інформацію аспіранти отримують під час зустрічей з
гарантом ОНП, проєктною групою, науковими керівниками, які доводять до відома здобувача інформацію стосовно
порядку проходження не лише освітньої, а і наукової складової ОНП. Також під час перших лекцій та практичних
занять, перед початком навчально-педагогічної практики викладачі також інформують про порядок вивчення
предмету, проходження етапів контролю. Дану інформацію щодо поінформованості щодо зрозумілості критеріїв
оцінювання, порядку вивчення дисциплін підтверджено під час зустрічі з аспірантами (зустріч 7) та результатами
анкетування (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html).

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

В ЗДМУ під час реалізації ОНП Фармація в повному об’ємі здійснюється поєднання навчання та дослідження
відповідно до третього (освітнього-наукового) рівня вищої освіти, спеціальності 226 Фармація, промислова
фармація, цілей ОНП Фармація. Першим підтвердженням даного факту є включення в ОНП дисциплін Основи
біостатистики та методи статистичного моделювання, Технологія планування, виконання та захисту дисертаційного
дослідження, Сучасні аспекти створення та стандартизації ЛЗ, АФІ та БАР, Сучасні аспекти технології ліків,
організації фармацевтичної справи та судової фармації. Аспіранти під час зустрічі 7 відзначили можливість вибору
однієї з дисциплін з вибіркового блоку 1, при чому вибір дисципліни напряму пов’язаний з тематикою потенційної
наукової роботи. Частина занять проводиться у наукових лабораторіях університету. Аспірантам для допомоги
поєднання навчання і досліджень на сайті відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.ua)
створено вкладку навчання через дослідження (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_navchannya_cherez_doslidgennya.html).
Аспірантів також спочатку навчають, а потім вони приступають до написання публікацій за темою дисертаційного
дослідження та проходження навчально-педагогічної практики. Під час зустрічі 7 аспіранти відзначали, що свої
публікації вони можуть представляти в журналах «Запорожский медицинский журнал» і «Патологія», які віднесені
до найвищої категорії А і включені до Web of Science Core Collection (https://cutt.ly/Nb5LF2f).

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Під час спілкування з викладачами та науковими керівниками (зустріч 8 та 9) ЕГ встановила, що оновлення змісту
освітніх компонентів робочих програм навчальних дисциплін відбувається системно на основі наукових досягнень і
сучасних практик у галузі фармації. Зокрема, в першу чергу увага приділяється оновленню робочих програм з
дисциплін «Сучасні аспекти створення та стандартизації ЛЗ, АФІ та БАР» та «Сучасні аспекти технології ліків,
організації фармацевтичної справи та судової фармації», оскільки зміст даних дисциплін має здатність до постійного
оновлення Зокрема, до програми дисципліни «Сучасні аспекти створення та стандартизації ЛЗ, АФІ та БАР» внесені
та розширені відомості відносно Іn silico методології спрямованого пошуку БАР, проведення комбінаторного
синтезу, високопропускного біологічного скринігу в поєднанні з хромато-мас спектрометрією, застосування гомо- та
гетероядерної кореляційної спектроскопії (NOESY, HSQC, HMBC та HMBCGP), запропоновані нові підходи до
валідації методик визначення токсикантів
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_progr/spec/226farm/such_asp_stvor_lz_afi_bar.pdf). В змісті
лекцій та практичних занять дисципліни «Сучасні аспекти технології ліків, організації фармацевтичної справи та
судової фармації» внесені зміни у зв’язку з виникнення змін в законодавчих нормах (Змістовий модуль 5. Актуальні
питання сучасного фармацевтичного права і фармацевтичного законодавства).

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.
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ЗДМУ має підписані договори як з вітчизняними ЗВО, так і з іноземними ЗВО
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_119.html). На запит ЕГ університет надіслав копії договорів з окремими ЗВО, тому
аспіранти та викладачі ЗДМУ мають можливість брати учать у міжнародних науково-практичних конференціях,
активно займаються публікацією отриманих результатів в провідних журналах країн Євросоюзу
(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212588635). ЗВО активно сприяє пошуку грантів
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_7.html) з метою розвитку тематик наукових досліджень. Проте на даний час
аспіранти підтвердили той факт, що під час навчання у них не було можливості із-за пандемії коронавірусу
приймати участь в міжнародній академічній мобільності, а участь в міжнародних грантах була характерна для
аспірантів попередніх років (зі слів наукового керівника Коваленка С.І. під час зустрічі з науковими керівниками
аспірантів). Викладачі, які задіяні до освітнього процесу на ОНП Фармація мають практику обміну досвідом із ЗВО в
Польщі (Білостоцький медичний університет, Люблінський медичний університет), Tallinn Health Care College, в
рамках World Pharma Summit (Лондон), в університеті Верони, Державному університеті штату Північної Дакоти,
Нойбранденбургському університеті прикладних наук (http://zsmu.edu.ua/p_933.html) (підтверджено під час
зустрічі 8 та 9).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Організація освітнього процесу здійснюється на основі студентоцентрованого підходу, з використанням сучасних
методів навчання і викладання, у зв’язку з пандемією SARS-COV-19 оперативно впроваджено змішану форму
навчання, забезпечується академічна свобода учасників освітнього процесу. Відбувається поєднання навчання та
дослідження для аспірантів завдяки наявній потужній матеріально-технічній базі. Здобувачі мають можливість
публікацій у власних виданнях (2 журнали).

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Аспіранти під час зустрічі не змогли назвати приклади інноваційних методів навчання, тому ЕГ рекомендує
пропагувати використання заявлених викладачами методів навчання серед аспірантів як під час занять, так і під час
навчально-педагогічної практики. Завдяки наявності значної кількості підписаних договорів активніше залучати
аспірантів до міжнародної академічної мобільності та практики участі в грантах.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітній процес зорганізований у ЗДМУ з дотриманням принципів студентоцентрованості та академічної свободи. В
процесі реалізації ОНП використовуються традицій форми та методи навчання та викладання: лекції, практичні
заняття, а також інноваційні методики: журнальні (дискусійні) клуби, тренінги, самостійна робота аспірантів,
індивідуальні консультації, інтерактивні методи навчання, дослідницька робота. Інформація щодо змісту
навчальних дисциплін та критеріїв оцінювання є доступною і надається аспірантам своєчасно. Швидке реагування
на виклики пандемії, можливість публікуватися в журналах ЗДМУ, незважаючи на деякі недоліки (міжнародна
академічна мобільність, грантова участь) дозволили встановити загальну відповідність критерію 4

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень аспірантів розроблено на основі
«Положення про організацію освітнього процесу ЗДМУ» (https://cutt.ly/hb0GuSu), «Положення про організацію
контролю академічної успішності в ЗДМУ» (http://surl.li/oqyy), «Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ» (https://cutt.ly/mb4gys2) і є чіткими, зрозумілими, дозволяють
встановити досягнення аспірантом програмних результатів навчання та оприлюднюються заздалегідь. Форми
контрольних заходів передбачають поточний, проміжний та підсумковий контролі. Оцінювання програмних
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результатів здійснюється за 4-бальною (традиційною) шкалою, яка конвертується в 200-бальну шкалу ЄКТС. Форми
контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень висвітлено у силабусах дисциплін, розміщених у
вільному доступі на сайті ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_136.html) та доводяться до відома аспірантів у терміни,
визначені чинними положеннями. Розклад заліків та атестації аспірантів оприлюднено на сайті ЗДМУ
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_163.html). Під час зустрічі з аспірантами та НПП експертна група пересвідчилася, що
інформування про форми контрольних заходів відбувається на першому занятті кожної дисципліни, та отримала
інформацію, що в період карантинних обмежень НПП використовують різноманітні платформи та сервіси для
проведення занять та усіх видів контролю з використанням дистанційних технологій: MS Office 365, MS Forms, MS
Teams, E-mail та ін.

2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Стандарт вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація для ІІІ освітньо-наукового рівня відсутній.
Підсумкова атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту
дисертаційної роботи. З метою забезпечення своєчасної подачі дисертаційної роботи до спеціалізованої вченої ради
та її захисту у ЗДМУ двічі на рік відбувається проміжна атестація аспірантів, терміни її проведення та кадровий
склад атестаційної комісії регламентується наказами ректора (http://surl.li/uizy, http://surl.li/ujab). Аспірантів про
період проведення проміжної атестації інформують у відділі аспірантури та докторантури, а також через сайт ЗДМУ
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_10.html, http://aspdoc.zsmu.edu.ua/allnews_uk.html). Аспіранти надають до відділу
аспірантури та докторантури заповненні атестаційні листи, в яких відображається рішення кафедри та атестаційної
комісії з питання атестації. У 2020-2021 н.р. проміжна атестація аспірантів спеціальності 226 Фармація, промислова
фармація відбувалася у періоди 26-30.10.2020 р та 29.03.2021 р. у дистанційному форматі з використанням сучасних
технологій навчання на основі MS-Teams. За підсумками проміжної атестації аспірантів проректор з наукової роботи
проф. В. Туманський провів семінар з гарантами ОНП, у т.ч. з гарантом ОНП Фармація проф. А. Каплаушенко
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_20.html). Згідно Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії, затвердженого Постановою КМУ від 06.03.2019 № 167 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-
%D0%BF#Text), в ЗДМУ вже відбулися офіційні захисти дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії
аспірантів ОНП Фармація: Михальченка Є.К. на тему: Синтези, властивості та перетворення 7-заміщених 3-бензил-
8-пропілксантинів; Фролової Ю.С. на тему Створення нових біологічно активних сполук в ряду 5-(1Н-тетразол-1-
іл)метил-4-R-3-тіо(аміно)-1,2,4-тріазолу; Ставицького В.В. на тему: Піроло(піридо)[1,2-a]триазоло(триазино)
[c]хіназоліни: синтез, модифікація, фізико-хімічні та біологічні властивості; Глазунової Т.В. на тему: Дослідження
синтетичних, фізико-хімічних і біологічних властивостей похідних 4-аміно-5-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу
(http://zsmu.edu.ua/p_1333.html). Порядок захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в
ЗМУ регламентується «Положенням про порядок проведення захисту дисертацій та присудження ступеня доктора
філософії у ЗДМУ» (http://surl.li/ukpu).

3. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для усіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Процедура проведення контрольних заходів регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу
ЗДМУ» (https://cutt.ly/hb0GuSu), «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у
ЗДМУ» (https://cutt.ly/mb4gys2), «Положенням про організацію контролю академічної успішності в ЗДМУ»
(http://surl.li/oqyy), «Положенням про екзамени та заліки у ЗДМУ» (http://surl.li/oqze), «Положенням про
проведення форм контролю при організації освітнього процесу за змішаною формою навчання з повною
візуалізацією у синхронному онлайн режимі на основі MS TEAMS у ЗДМУ» (http://surl.li/ujci) та наведена в робочих
програмах навчальних дисциплін (http://surl.li/ujhe), силабусах (http://surl.li/ujhc), які оприлюднені на сайті ЗДМУ,
і є чіткою, зрозумілою та доступною для всіх учасників освітнього процесу, про що було з’ясовано у ході зустрічей з
фокус-групами аспірантів та НПП. Усі учасники освітнього процесу, у разі виникнення необхідності, знайомі з
порядком оскарження результатів контрольних заходів, який регламентується «Положенням про апеляцію
результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти у ЗДМУ» (http://surl.li/ujfv). Для оскарження
процедури проведення та результатів контрольних заходів аспірант особисто може подати письмову апеляційну
заяву на перегляд оцінки у день оголошення результатів підсумкового оцінювання завідувачу відділу аспірантури і
докторантури. Розгляд апеляційних скарг здійснюється на засадах законності, демократичності, прозорості,
об’єктивності, відкритості у терміни, визначенні чинним положенням. У ЗДМУ забезпечується об’єктивність
екзаменаторів, зокрема Етичним кодексом ЗДМУ (http://surl.li/ujic) і «Положенням про врегулювання конфліктів в
освітньому процесі ЗДМУ» (http://surl.li/ujiq) визначена процедура запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів; Антикорупційною програмою (http://surl.li/ujiw) та Планом антикорупційних заходів (http://surl.li/ujix)
передбачені заходи контролю за об’єктивністю екзаменаторів, які унеможливлюють їх упереджене ставлення. У
ЗДМУ систематично відстежують зміни в антикорупційному законодавстві, уповноважені особи з питань
запобігання та виявлення корупції ЗДМУ пройшли навчання на онлайн курсах від НАЗК «Антикорупційні програми
органів влади», «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», «Історія корупції та успішні практики її
протидії», «Декларуй доброЧесно» і отримали сертифікати (http://surl.li/ujkm; http://surl.li/ujko). Члени ЕГ за
результатами зустрічей з фокус-групами впевнилися, що усі учасники освітнього процесу дотримуються вимог під
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час реалізації освітньої програми. Позитивною практикою ЕГ вважає те, що випадків, пов’язаних з корупцією або
конфліктними ситуаціями в ЗДМУ не виявлено. За результатами опитування 94,8% аспірантів не стикалися з
проявами корупції або хабарництва за час навчання в аспірантурі ЗДМУ.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Забезпечення академічної доброчесності є частиною ВСЗЯВО ЗДМУ. Політика і процедури дотримання академічної
доброчесності висвітлені у «Положенні про академічну доброчесність здобувачів освіти та НПП у ЗДМУ»
(http://surl.li/ujkv), «Положенні про запобігання прихованому плагіату» (http://surl.li/ujkx). В ЗДМУ створено
комісію з дотримання академічної та наукової доброчесності (наказ від 08.01.2019 № 01/1, наказ від 24.12.2020 №
503, http://surl.li/ujky; http://surl.li/ujkz). ЕГ під час зустрічей з фокус-групами переконалася, що аспіранти та НПП
знайомі з документами, прийнятими в ЗДМУ, алгоритмом проходження перевірки на плагіат, користуються ним та
усвідомлюють відповідальність і наслідки за порушення академічної доброчесності. Аспіранти оформлюють
Декларацію про дотримання академічної доброчесності у сфері якості освіти, зразок оприлюднено на сайті
(http://surl.li/ujle). ЕГ ознайомилася із заповненими Деклараціями аспірантів Маганової Т.В., Хільковець А.В.,
Холодняк О.В. та ін. За виявлені випадки прихованого плагіату НПП притягуються до дисциплінарної
відповідальності відповідно до законодавства. Учасники освітнього процесу підтвердили у ході зустрічей, що мають
можливість перевірити свої роботи на плагіат за допомогою сервісів https://strikeplagiarism.com/ua/ і
http://ww16.plagiarism.net, (http://surl.li/ukca); ЗДМУ має доступ до ліцензованих версій означених програм, що
підтверджено договорами. ЗДМУ підписано договір про співпрацю з польською компанією «Plagiat.pl» і приєднано
до міжнародної системи «STRIKEPLAGIARISM.COM». На сайті бібліотеки запропоновані інтернет-інструменти для
самостійної перевірки текстів на плагіат (http://surl.li/ukcc), безкоштовно (http://surl.li/rnhz). У розділі
«Доброчесність» наведена інформація про відповідальних осіб за перевірку робіт на плагіат (http://surl.li/ukca).
Члени ЕГ переконалися під час зустрічей, що питанням дотримання академічної доброчесності у ЗДМУ
приділяється значна увага, учасникам освітнього процесу систематично пропонуються круглі столи, вебінари,
семінари для роз’яснення принципів академічної доброчесності. З метою популяризації академічної доброчесності
для першокурсників розроблено авторський навчальний курс «Академічна доброчесність» (http://surl.li/ujls);
здобувачам 19.05.2021 була прочитана чергова лекція (http://surl.li/ukbo); для аспірантів ОНП Фармація з 2019 р.
запроваджено до навчального плану дисципліну «Основи академічної доброчесності» (http://surl.li/ujlx); для
викладачів та аспірантів 13.11.2020 було запропоновано вебінар від Strikeplagiarism (http://surl.li/ujme).
Представники ЗДМУ 29.04.2021 взяли участь у круглому столі «Академічна доброчесність в освітньому середовищі:
виклики та практики» від Американської Ради з міжнародної освіти (http://surl.li/ujlz). Питання академічної
доброчесності розглядаються на Вчених радах ЗДМУ, 24.11.2020 помічник ректора Підкович Н. виступила з
доповіддю про академічну доброчесність (http://surl.li/ukei).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Вміння ТОП-менеджменту, наукових керівників та НПП університету організувати високу вмотивованість
аспірантів спеціальності 226 Фармація, промислова фармація до набуття фаховим компетентностей, виконання
наукових досліджень на засадах студентоцентрованого підходу та академічної доброчесності, що на думку ЕГ є
позитивною практикою. У ЗДМУ з метою підвищення якості освітнього та наукового процесів проводиться системна
робота, спрямована на впровадження основних принципів академічної доброчесності, запобігання випадкам
несумлінної наукової поведінки. Для отримання «зворотного зв’язку» у ЗДМУ проводиться анкетне опитування
аспірантів та НПП за допомогою Google- форм (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html), результати якого
оприлюднюються на сайті у вільному доступі (http://surl.li/uiwe, http://surl.li/uiwg).

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

Експертна група рекомендує удосконалити процедуру проведення проміжної атестації аспірантів. Доцільно
розробити локальний документ «Положення про разові спеціалізовані вчені ради у ЗДМУ».

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими,
дозволяють встановити досягнення аспірантом програмних результатів навчання, оприлюднюються на сайті ЗДМУ
та відкриті для всіх учасників освітнього процесу. У ЗДМУ вже є приклади успішного захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора філософії. З метою підвищення якості освітнього та наукового процесів у ЗДМУ
систематично популяризуються принципи академічної доброчесності, запобігання випадкам несумлінної наукової
поведінки шляхом проведення круглих столів, тренінгів, семінарів, вебінарів, зустрічей з гарантом ОНП, вивчення
освітніх компонент навчального плану підготовки аспірантів. Розроблені локальні документи чітко окреслюють
механізми перевірки наукових та навчально-методичних робіт на академічний плагіат із використанням
ліцензованих програм. Аспіранти чітко ознайомлені з алгоритмом перевірки робіт на плагіат та дотримуються його.
Принципи академічної доброчесності дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під час реалізації
освітньо-наукової програми. Позитивним моментом в ЗДМУ є запровадження різновекторного механізму
антикорупційних заходів. Інноваційними засадами в ЗДМУ, на думку ЕГ, є широке застосування SMART-технологій
в освітньому та науковому процесах підготовки аспірантів. Значну увагу розвитку та впровадженню SMART-
технологій в ЗДМУ приділяє ТОП-менеджмент університету, що позитивно відображається на якісній підготовці
здобувачів вищої освіти. Діяльність ЗДМУ загалом відповідає вимогам критерію 5, а зазначені рекомендації можуть
бути реалізовані в короткі терміни.

