
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Запорізький державний медичний університет

Освітня програма 47503 Фармація

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
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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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 99

Повна назва ЗВО Запорізький державний медичний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 02010741

ПІБ керівника ЗВО Колесник Юрій Михайлович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.zsmu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/99

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 47503

Назва ОП Фармація

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Відділ аспірантури і докторантури Запорізького державного медичного 
університету http://aspdoc.zsmu.edu.ua/

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

Кафедри суспільних дисциплін, медичної фізики, біофізики та вищої 
математики, культурології та українознавства, іноземних мов, 
аналітичної хімії, біологічної хімії, клінічної фармації, фармакотерапії, 
фармакогнозії та фармацевтичної хімії, органічної і біоорганічної хімії, 
технології ліків, природничих дисциплін для іноземних студентів та 
токсикологічної хімії, управління та економіки фармації, управління і 
економіки фармації та фармацевтичної технології, фармакогнозії, 
фармакології та ботаніки, фармацевтичної хімії, фізколоїдної хімії, 
кафедра медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій, 
а також науковий і навчальний відділи, відділ міжнародних зв’язків, 
центр підготовки іноземних громадян, приймальна комісія, відділ з 
питань медичної та фармацевтичної освіти, центр дистанційної освіти та 
телемедицини, бібліотека Запорізького державного медичного 
університету

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

69035, Запоріжжя, просп. Маяковського, 26

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 12814

ПІБ гаранта ОП Каплаушенко Андрій Григорович

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

kaplaushenko.ag@zsmu.zp.ua
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Контактний телефон гаранта ОП +38(095)-350-67-04

Додатковий телефон гаранта ОП +38(061)-233-61-97
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 0 міс.

очна вечірня 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Структурний підрозділ у ЗДМУ, відповідальний за реалізацію ОНП – Відділ аспірантури і докторантури 
Запорізького державного медичного університету http://aspdoc.zsmu.edu.ua/ (Положення про відділ аспірантури і 
докторантури Запорізького державного медичного університету 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/viddil/polozh_viddil_aspirant.pdf).
Відповідно до Постанови КМУ від 23.03.2016 № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» {зі змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМУ від 03.04.2019 № 283} та Закону України «Про вищу освіту», у ЗДМУ було 
розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні зі 
спеціальності 226 Фармація (Наказ МОН України від 18.05.2016 № 523) з ліцензованим обсягом 15 осіб (на рік) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/licenzii3/nakaz_MON_med_farm.pdf, Зміна назви спеціальності на 226 
Фармація, промислова фармація (Наказ МОН України від 18.05.2016 № 523, Постанова КМУ від 01.02.2017 № 53). З 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства було розширено провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-науковому рівні) вищої освіти (Наказ МОН України від 17.10.2019 № 971-л, з 
ліцензованим обсягом 60 осіб (з урахуванням строків навчання) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/licenzii3/nakaz_MON_stomat_farm_in.pdf).
Наказом МОН України від 30.03.2021 № 37-л «Про ліцензування освітньої діяльності – переоформлено ліцензію на 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація на 
третьому (освітньо-науковому) рівні, необхідною для доступу до професій, для якої запроваджено додаткове 
регулювання з ліцензованим обсягом 15 осіб (на рік) 
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/protokoli-zasidan-licenzijnoyi-komisiyi-rishennya-mon/2021-
rik 
Внесені зміни до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні зі 
спеціальності 226 Фармація, промислова фармація обговорювалися на 7-ми засіданнях проєктної групи (Протоколи 
№№ 1, 4-7, 10, 15 засідань). Відповідні рішення проєктної групи затверджені на засіданнях Вчених рад ЗДМУ та 
ведені в дію наказами ректора університету (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_134.html).
Потенційні роботодавці (стейкхолдери): Запорізький державний медичний університет МОЗ України та інші ЗВО 
відповідного профілю, хіміко-фармацевтичні підприємства (ТОВ «ФЗ БІОФАРМА», ТОВ НВО «ФАРМАТРОН», ПАТ 
«ФАРМАК», ТОВ НВФ «МІКРОХІМ», Фармацевтична компанія «ЗДОРОВ’Я», ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА 
ВІОЛА», та ін.), представництва фармацевтичних компаній (ТОВ «САНДОЗ УКРАЇНА», «СУІП ТОВ Сперко-
Україна»), аптечні мережі та інші фармацевтичні підприємства.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОВ З ОД ОВ З

1 курс 2020 - 2021 2 2 0 0 0 0 0

2 курс 2019 - 2020 2 2 0 0 0 0 0

3 курс 2018 - 2019 5 3 0 2 0 0 0

4 курс 2017 - 2018 7 3 0 4 0 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) 46993 Фармація

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень 20521 Фармація
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20522 Технології парфумерно-косметичних засобів

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

47503 Фармація

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 94992 35385

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

77661 22368

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

17331 13017

Приміщення, здані в оренду 220 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма onp_phd_221_farm_2021.pdf dfKLK6D7Bz7mRM0l/rhsSrpjOH4JPF2BGZ5se7dk+xk=

Освітня програма onp_phd_221_farm_2020.pdf DG1KA89y7m9TT8q7qaCK6yqdTQu9/pjzosF3AsTD2OA=