Критерій 6. Людські ресурси:

1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

Ґрунтуючись на інформації, що викладена у відомостях про СО ЗДМУ, додатково наданій за запитом ЕГ інформації
про якісний склад НПП, що долучені до групи забезпечення НПП ОНП Фармація та аналізу відповідності НПП
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, а також відповідності викладачів навчальним дисциплінам,
які вони викладають на ОП та за результатами проведеної он-лайн зустрічі з НПП ЗДМУ, експертна група
констатує, що ЗВО достатньо обґрунтував залучення НПП до викладання дисципліни навчального плану з
урахуванням професійної та/або академічної кваліфікації кожного із НПП. Встановлено, що група забезпечення
підготовки аспірантів ОНП Фармація складається із 23 НПП, із них 74% професорів (17 осіб), 26% доцентів (6 осіб);
усі члени групи забезпечення мають науковий ступінь, із них 78% докторів наук (18 осіб, із яких 13 осіб мають
науковий ступінь д. фарм. н., по 1 особі – д. хім.н., д.біолог.н., д.економ.н., д.філософ.н., д.філолог.н.). Гарант ОНП –
д.фарм.н., проф., завідувач кафедри фізколоїдної хімії Каплаушенко А.Г. Відповідність професійної та(або)
академічної кваліфікації НПП навчальним дисциплінам визначається консолідацією трьох чинників: відповідності
викладача спеціальності згідно з Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими
Постановою КМУ від 30.12.2015 № 1187 (із змінами), підвищенням кваліфікації та обов’язковою наявністю наукових
та/або навчально-методичних публікацій за тематикою, безпосередньо пов’язаною з проблематикою дисципліни,
що викладаються. Усі НПП, що викладають професійно-орієнтовні дисципліни мають відповідний до ОНП 226
Фармація, промислова фармація науковий ступінь та фахову освіту. Під час зустрічі з фокус-групами, ЕГ
пересвідчилася щодо академічної та професійної кваліфікації окремих НПП, зокрема Рижова О.А., Сергеєвої Л.Н.,
Утюж І.Г. Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОНП, забезпечує досягнення
цілей та програмних результатів навчання. ЕГ вважає позитивною практикою є те, що 87% НПП, що задіяні в
освітньому процесі за даною ОНП, мають публікації у журналах, що індексуються БД Scopus та WoS. Усі викладачі
даної ОНП є активними дослідниками, а тематика їх наукових статей корелює із дисциплінами, які вони
викладають для аспірантів. Таким чином, ЕГ констатує, що в цілому академічна та професійна кваліфікація НПП,
задіяних до реалізації ОНП, забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних
результатів навчання.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Конкурсний добір викладачів відбувається у відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», наказу МОН України «Про затвердження
Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» зі змінами від 05.10.2015 №1005, КЗпП, Статуту
ЗДМУ (http://surl.li/uktz), затвердженого наказом МОЗ України № 518 від 13.05.2017, розділу ІІІ «Порядок
приймання на роботу і звільнення з роботи працівників» Колективного договору ЗДМУ на 2020-2025 роки, який
схвалено конференцією трудового колективу (протокол № 2 від 04.02.2020) (http://surl.li/ukvc), «Положення про
Порядок проведення конкурсного відбору під час прийняття на роботу, продовження трудових відносин і
звільнення з посад науково- педагогічних працівників у ЗДМУ» (http://surl.li/ukto). У ході зустрічей з
адміністративним, допоміжним та академічним персоналом ЕГ встановлено, що конкурсний відбір проводиться
прозоро, викладачі обізнані з необхідними критеріями для участі у конкурсі. Оголошення про конкурсний відбір
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НПП та посадових осіб, перелік документів для участі у конкурсі, додаткова інформація розміщується у засобах
масової інформації, зокрема у газеті «Запорозька січ», та на офіційному сайті ЗДМУ у розділі «Конкурси»
(http://surl.li/ukuc). Кандидати на заміщення вакантних посад НПП повинні мати фахову освіту, науковий ступінь,
вчене звання, наукові праці, документ про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, сертифікат
(посвідчення) про володіння державною мовою; для доцентів та професорів необхідно мати 2 та 3 відповідно статті у
науко-метричних базах Scopus або Web of Science. Розгляд документів претендентів на вакантні посади здійснюється
конкурсною комісією університету, склад якої затверджується наказом ректора ЗДМУ, діяльність регламентується
«Положенням про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників»
(http://surl.li/ukvj). Усі НПП, що забезпечують ОНП за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін,
що викладаються, мають достатній рівень професіоналізму, що підтверджується публікаціями в наукометричних
фахових виданнях, необхідний стаж науково-педагогічної роботи та/або досвід практичної роботи. Позитивною
практикою, на думку ЕГ, є систематичний моніторинг якості професіональної діяльності та щорічне оцінювання
НПП з визначенням індивідуальної рейтингової оцінка викладача та оприлюднення даної інформації на сайті ЗДМУ
(http://surl.li/ukwx).

3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

ЕГ підтверджується, що ЗДМУ активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу
підготовки аспірантів ОНП Фармація. У ЗДМУ створена і функціонує Рада Роботодавців за ІІІ освітньо-науковим
рівнем, до складу якої входять гарант ОНП, завідувачі випускових кафедр, директор Університетської клініки,
декани факультетів, голова Запорізької обласної фармацевтичної асоціації, генеральний директор КП Примула та
ін.(http://surl.li/ukxp). Питання утворення та організації Ради роботодавців, порядок її діяльності регламентовані
«Положенням про Раду роботодавців у ЗДМУ» (http://surl.li/ukxw). У ході зустрічей з фокус-групами, члени ЕГ
впевнилися, що до освітнього процесу у підготовці аспірантів ОНП Фармація на постійній основі залучається віце
президент ТОВ НВО «ФАРМАТРОН» д.фарм.н., проф. Кучеренко Л.І., керівник сертифікаційно-випробувальної
лабораторії парфумерно-косметичних товарів та товарів побутової хімії, сертифікованої ДП «ДЕРЖСТАНДАРТ
УКРАЇНИ» д.фарм.н., проф. Гладишев В.В., заст. директора з наукових досліджень «Фармацевтичної фабрики
ВІОЛА» д.фарм.н. Артемченко С.С., заст.директора з контролю якості «Фармацевтичної фабрики ВІОЛА» к.фарм.н.
Кандибей Н. В. та ін. Роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу під час проведення
занять та проходження аспірантами навчально-педагогічної практики. У ході спілкування зі стейкхолдерами ЕГ
встановлено, що роботодавці вносять свої пропозиції щодо змісту ОНП. Роботодавці залучаються до проведення
спільних круглих столів, зустрічей, науково-практичних конференцій та семінарів. Зокрема, 29.03.2021 проведено
зустріч аспірантів з роботодавцями деканом 1-го фармацевтичного факультету ЗДМУ доц. Кремзером О. та головою
Запорізької обласної асоціації фармацевтів, генеральним директором КП «Примула» Красовською О.Б., у ході якої
обговорювались поточні питання навчання в аспірантурі з акцентом на подальше працевлаштування аспірантів
(http://surl.li/ukyl). Представники роботодавців надають консультації аспірантам під час проходження навчально-
педагогічної практики, що було підтверджено на зустрічах як зі здобувачами, так і з роботодавцями. Співпраця
відбувається на етапі розробки та удосконалення ОНП «Фармація» шляхом надання відгуків, рекомендацій та
пропозицій (http://surl.li/ukyx), а також на етапі працевлаштування випускників. Позитивною практикою, на думку
ЕГ, є анкетування роботодавців, що проводиться сектором моніторингу якості освіти ЗДМУ (http://surl.li/ukzo),
результати якого враховують при перегляді та удосконаленні ОНП.

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

Під час зустрічей ЕГ з адміністративним персоналом, роботодавцями та аспірантами було з'ясовано, що ЗДМУ
залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців, зокрема
голову Держлікслужби в Запорізькій області Андрущенко А.В., голову «Запорізької регіональної фармацевтичної
асоціації» Красовську О.Б.; консультації для аспірантів проводять голова ДП «Український науковий
фармакопейний центр якості лікарських засобів» д. фарм. н., професор Гризодуб О.І., провідний спеціаліст ТОВ
«НВП «ЄНАМІН» к. фарм. н. Карпенко О. В., начальник центральної лабораторії дослідних та експериментальних
робіт ПАТ «Фармак».

5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

У ЗДМУ постійно проводяться заходи щодо професійного розвитку НПП, процедура яких регламентована
Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та НПП у ЗДМУ (http://surl.li/ullj), Положенням про
безперервний професійний розвиток НПП клінічних кафедр ЗДМУ (http://surl.li/ulln), Положення про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів у ЗДМУ (http://surl.li/ullm). Проректор з науково-педагогічної та навчальної
роботи Моргунцова С.А. зазначила, що щорічно затверджується План підвищення кваліфікації НПП та
оприлюднюється на сайті (http://surl.li/ullv), згідно якого у 2020/21 н. р. підвищення кваліфікації пройшли: проф.
кафедри управління і економіки фармації та технології ліків Мазулін О.В., доц. кафедри управління і економіки
фармації, медичного та фармацевтичного права Ткаченко Н.О., зав.кафедри фармакогнозії, фармакології та
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ботаніки проф. Тржецинський С.Д., зав.кафедри суспільних наук Утюж І.Г. (http://surl.li/ullq; http://surl.li/ullu). Для
набуття мовної компетентності аспірантів та НПП у ЗДМУ створено курси англійської мови (рівні B-2; SmrtEnglish).
Під час зустрічі з фокус-групами, ЕГ встановила, що у ЗДМУ на постійній основі проводиться диверсифікація курсів
підвищення кваліфікації, їх адаптація до вимог сучасності. 21.04.2021 відбулося перше практичне заняття на курсах
підвищення кваліфікації щодо створення онлайн-курсів для освітнього процесу на платформі edX.Studio, лектор -
зав.кафедри МФІНТ проф. Рижов О.А. (http://surl.li/ulma). НПП, що здійснюють освітній процес із застосуванням
дистанційних технологій, мають можливість після проходження навчальних курсів отримати сертифікат від
Microsoft. Викладачі підвищують кваліфікації за різними формами та видами (участь у конференціях, тренінгах,
вебінарах, стажування, написання посібників, методичних рекомендацій). Під час зустрічі з гарантом ОНП члени ЕГ
пересвідчилися, що для професійного розвитку наукових керівників здобувачів на регулярній основі проводяться
тренінг-семінари проректором з наукової роботи проф. Туманським В.О., що є позитивною практикою на думку ЕГ.
Серед тематики тренінгів-семінарів: презентація результатів наукових досліджень та неприпустимість плагіату,
структура і обсяг дисертації доктора філософії, технологія виконання дисертаційного дослідження доктора філософії
в ЗДМУ, алгоритм захисту дисертації аспірантом/здобувачем ступеня доктора філософії в разовій Спецраді ЗДМУ у
2021 р. та ін. (http://surl.li/ulll). Для покращення рівня професійної підготовки НПП у ЗДМУ функціонує Школа
молодого викладача, яка створена наказом ректора ЗДМУ № 370 від 14.09.2017 для надання й вдосконалення
методичної допомоги молодим викладачам університету (http://surl.li/ulmj) та унормована «Положенням про
Школу молодого викладача у ЗДМУ» (http://surl.li/ulmm). Під час зустрічей із НПП та аспірантами ЕГ встановлено,
що моніторинг рівня професіоналізму викладачів ЗДМУ, що задіяні в реалізації ОНП Фармація, здійснюється за
допомогою анкетного опитування (http://surl.li/ulmo).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Система стимулювання розвитку фаховості та викладацької майстерності НПП передбачає матеріальні й моральні
заохочення і регламентується Статутом (http://surl.li/uktz), Колективним договором (http://surl.li/ukvc). Під час
зустрічей з фокус-групами, ЕГ з’ясовано, що у ЗДМУ є дієвий механізм підтримки та розвитку фаховості викладачів
через різні програми: «Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання» (http://surl.li/ulmq),
«Програма підтримки здобувачів наукового ступеня і вченого звання, та викладачів» (https://cutt.ly/0b5Kil9), що на
думку ЕГ, є позитивною практикою. Встановлено, що ЗДМУ застосовує різні матеріальні та моральні заохочення для
стимулювання розвитку викладацької майстерності – ЗВО сплачує премії за складання іспиту з іноземної мови на
рівень В2,С1,С2 (у 2020р. 33 викладачі склали іспити на отримання міжнародного сертифікату рівня В2, 3 викладачі
– рівня С1), надбавки за напруженість під час написання кандидатської та докторської дисертаційної роботи у
розмірі до 50% посадового окладу, премії за підсумками рейтингового оцінювання; нагороджує подяками,
грамотами, клопоче про відзнаку викладачів на регіональному та державному рівнях тощо. Зокрема, отримали:
зав.кафедри фармацевтичної хімії Кучеренко Л.І., зав.кафедри технології ліків Гладишев В.В. – Почесні грамоти
Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації (2019); зав.кафедри медичної та фармацевтичної
інформатики і новітніх технологій Рижов О.А. – Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня (2020);
професор кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки Одинцова В.М. – Подяку голови Запорізької обласної
державної адміністрації (2019) та ін.(https://cutt.ly/nb51FpK). За запитом ЕГ ЗДМУ була надана інформація про
обсяги виплат за програмою підтримки та підсумками рейтингового оцінювання: у 2020 р. ЗДМУ здійснив виплати
на суму 3004830,92 грн. Процедура преміювання регламентована Положенням про преміювання працівників ЗДМУ
(https://cutt.ly/Ob5Kg1L). Також існує механізм виплати заохочень аспірантам та науковим керівникам за захист
дисертаційної роботи. За захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук сума преміювання становить
10 тис. грн., кандидата наук – 7 тис. грн. У ЗДМУ видаються журнали «Запорожский медицинский журнал» і
«Патологія», які віднесені до найвищої категорії А і включені до Web of Science Core Collection
(https://cutt.ly/Nb5LF2f). За публікацію статей у цих журналах ЗДМУ здійснює аспірантам та НПП компенсаційні
витрати, сума яких у 2020 р. склала 100 599,02 грн. В ЗДМУ щорічно проводиться рейтинг НПП, де враховуються
досягнення кожного викладача (https://cutt.ly/ib5Zi18), за результати якого передбачено матеріальне заохочення
викладачів; винагорода за підсумками рейтингового оцінювання у 2020 р. склала 5656072,93 грн. За результатами
зустрічей із НПП визначено, що рівень викладацької майстерності береться до уваги конкурсною комісією ЗДМУ
при прийнятті рішення щодо продовження трудових відносин.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Професійна та академічна кваліфікація НПП, задіяних до реалізації ОНП Фармація, забезпечує досягнення
визначених програмою цілей та ПРН. Кадровий склад НПП що задіяний до реалізації ОНП Фармація, на 100% має
науковий ступінь, серед яких 78% осіб зі ступенем доктора наук, із них 74% професори та 26% доценти. Фаховість
гаранта ОНП д.фарм.н., проф. Каплаушенко А.Г дотична до напряму підготовки аспірантів за спеціальністю 226
Фармація, промислова фармація. Фаховість НПП, що задіяні до реалізації ОНП, дотична до закріплених за ними
освітніх компонент; у 87% викладачів наявні за останні п’ять років наукові публікації у періодичних виданнях, які
включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection; 100% викладачів мають наукові публікації
у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України. ЗДМУ залучає роботодавців та
професіоналів-практиків до організації та реалізації освітнього процесу. Залучення наукового і виробничого
потенціалу роботодавців для спільного використання науково-дослідних робіт, а також організації стажування НПП
на підприємствах практичної фармації, є позитивним аспектом у діяльності ЗДМУ. Наявна потужна система
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професійного розвитку НПП, підвищення кваліфікації викладачів та стимулювання їх до підвищення викладацької
майстерності. Позитивним моментом є наявність досвіду практичної роботи за спеціальністю більшості НПП
(наприклад проф Кучеренко Л.І. - представник НВО Фарматрон та ін.) у контексті викладання навчальних
дисциплін на ОНП, які сприяють набуттю аспірантами фахових компетентностей. Викладачі ОНП мають професійні
знання та практичний досвід роботи, що безпосередньо формують необхідні якості у здобувачів вищої освіти ІІІ
(освітньо-наукового) рівня за заявленою ОНП Фармація спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.
Адміністрація ЗДМУ стимулює професійний розвиток НПП, розвиток викладацької майстерності, використовуючи
матеріальні та моральні методи стимулювання. У ЗДМУ запроваджено щорічний моніторинг якості професійної
діяльності та оцінювання НПП з визначенням індивідуальної рейтингової оцінки викладачів та оприлюдненням
даної інформації на сайті ЗВО, за результати якого передбачено їх матеріальне заохочення, що на думку ЕГ є
позитивною практикою.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

Зауважень не має. У якості рекомендацій ЕГ пропонується посилити роботу щодо міжнародного стажування НПП
ЗДМУ, що створить підґрунтя для подальшого удосконалення ОНП Фармація та адаптації змістовного наповнення
освітніх компонент програми відповідно до розвитку світової та вітчизняної науки, змін на ринку праці, вимог
стейкхолдерів тощо.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Експертною групою встановлено, що професійна кваліфікація викладачів корелюється із ОНП в частині освітніх
компонентів. Під час дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ підтверджено достовірність представленої ЗДМУ
інформації про академічну та професійну кваліфікацію НПП, залучених до реалізації ОНП Фармація. Процедура
конкурсного добору НПП є прозорою, відбір та призначення на посаду НПП в ЗДМУ відбувається з урахуванням їх
професійного рівня, для успішної реалізації ОНП постійно забезпечується необхідний рівень професіоналізму НПП.
У ЗДМУ до організації та реалізації освітнього процесу активно залучаються члени Ради роботодавців: до
проведення аудиторних занять залучають професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців. У
ЗДМУ на засадах системності проводяться заходи та створені належні умови щодо професійного розвитку
викладачів, зокрема через власний освітній проєкт «Школа молодого викладача», спеціальні цикли підвищення
кваліфікації на факультеті післядипломної освіти ЗДМУ, авторські онлайн-курси, наукові форуми тощо. Взірцевим
аспектом, який сприяє професійному розвитку та підвищенню кваліфікації викладачів ЗДМУ, є розроблені власні
авторські курси та програми. Зокрема, створено курси англійської мови (рівні B-2; SmrtEnglish) для набуття мовної
компетентності аспірантів та НПП; програма щодо розробки онлайн-курсів для освітнього процесу на платформі
edX.Studio тощо. Позитивним моментом є той аспект, що усі НПП університету мають фахові компетентності для
проведення занять із застосуванням дистанційних технологій, що підтверджено відповідними сертифікатами від
компанії Microsoft. Експертна група ознайомившись з підтверджуючими документами зазначає, що рекомендації за
критерієм 6 у цілому не вплинули на якість освітнього процесу. Отже, освітня діяльність за ОНП Фармація за ІІІ
(освітньо-науковим) рівнем повністю відповідає Критерію 6 та має взірцевий характер.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

Досягнення визначених в ОНП цілей та ПРН забезпечується за рахунок використання фінансових та МТР ЗДМУ
(звіти ректора: https://cutt.ly/Mb50qb6). Фінансові ресурси ЗВО формуються за рахунок держбюджету (кошторис
https://cutt.ly/bb50fNO) та спецфонду. Під час зустрічі «Огляд МТБ» у вигляді стрімів було презентовано МТР для
реалізації ОНП. У ЗДМУ є значна кількість наукових лабораторій, які обладнані устаткуванням з США, Європи та
Японії: органічного синтезу №1 та №2, елементного аналізу, газової хроматографії, зі стандартизації ЛЗ, ВЕРХ,
спектрофотометрична лабораторія, фітолабораторія та ін., які облаштовані сучасним обладнанням для проведення
наукових досліджень за різноманітними напрямами. ЗДМУ придбало у 2020р. прилад унікальної високоточної
технології компанії Anton Paar (Австрія) вартістю 3млн.грн. для визначення і контролю якості продукції. У ЗДМУ є
експериментальна аптека, навчальний медико-лабораторний центр з віварієм (розрахований на 700 лабораторних
тварин, які ЗВО централізовано закуповує згідно з планами наукових робіт, неухильно дотримуючсь протоколів
Європейської конвенції про захист хребетних тварин), НДІ медико-екологічних проблем, інститут клінічної
патології людини, НВО «Фарматрон», бібліотека (http://lib.zsmu.edu.ua/), комп’ютерні класи, дослідне поле для
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вирощування ЛРС тощо. Під час відеотрансляцій члени ЕГ відзначили інноваційне обладнання. На усій території
ЗДМУ відкрито вільний доступ до мережі Інтернет. Директор бібліотеки Карпенко Т.В. відзначила, що бібліотека є
центром інтегрованого інформаційного забезпечення освітнього та науково-дослідного процесів. Окремі локації
бібліотеки облаштовані інноваційною технікою, інтернет комунікаційними мережами, є технічно облаштовані
індивідуальні робочі місця з можливістю підключення власних гаджетів, окремі локації для групової роботи та
проведення он-лайн конференцій, вебінарів тощо. Ведуться і підтримуються 9 читацьких баз даних, у тому числі
Електронний каталог (https://cutt.ly/cb58gZI); створено Інституційний Репозитарій університету – IRZSMU
(https://cutt.ly/Xb58zIB). Бібліотека має доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою,
зокрема Scopus, Web of Science. У ЗДМУ є 6 гуртожитків (https://cutt.ly/ib54Bjs), спортивний клуб
https://cutt.ly/Pb542hv), університетська клініка (http://uk.zp.ua/), клуб художньої самодіяльності, студія краси,
студентський профілакторій, буфети і кафе (https://cutt.ly/5b57zPl). В ЗВО є затверджені навчальні плани, за якими
здійснюється підготовка аспірантів; робочі програми та силабуси, які розміщені у вільному доступі на сайті ЗДМУ
(https://cutt.ly/Gb57CXX). Для кожного освітнього компоненту розроблено НМКД згідно до Положення
(https://cutt.ly/kb55NQW), до яких здобувачі мають авторизований доступ (http://doc.zsmu.edu.ua/). У 2020 р. у
ЗДМУ були створені 26 лекційних аудиторій для онлайн навчання,оснащені новими ноутбуками з програмним
забезпеченням MS Teams, веб-камерами Logitech та спеціальними LED-лампами освітлення.

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

На підставі проведених онлайн зустрічей зі аспірантами, адміністративним та академічним персоналом,
представниками органів самоврядування, ЕГ було встановлено, що викладачі та здобувачі мають безоплатний
доступ до інформаційних ресурсів та відповідної інфраструктури ЗДМУ. Зі слів аспірантів, вони мають
авторизований доступ до електронних ресурсів кафедр, де розміщені навчальні матеріали (http://doc.zsmu.edu.ua/).
На зустрічі зі здобувачами було стверджено аспірантами Маганова Т.В., Хільковець А.В., Карпун Є.О. про безоплатне
користування інфраструктурою та інформаційними ресурсами ЗДМУ: науковими лабораторіями, обладнанням для
проведення наукового дослідження, віварієм, ресурсами бібліотеки, читальною залою, комп’ютерними класами,
послугами психологічної підтримки та університетської клініки тощо. Є вільний доступ до ресурсів наукометричних
баз даних Scopus та Web of Science; також аспіранти мають безоплатну можливість публікувати результати своїх
наукових досліджень в журналах «Запорожский медицинский журнал» і «Патологія», що видаються в ЗДМУ і
включені до Web of Science (https://cutt.ly/Nb5LF2f). Для здобувачів, НПП створені всі умови для спортивного
дозвілля, участі в художній самодіяльності тощо. Під час зустрічі з академічним персоналом ЕГ зав. кафедри
медичної фізики, біофізики та вищої математики проф. Сергєєва Л.Н. продемонструвала навчальні матеріали для
аспірантів, що розміщені на електронному ресурсі кафедри. У ЗДМУ здійснюється анкетування учасників освітнього
процесу щодо виявлення недоліків в організації провадження освітньої діяльності, виявлення їх потреб, інтересів та
рівня задоволеності освітнім процесом, культурно-соціальною сферою, матеріально-технічним, інформаційним
забезпеченням, рівнем науково-дослідної роботи та комунікацією в університеті. Результати анкетного опитування
оприлюднюються на сайті ЗДМУ (https://cutt.ly/hb56DXl; https://cutt.ly/Bb56Hqf), обговорюються на засіданням
кафедр, Вченої ради та враховуються у подальшому для удосконалення освітньої програми та освітнього процесу.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

ЕГ були презентовані відеоролики, які також розміщені на офіційному сайті ЗДМУ (https://cutt.ly/zb6rK0S) та в
YouTube: «Фільм про нас. ЗДМУ/ЗГМУ/ZSMU» (https://cutt.ly/kb6rM2l), «ЗДМУ. Умови проживання, дозвілля,
спорт (https://cutt.ly/7b6rhCS), що підтверджують створення належних умов для задоволення основних потреб та
інтересів аспірантів. Під час зустрічей представники різних фокус-груп запевнили, що усі об’єкти відповідають
санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам охорони праці та вимогам ДБН України. Освітнє
середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти ЗВО. У кожній лабораторії є план евакуації,
відповідні інструкції, засоби пожежогасіння. В ЗДМУ визначені відповідальні особи, які проводять інструктажі з
техніки протипожежної безпеки та охорони праці, ведеться необхідна документація (https://cutt.ly/gb6t2po;
https://cutt.ly/yb6t33v). Під час зустрічі завідувач кафедри технології ліків, проф.Гладишев В.В. підтвердив, що
постійно проводяться інструктажі з техніки безпеки аспірантів та НПП під час роботи на кафедрі та гарантується
безпечність їх життя. Під час демонстрації МТБ ЗДМУ гарант ОНП проф. Каплаушенко А.Г. ствердив, що освітнє
середовище є безпечним для життя та здоров’я аспірантів, викладачів, працівників ЗДМУ, та акцентовано увагу ЕГ,
що усі приміщення облаштовані протипожежною сигналізацією, цілодобово ведеться відеоспостереження, вся
територія огороджена; ЗДМУ обслуговує охоронна служба. Гуртожитки облаштовані новими електричними
плитами та відповідають нормам протипожежної безпеки. За потреби психологічної підтримки учасники освітнього
процесу можуть звернутися до служби психологічної підтримки (https://cutt.ly/4b6y5Bn), стосовно стану здоров’я до
лікарів медпункту, Центру медичної реабілітації і профілактики (https://cutt.ly/Lb6upxM) та Університетської
клініки (https://cutt.ly/Rb6uQZj) на безоплатній основі, про що підтвердили у ході зустрічей з ЕГ учасники
освітнього процесу. Для фізичного розвитку здобувачів освіти та викладачів працюють різноманітні спортивні
секції: аеробіка, баскетбол, волейбол та ін. (https://cutt.ly/zb6uJ3B). Під час зустрічі з ЕГ аспірантка Маганова Т.В.
підтвердила можливість здобувачами відвідування спортивних секцій у Студентському спортивному клубі ЗДМУ,
зокрема вона відвідувала секцію з фітнесу. Для забезпечення сприятливих умов для виконання та написання
дисертації аспірантам надана можливість проживати у гуртожитках по 1 особі в кімнаті. У процесі зустрічей
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з’ясовано, що в ЗДМУ сформований сприятливий морально-психологічний клімат; гарант ОНП, НПП кафедр,
наукові керівники аспірантів всіляко сприяють запобіганню конфліктних ситуацій, реалізують індивідуальний
студентоцентрований підхід до кожного здобувача. Важливим медіатором між здобувачами та адміністрацією ЗДМУ
є органи самоврядування; представники аспірантів входять до Вченої ради фармацевтичних факультетів ЗДМУ
(Маганова Т.В., https://cutt.ly/pb6oqSu), студентської ради (Хільковець А.В.).

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

У ході зустрічей ЕГ пересвідчилася, що у ЗДМУ запроваджена дієва Програма підтримки здобувачів наукового
ступеня та вченого звання у ЗДМУ (https://cutt.ly/Ib6av2U). Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна
та соціальна підтримки аспірантів здійснюється через структурні підрозділи ЗДМУ: відділ аспірантури і
докторантури (https://cutt.ly/pb6iMgW); кафедри, що забезпечують освітню діяльність за ОНП спеціальності 226
Фармація, промислова фармація (https://cutt.ly/2b6oauX; https://cutt.ly/Ab6offr); наукові підрозділі університету
(https://cutt.ly/Bb6oZTV); Центр дистанційної освіти і телемедицини (http://zsmu.edu.ua/p_137.html); Центр
комп’ютерних технологій (http://zsmu.edu.ua/p_138.html), бібліотеку (http://lib.zsmu.edu.ua/); службу психологічної
підтримки (https://cutt.ly/4b6y5Bn) та ін. Під час зустрічей зі здобувачами вони надали вичерпну інформацію
відносно наукових керівників, співробітників відділу аспірантури і докторантури, процедури вирішення
конфліктних ситуацій, можливості отримання психологічної допомоги, системи навчання із застосування
дистанційних технологій, особливостей навчання під час карантину. Інформаційна взаємодія аспірантів та
НПП/співробітників відбувається за допомогою сайтів підрозділів, телефонного зв’язку, e-mail, Skape, соціальних
мереж, сервісів MS Office 365 тощо Під час зустрічі з адміністративним персоналом завідувач відділу аспірантури і
докторантури Разнатовська О.М. розповіла про механізми інформування аспірантів щодо пошуку грантів на
стажування та проведення наукових досліджень (інформація на сайті відділу аспірантури і докторантури,
інформаційні листи на кафедри, e-mail розсилка); голова профспілкової організації співробітників ЗДМУ проф.
Панасенко О.І. продемонстрував свою обізнаність щодо вирішення питань соціальної підтримки аспірантів та
викладачів. Аспіранти інформовані, що в ЗДМУ є скринька довіри «Напишіть нам» (https://cutt.ly/xb6aweL).
Позитивною практикою, на думку членів ЕГ, є визначення рівня задоволеності аспірантів підтримкою у ЗДМУ.
Результати анкетного опитування оприлюднюються на сайті ЗДМУ (https://cutt.ly/hb56DXl; https://cutt.ly/Bb56Hqf),
обговорюються на засіданням кафедр, Вченої ради та враховуються у подальшому для удосконалення діяльності
університету.

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Вступ та навчання осіб з особливими освітніми потребами регулюються «Правилами прийому до аспірантури ЗДМУ
в 2021 р.» (https://cutt.ly/pb6hlHI). Позитивною практикою на думку ЕГ є створення у ЗДМУ волонтерської групи
для супроводу (надання допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями, громадянам похилого віку,
іншим маломобільним групам населення під час перебування на території ЗДМУ (розпорядження ректора № 06 від
12.02.2019 «Щодо створення волонтерської групи» (https://cutt.ly/gb6d0SL). У ЗДМУ проведено реконструкцію усіх
об’єктів інфраструктури (навчальних корпусів, гуртожитків, їдальнь, лабораторій, Університетської клініки тощо)
для доступу до них маломобільних груп населення, про що свідчить «Технічний звіт щодо доступності
маломобільних груп населення до будівель Запорізького державного медичного університету», шифр 10066, 2019 р.
(https://cutt.ly/pb6hlHI, стор.7). Згідно з відеоматеріалами МТБ, які були продемонстровані членам ЕГ, у ЗДМУ
створено достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами, що навчаються
за ОНП (пандуси, функціональні ліфти в дії, туалети, доступні кнопки виклику) (https://cutt.ly/mb6s1NB;
https://cutt.ly/3b6fR8P), хоча ЕГ під час зустрічей з адміністративним персоналом, гарантом ОНП з’ясувала, що за
даною ОНП Фармація не навчаються особи з особливими освітніми потребами.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями,
дискримінацією та/або корупцією тощо) регламентуються Положенням про порядок врегулювання конфліктів в
освітньому процесі ЗДМУ (http://surl.li/ujiq), Положенням про засади запобігання і протидії булінгу, дискримінації,
сексуальним домаганням та іншим проявам неетичної поведінки у ЗДМУ (https://cutt.ly/Rb6lYWG). Вона є чіткою і
зрозумілою, доступною для усіх учасників освітнього процесу, оприлюднена на офіційному сайті ЗВО та послідовно
дотримується під час реалізації ОНП. У ЗДМУ створена комісія з попередження і боротьби з булінгом,
дискримінацією та сексуальними домаганнями, діяльність якої регламентована Положенням про Комісію з
попередження і боротьби з булінгом, дискримінацією та сексуальними домаганнями (https://cutt.ly/nb6lA6o). Під
час зустрічей з аспірантами, науковими керівниками, академічним персоналом, гарантом, ЕГ з’ясувала, що у
випадку будь-якої конфліктної ситуації аспірант може звернутися за допомогою до наукового керівника, гаранта
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ОНП, завідувача відділу аспірантури і докторантури, завідувачів кафедр. За потреби аспіранти можуть скористатися
скринькою довіри «Напишіть нам» (https://cutt.ly/xb6aweL). Під час інтерв’ювання з гарантом ОНП, НПП,
аспірантами ЕГ з’ясувала, що проявів дискримінації, сексуальних домагань на ОНП Фармація не було. Реалізацію
антикорупційної програми в ЗДМУ здійснює уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Аніщенко М.А., до якого можна звернутися з питань запобігання та виникнення корупції. Діяльність уповноваженої
особи регулюється Положенням про уповноважену особу з питань запобігання корупції (https://cutt.ly/7b6cSBt). На
сайті ЗДМУ у розділі «Основна інформація» наведена інформація про антикорупційні заходи
(https://cutt.ly/xb6cyTM). Під час інтерв’ювання ЕГ з’ясовано, що усі учасники освітнього процесу знають та
повідомленні про антикорупційні заходи та відповідальних за цим напрямком роботи. За результатами анкетного
опитування здобувачів ІІІ (освітньо-наукового) рівня (https://cutt.ly/cb6vqtH) 94,8% аспірантів не стикалися з
проявами корупції або хабарництва за час навчання в аспірантурі ЗДМУ.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

ЗДМУ є SMART-університетом, в освітньому процесі якого застосовуються значний арсенал ІТ-технологій. Наявна
велика кількість наукових лабораторій, які обладнані сучасним інноваційним устаткуванням з США, Європи, Японії;
є віварій; бібліотека, що має доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою, у т.ч. до баз
даних Scopus та Web of Science Core Collection; розгалужена інфраструктура для відпочинку та дозвілля. Під час
зустрічей з фокус-групами ЕГ з’ясувала, що в ЗДМУ є дієва Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та
вченого звання у ЗДМУ (http://surl.li/ulmq) та Програма підтримки здобувачів наукового ступеня і вченого звання,
та викладачів у ЗДМУ (https://cutt.ly/0b5Kil9), які передбачають стимулювання науковців через преміювання,
доплати, винагороди. Значна увагу у ЗДМУ приділяється створенню належних умов для осіб з особливими освітніми
потребами. За словами академічного персоналу в ЗДМУ створена потужна ІТ платформа з навчально-методичним
забезпеченням освітніх компонент навчального плану ОНП Фармація, що доступні для аспірантів на електронній
платформі Microsoft Teams.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Зауважень не має.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ЗДМУ можна вважати взірцевим у контексті впровадження в освітній та науковий процеси, академічне середовище
SMART-технологій. ЗДМУ забезпечує аспірантів за ОНП Фармація усіма матеріальними ресурсами, необхідними
для освітнього та наукового процесу, а також приділяє значну увагу наданню освітньої, організаційної,
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки. ЗДМУ використовує усі можливі ресурси для покращення
освітнього середовища, його адаптації до потреб здобувачів, зокрема з особливими освітніми потребами. Отже,
освітня діяльність за ОНП Фармація за ІІІ (освітньо-науковим) рівнем повністю відповідає Критерію 7 та має
взірцевий характер.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

ЗВО дотримується процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП у
відповідності до Положення про освітні програми у Запорізькому державному медичному університеті
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_osvitni_prohramy_u_zdmu.pdf).
Періодичність перегляду ОНП – не менше 1 раз на рік. Проектною групою проведено за останні 5 років 7 засідань
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_134.html), на яких вносяться відповідні зміни на основі пропозицій зовнішніх та
внутрішніх стейкхолдерів. Наприклад, від представників роботодавців – декана 1-го фармацевтичного факультету,
доц.О. А. Кремзера, голови «Запорізької регіональної фармацевтичної асоціації», генерального директора КП
«Примула» О. Б. Красовської, представника від здобувачів, аспірантки А. В. Хільковець. Зміни в ОНП відбулися при
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перегляді 2017 року (оскільки відбулася зміна назви спеціальності з 226 Фармація на 226 Фармація, промислова
фармація), проте суттєвіші зміни відбулися при перегляді ОНП 2020 року (зменшено кількість ФК з 13 до 10,
переглянуто зміст ПРН, що пов'язано із тенденціями розвитку фармацевтичної галузі, появою проекту стандарту
вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої
освіти).

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

Зустріч зі здобувачами вищої освіти, залучених до участі у діяльності органів студентського самоврядування
університету, вчених рад факультетів, Вченої ради університету свідчить про те, що вони залучені до процесу
періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Шляхом
анкетування здобувачі висловлюють свою думку та пропозиції стосовно змісту ОНП та процедур забезпечення її
якості. Зокрема, до всіх засідань проєктних груп залучалася представник здобувачів, аспірантка Хільковець А. В.
Також в періодичному перегляді ОНП та інших процедур забезпечення якості освітнього процесу залучаються
представники студентського самоврядування, яка представлена в ЗДМУ студентською радою
(http://zsmu.edu.ua/p_862.html), Студентська рада має право і можливість вирішувати питання навчання, побуту,
захисту прав та інтересів здобувачів освіти та участі в управлінні університетом (аспірантка Хільковець А. В. входить
до складу студентської ради університету, аспірантка Маганова Т. В. входить до складу Вченої ради
фармацевтичного факультету). За активної участі аспірантів здійснюється розробка анкет, обговорення результатів
анкетування (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html). Також активну позицію займає наукове товариство молодих
вчених та студентів ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/p_215.html, яке займається залученням молодих науковців до
наукових досліджень, організації і проведення конференцій, симпозіумів, круглих столів з науковою молоддю.
Щорічно проводиться конференція студентів та молодих вчених ЗДМУ.

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

В університеті створена рада роботодавців за третім (освітньо-науковим) рівнем
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_158.html), діє Положення про раду роботодавців у Запорізькому державному
медичному університеті (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rada_robotodav/polozh_rada_robotodav.pdf),
До складу Ради роботодавців за ОНП Фармація входять декан 1-го фармацевтичного факультету доц. О.А.Кремзер,
голова «Запорізької регіональної фармацевтичної асоціації» Красовська О.Б. та гарант ОНП Каплаушенко А.Г. До
роботи та консультації аспірантів залучаються віце-президент ТОВ НВО «ФАРМАТРОН» д.фарм.н., проф. Кучеренко
Л. І, керівник сертифікаційно-випробувальної лабораторії парфумерно-косметичних товарів та товарів побутової
хіміїх, сертифікованої ДП «ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ» д.фарм.н., професор Гладишев В.В., що було підтверджено
ЕГ під час зустрічі. За рекомендацією голови ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських
засобів» д.фарм.н., професора Гризодуба О.І. проводиться детальний розгляд процесу валідації АФІ та БАР.

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

Дана ОНП є молодою, але вже є приклади закінчення навчання та захисту дисертацій на здобуття наукового ступня,
«доктор філософії». Зокрема аспіранти Фролова Ю.С., Ставицький В.В., Михальченко Є.К. успішно завершили
навчання в аспірантурі, захистили дисертаційні роботи і на даний час працевлаштовані на кафедрах ЗДМУ,
аспіранти Ігнатова Т. В. (викладач приватного закладу ВО Міжнародний класичний університет ім. Пилипа
Орлика), Солодовник В. А. (аптечна мережа м. Дніпро), здобувач Глазунова Т. В. (асистент ЗДМУ) успішно пройшли
навчання і знаходяться на етапі офіційного обговорення дисертаційних робіт. Таким чином ЗВО має інформацію
працевлаштування та кар’єрний шлях випускників ОНП Фармація. Також в ЗВО існує практика продовження
спілкування випускників програми зі своїми науковими керівниками, які також знають подальшу долю своїх
випускників.

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

З метою підвищення якості підготовки фахівців, конкурентоспроможних на світовому ринку праці, готових до
плідної професійної діяльності, в університеті впроваджена система управління якістю згідно з вимогами
міжнародного стандарту ISO 9001:2015 і і в черговий раз успішно пройшов зовнішній наглядовий аудит органу
сертифікації «РосУкрСерт». Система забезпечення якості закладу вищої, використовуючи традиційні та сучасні
методи, в тому числі із застосуванням Google forms (http://zsmu.edu.ua/p_1470.html), Е-форм
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(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html) забезпечує аналіз результати сесій, мови викладання, якості викладання
дисциплін взагалі і по викладачах окремо; труднощі, з якими стикаються здобувачі в процесі навчання; методики
читання лекцій на підставі Положення про організацію опитувань щодо якості освітніх послуг у Запорізькому
державному медичному університеті
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pro_orhanizatsiiu_opytuvan_shchodo_iakosti_osvitnik
h_posluh_u_zdmu.pdf). Під час вивчення питання організації змішаної форми навчання в університеті було
виявлено ряд проблемних питань щодо розширення переліку відеоматеріалів з окремих тем, викладення матеріалів
до практичних занять на платформу MS Teams. Виявлені проблемні питання взяті до уваги та усуваються – уже
реалізовано переведення на нову платформу матеріалів навчально-методичного характеру, відбувається
опрацювання кластеру наукової інформації.

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

Акредитація ОНП Фармація за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти проводиться вперше. Проте ЗВО
врахував пропозиції акредитацій ОПП «Стоматологія» другого (магістерського) рівня та «Фізична терапія,
ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня і тому до складу проєктної групи ОНП «Фармація» введено здобувача
вищої освіти і представника від роботодавців
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_15.pdf), налагоджена робота з потенційними
роботодавцями не лише Запорізької області, а й інших регіонів України.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

ЕГ відзначає, що в ЗВО сформована культура якості на високому рівні, відповідальність за якість освіти в ЗДМУ
несуть усі представники академічної спільноти університету: адміністрація університету, факультетів і підрозділів,
наукові і науково-педагогічні працівники, викладачі, здобувачі освіти та перебуває на особистому контролі ректора.
СУЯ ЗДМУ гарантує високий рівень НПП, ефективні методики надання освітніх послуг в галузі, сучасні умови
навчання для здобувачів вищої освіти
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_syst_vnutr_zabezp_iakosti_vyshchoi_
21osvity.pdf, http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_155.html. Безпесередн відповідальність за реалізацію процедур та контроль
за внутрішнім забезпеченням якості освіти в ЗДМУ покладено на проректора з науково-педагогічної та навчальної
роботи та на проректора з наукової роботи. За проведення моніторингу відповідає голова сектору моніторингу
якості освіти із залученням завідувача відділу аспірантури і докторантури, гаранта ОНП. Наукові та науково-
педагогічні кадри також залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП на усіх його етапах:
розроблення, перегляд та реалізація ОНП. Загалом, усі стейкхолдери підтвердили свою активну участь у системі
управління якістю. В ЗВО запроваджені постійні зустрічі здобувачів ВО з ректором, на яких присутні мають
можливість висловити свої побажання щодо удосконалення освітнього процесу. Побажання від усіх зацікавлених
сторін також можуть бути надіслані на електронну пошту zsmu@zsmu.zp.ua.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

До сильних сторін ЕГ відносить функціонування Системи управління якістю, сертифікованої на відповідність
вимогам стандарту ISO 9001:2015, також функціонуюча рада роботодавців за третім (освітньо-науковим) рівнем, яка
активно приймає участь в житті Університету, активну участь представників органів студентського самоврядування
у забезпеченні процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

ЕГ рекомендує структурувати внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЗВО з розподілом її на рівні,
розглянути питання щодо створення відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

У ЗДМУ процедури корекції ОНП розроблені, здобувачі мають вплив на перегляд ОНП, впроваджена система
регулярного анкетування, а їх результати викладені у відкритому доступі, здобувачі знають про своє право на
волевиявлення та задоволені реалізацією ОНП. У ЗВО функціонує на належному рівня Система управління якістю,
яка сертифікована на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015, реально функціонує рада роботодавців за
третім (освітньо-науковим) рівнем, що приймає участь в реалізації ОНП в Університеті, активно залучаються органи
студентського самоврядування до різних аспектів діяльності університету, включаючи обговорення ОНП, участь в
органах управління ЗВО, забезпечення якості освітнього процесу тощо. Тому ЕГ вважає, що ОНП відповідає
вимогам рівню В за критерієм 8.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

Запорізький державний медичний університет в питанні прозорості та публічності керується чинним
Законодавством України та Статутом ЗДМУ (http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf), В якому зазначено
принципи діяльності, права та обов’язки університету, органів громадського та студентського самоврядування
університету. Взаємовідносини між усіма учасниками навчального та інших процесів викладені в правилах
внутрішнього трудового розпорядку (http://zsmu.edu.ua/upload/intext/pravila_vnut_rozp.pdf). Обов’язки наукових
керівників та консультантів, а також права та обов’язки аспірантів викладені в Положенні про підготовку науково-
педагогічних і наукових кадрів у Запорізькому державному медичному університеті
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_npk.pdf), при цьому в університеті здійснюється
постійний контроль за дотриманням норм і правил, про що зазначила проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи на зустрічі з експертною групою. Всі документи та інформація оприлюднена на сайті ЗДМУ
(http://zsmu.edu.ua/), сайтах відділу аспірантури і докторантури (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/), навчального відділу
(http://nmv.zsmu.edu.ua/), наукової бібліотеки (http://lib.zsmu.edu.ua/), доводяться до відома учасників навчального
процесу ще на етапі вступу, про що останні завірили експертну групу на відповідній зустрічі.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

На офіційному веб-сайті ЗДМУ розміщена інформація про проект ОНП, протоколи засідання проектних груп,
накази і протоколи із засідань вчених рад, що вносять зміни до освітньо-наукової програми
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_134.html), а також інформацію про опитування здобувачів. Однак на сайті ЗВО
відсутня вкладка щодо представлення рекомендацій стейкхолдерів з числа роботодавців. На зустрічі зі
стейкхолдерами, зокрема з числа роботодавців було зазначено про їх реальну участь в перегляді ОНП, особливо
щодо оновлення змісту навчальних дисциплін за спеціальністю, на що заклад вищої освіти одразу відреагував і
оновив наповнення навчальних дисциплін.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

Освітньо-наукова програма Фармація, промислова фармація 2021 розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_134.html), у відповідній вкладці розміщена актуальна інформація про ОНП, програмні
результати навчання, перелік освітніх компонент, структурно-логічна схема тощо. На зустрічі зі здобувачами,
останні зазначили що на сайті університету викладена необхідна інформація про ОНП, а також про постійне
інформування здобувачів про освітню програму. На офіційному веб-сайті ЗВО розміщені силабуси
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_136.html) нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, а також робочі навчальні
програми (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_145.html).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.
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На офіційному веб-сайті розміщена інформація про регулювання освітнього процесу, права і обов’язки окремих
учасників освітнього процесу, інформація про освітньо-наукову програму та інша актуальна інформація.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Рекомендуємо створити на офіційному веб-сайті окрему вкладку для громадських обговорень, де буде розміщена
контактна інформація для внесення пропозицій та пропозиції різних груп стейкхолдерів щодо покращення ОНП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітньо-наукова програма відповідає критерію 9, зокрема на сайті ЗДМУ оприлюднені чіткі правила і процедури,
що регулюють права і обов’язки учасників освітнього процесу, достовірну інформацію про ОНП та є доступними за
думкою здобувачів. Зауваження мають рекомендаційний характер.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю.

Структура та зміст освітньо-наукової програми сформовані відповідно до наукових інтересів здобувачів вищої освіти,
зокрема структура ОНП передбачає набуття знань і практичних навичок, що реалізується викладанням дисциплін
«Сучасні аспекти створення та стандартизації ЛЗ, АФІ та БАР» та «Сучасні аспекти ТЛ, ОФС та судової фармації», що
створюють підґрунтя та супровід науковим дослідженням (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_152.html), підготовка з
загальних і фахових компетентностей майбутнього науковця ґрунтується на засвоєнні «Основ біостатистики та
методів статистичного моделювання» і «Технології планування, виконання та захисту дисертаційного
дослідження», а також знань іноземної мови, в тому числі за професійним спрямуванням (Іноземна мова Upper
Intermediate-Advanced) (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_146.html). Цикл «Загальнонаукових дисциплін» передбачає
засвоєння «Основ академічної доброчесності» та «Основ наукової і професійної етики»
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_149.html). Під час інтерв’ювання здобувачі наголошували на тому, що зміст цієї ОНП
відповідає їхнім науковим інтересам. Спілкування у фокус-групах зі стейкголдерами дозволило дійти висновку, що
оновлення змісту ОНП відповідає науковій діяльності аспірантів, а наукові керівники постійно здійснюють їх
педагогічний супровід при цьому розвивають вміння самостійного наукового пошуку та автономного навчання.
Навчально-педагогічна практика в повному обсязі допомагає закріпити матеріал та набути необхідних навичок
викладання у вищій школі, сформувати викладацькі компетентності. Здобувачами під час відповідної зустрічі було
наголошено на відповідності навчально-педагогічної практики їх інтересам і набуттю відповідних компетентностей.

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

Ще на етапі вступу абітурієнт має можливість обрати наукового керівника відповідно до тематики майбутніх
досліджень, ця інформація викладена у вільному доступі
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/Potenc_nauk_kerivn/Potenc_nauk_kerivn_farm.pdf). Планування
(http://zsmu.edu.ua/p_212.html) тем дисертаційних досліджень (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_118.html) відбувається
відповідно до напряму наукових досліджень керівників або наукових шкіл університету,
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_172.html) та виконуються як фрагмент ініціативних НДР відповідних кафедр та НДР,
що фінансуються з Державного бюджету України. На зустрічах з науковими керівниками експерти переконатися в їх
авторитетності, професіоналізмі, науковій активності і баченні реального стану та перспектив наукових досліджень
своїх аспірантів. Наукові керівники активно залучають своїх аспірантів до виконання науково-дослідних тем,
керівництво яких вони здійснюють. В ЗДМУ створюються разові ради із захисту PhD
(http://zsmu.edu.ua/p_1333.html), даний процес унормовано відповідним Положенням про порядок проведення
захисту дисертацій та присудження ступеня доктора філософії у
ЗДМУ(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_proved_zahystu.pdf). На запит експертної групи
гарант ОНП надав інформацію щодо відповідності напрямів досліджень аспірантів та їх наукових керівників, з
цього документу можна переконатися у відповідності діяльності аспірантів напрямку досліджень наукових
керівників. Наприклад: Цикало Т.О. «Фармакогностичне дослідження видів роду Рижій», науковий керівник
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Тржецинський С.Д. має публікацію «Дослідження елементного складу рижію посівного (Сamelina sativa (L.) Crantz)
та рижію дрібноплодого (Camelina microcarpa Andz.)» та ін.; Ігнатова Т.В. «Синтез, фізико-хімічні та біологічні
властивості 4-R-5- фенетил-2,4-дигідро3Н-1,2,4-тріазол-3- тіонів та їх заміщених», науковий керівник Каплаушенко
А.Г. має відповідні публікації: «Synthesis and physical-chemical properties of 5- phenethyl-4-R-4Н-1,2,4-triazole-3-
thioles and their chemical transformations» та ін.

3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми
можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики
аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до
використання лабораторій, обладнання тощо).

В Запорізькому державному медичному університеті функціонує комісія з перевірки первинної документації
(http://zsmu.edu.ua/sp_214.html,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_kom_perev_perv_dok.pdf), група, яка забезпечує
перевірку робіт на відсутність плагіату (http://zsmu.edu.ua/p_1477.html), метрологічна служба ЗДМУ
(http://zsmu.edu.ua/p_201.html). До організації та проведення апробації результатів дисертаційних робіт
долучається відділ аспірантури і докторантури (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/), наукова служба
(http://zsmu.edu.ua/p_1120.html). Здобувачі вищої освіти мають можливість проводити апробацію результатів
наукових досліджень під час проведення наукових конференцій (http://zsmu.edu.ua/p_1177.html), також
висвітлювати їх в періодичних журналах ЗДМУ (http://zsmu.edu.ua/p_740.html). Проміжні обговорення проміжних
результатів дослідження відбувається під час усього навчання, а також при участі у наукових конференціях.
Здобувачі вищої освіти мають доступ до лабораторного обладнання, матеріалів, інтернету, про що зазначили на
відповідній зустрічі. Доступ до наукової літератури, електронних журналів забезпечується бібліотекою ЗДМУ. В
університеті існує періодичний журнали ЗДМУ (http://zsmu.edu.ua/sp_199.html), що входять до переліку фахових
видань ДАК України та індексуються наукометиричними базами, включаючи Web of Sciense, публікація результатів
досліджень для аспірантів є безкоштовною. Також на зустрічі зі здобувачами вищої освіти, останніми було
зазначено про безкоштовну можливість для публікацій аспірантами своїх наукових напрацювань в наукових
журналах інших університетів та установ.

4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь
у спільних дослідницьких проектах тощо.

За результатами інтерв’ю з представниками ТОП-менеджменту, керівником відділу міжнародних зв’язків,
здобувачів та випускників було повідомлено про долучення деяких аспірантів до міжнародної академічної
спільноти. ЗДМУ має 57 міжнародних договорів, (http://zsmu.edu.ua/p_1460.html), відповідно до яких виконуються
гранти, дослідження та мобільність, стажування і конференції. ЗДМУ є членом міжнародних асоціацій – Великої
хартії університетів, Європейського товариства ORPHEUS, Європейської фармасоціації, з 2020 р. є членом
Національного інформаційного центру академічної мобільності. Керівництвом відділу міжнародних зв’язків було
зазначено про можливість аспірантів даної ОНП брати участь у програмах мобільності та грантових програмах за
підтримки ЗДМУ, також ця інформація наведена на офіційному веб-сайті університету
(http://zsmu.edu.ua/p_631.html). В рамках асоціації EPSA у 2019, 3 аспіранти від ЗДМУ взяли участь у 16-й Асамблеї.
Також з 2019 р. університет бере участь в проєкті DEEPRAFT, фармацевтичної компанії Pfizer. У 2020 році була
підписана угода про обмін із фармацевтичним факультетом Барселони, Іспанія. Наразі йдуть перемовини з Євромед
щодо організації стажувань для аспірантів усіх напрямків. В рамках співпраці із міжнародною французькою
фармкомпанією «Серв’є» проводяться тренінги для здобувачів фармфакультетів.

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

Наукові керівники аспірантів постійно беруть участь у дослідницьких проєктах, за результатами виконання яких
публікуються монографії, статті у фахових виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science
(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55423997600&zone=), результати наукової
роботи активно публікуються в періодичних фахових виданнях України (https://scholar.google.com.ua/citations?
user=rrOywlIAAAAJ&hl=uk) у вигляді тез, матеріалів доповідей. Результати впроваджуються в сучасну
фармацевтичну практику (http://zsmu.edu.ua/sp_274.html), оформлюються патенти на корисні моделі і винаходи.
Кафедри ЗДМУ виконують ініціативи НДР з проблем сучасної фармації, а також виконують науково-дослідні
роботи, що фінансуються МОЗ України. На зустрічі з науковими керівниками аспірантів, які підтвердили участь в
НДР.
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6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

Практика дотримання правил академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів
передбачає систематичне використання антиплагіатної системи перевірки текстових документів на унікальність.
Нормативним документом, який регулює основні вимоги щодо дотримання академічної доброчесності
працівниками та здобувачами вищої освіти, є Положення про запобігання прихованому плагіату в наукових і
навчальних виданнях ЗДМУ», яке дублює типове положення, розроблене Національним агентством із забезпечення
якості вищої освіти
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_zapobig_pryhov_plagiatu.pdf). Аспіранти та інші
науковці ЗДМУ заповнюють «Декларацію про дотримання академічної доброчесності»
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/deklar_pro_dobr.pdf), цей факт підтвердили здобувачі
вищої освіти на відповідній зустрічі. В університеті запроваджена ліцензована сертифікована система Anti-
Plagiarism, в якій перевіряються всі завершені дисертаційні роботи, монографії, навчально-методичні видання, а
також наукові статті, які надсилаються для публікації в журнали, про що запевнив представник системи
забезпечення академічної доброчесності та запобігання академічному плагіату. Моніторинг за дотриманням
академічної доброчесності здійснюється науковими керівниками й профільними кафедрами на всіх етапах
підготовки наукової роботи. Особлива увага приділяється перевірці наукових статей і тексту дисертації.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Запорізький державний медичний університет створює сприятливі умови для проведення освітнього і наукового
процесів, апробації результатів наукових досліджень. Наукові керівники є активними дослідниками та створюють
доброзичливу атмосферу й усіляко підтримують здобувачів вищої освіти. Тематики наукових досліджень аспірантів
відповідають напрямку досліджень наукових керівників. Процедури і політика дотримання академічної
доброчесності чіткі та зрозумілі для усіх учасників освітнього процесу.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

Недоліки в рамках критерію 10 відсутні, проте експертна група рекомендує: продовжувати популяризувати участь
здобувачів вищої освіти у програмах академічної мобільності та грантових програмах.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП та освітня діяльність за нею загалом відповідають визначеному критерію. В ЗДМУ створені умови
комплексного планування та виконання наукових досліджень. Наукові дослідження здійснюють науковці та
здобувачі вищої освіти в тісній співпраці з роботодавцями та державою, в чому допомагають наявні науково-дослідні
інститути. Університет є розробником власних лікарських засобів від етапу дизайну та синтезу лікарської речовини з
визначенням її фармакологічної дії до випуску препаратів партнерами університету.

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

В ході підготовки до виїзної експертизи, при спілкуванні з фокус-групами протягом онлайн-частини акредитації
експертна група мала доступ до ресурсів університету, отримала вичерпні відповіді на запитання, що свідчить про
доброзичливу атмосферу та високу культуру спілкування. Роботодавці під час зустрічі надали чудові відгуки про

Сторінка 27



діяльність закладу за ОНП Фармація. Всі учасники освітнього процесу за даною ОНП у Запорізькому державному
медичному університеті позитивно налаштовані на діалог та співпрацю щодо удосконалення освітнього процесу.

V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми A

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Загричук Григорій Ярославович
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Члени експертної групи

Ольховська Анжела Борисівна

Северін Олександр Олегович
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