Освітня програма onp_phd_226_farm_2016.pdf tbfpBiouIEAMQPd4QmxUtRdzrqDKojO0Vdhfa8CoIPA=

Навчальний план за ОП navch_plan_farm_och_20.pdf rUz7sRAARVW105Vld/fOQbwoEuyz0KH+jOYmJzh6fjA=

Навчальний план за ОП navch_plan_farm_zaoch_20.pdf f4Nvn337mrp/l0vQp3HEqtfDPfble7gTLI2Xa0iflQk=

Навчальний план за ОП navch_plan_farm_och_19.pdf /cUm988ZwbY/BlXV5KFeB2+vFzMFjX/yfxEjlRh63j4=

Навчальний план за ОП navch_plan_farm_zaoch_19.pdf h1W3Hou3OTehacQ1FUlLNQKoaS827k4NgcVUe9ixW18
=

Навчальний план за ОП navch_plan_farm_och_17-18.pdf OKTb37Pya+0BP/9WW2GOh8AzwY4oP3P1Z40NMsrLm
aw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

vidguk_1_farm.pdf zKPA1Zr34QmRSc9X2SniVkOQPaDI1NT120gFDHC10E4
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

vidguk_2_farm.pdf 3fCdvQ4oKnpRnUB1XKzKNcJxm6ImNuj2afkixaK43wI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

vidguk_3_farm.pdf 1hiDztH9op6KlkFzLfU/0z/TGaKP4RVeKzxXYvMYnUE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

vidguk_4_farm.pdf pu76f5hjhLAIdq3f0oeMJonn7wa23JBstGgSODPxdDE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

vidguk_5_farm.pdf 7cszZH9AloCGOTEQbgwnANvAtWy116fzs0sgJn/dFdM=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

ОНП має на меті отримання здобувачем високих показників теоретичних знань, умінь, навичок, які стануть базисом 
при продукуванні оригінальних ідей, розв’язанні комплексних задач сучасної фармації, дослідницько-інноваційної 
діяльності, а також оволодіння методологією педагогічної діяльності. Важливим аспектом є проведення 
завершеного власного наукового дослідження, результати якого є актуальними, мають наукову новизну, теоретичне 
та практичне значення і базуються на принципах академічної доброчесності. 
Наукові школи ЗДМУ мають унікальний, більш ніж сторічний досвід педагогічної, наукової та практичної роботи в 
галузі сучасної фармації (Положення про наукові школи 
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http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_nauk_shkoly.pdf), в тому числі у напрямку розробки, 
реєстрації та впровадження в практику оригінальних лікарських засобів (http://zsmu.edu.ua/sp_274.html).
Особливістю та унікальністю програми є набуття практичних навичок із застосуванням найсучаснішого парку 
обладнання для комплексного вивчення і глибокого розуміння хімічних, фізико-хімічних, фармако-технологічних, 
біохімічних, біологічних (фармацевтичних) процесів (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html). При цьому ОНП 
реалізується в ЗВО, що має можливості для проведення доклінічних та клінічних випробувань 
(http://zsmu.edu.ua/sp_274.html). Варто відзначити високий рівень інформатизації навчального і наукового 
процесів (http://zsmu.edu.ua/snew_2331.html).

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Запорізький державний медичний університет є закладом, що займається освітньою, науково-дослідною та 
практичною діяльністю в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (зокрема за спеціальністю 226 «Фармація, промислова 
фармація»), є осередком теоретичної та практичної медицини і фармації, рухається в бік Європейського освітнього 
простору і займає гідне місце серед ЗВО України.
Цілі ОП повністю відповідають місії, візії та базуються на непохитних цінностях ЗДМУ 
http://zsmu.edu.ua/p_1400.html. 
Освітньо-науковий процес за ОНП здійснюється відповідно до Статуту ЗДМУ 
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf і узгоджений зі стратегією і концепцією розвитку 
(http://nmv.zsmu.edu.ua/p_94.html) ЗДМУ.

 

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

Формулювання цілей і ПРН відбувалось в присутності аспірантів, при цьому обговорювались і враховувались 
інтереси та пропозиції всіх сторін. З метою виконання ПРН15 ОНП, зі здобувачами ступеня доктора філософії 
шляхом анкетування проводилася оцінка ефективності освітнього процесу 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/analiz_anketuv/analiz_anket_aspirant_01_2021_farm.p
df), рекомендовані шляхи удосконалення враховані. Так, стейкхолдери наголошували на необхідності розгляду 
фармацевтичної хімії і фармакогнозії, а також процесів створення та стандартизації ЛЗ, АФІ та БАР, саме з сучасних 
позицій. Це знайшло відображення в ОНП та НП 2017 року у вигляді таких дисциплін, як «Сучасна фармацевтична 
хімія та фармакогнозія» і «Сучасні аспекти створення та стандартизації ЛЗ, АФІ та БАР», 14.05.2019 р. Також, 
спільно зі здобувачами освітньо-наукового рівня вирішено внести зміни до ОНП та НП, а саме об’єднати 
програмний матеріал із зазначених дисциплін та започаткувати вивчення «Сучасних аспектів технології ліків, 
організації фармацевтичної справи та судової фармації» 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_5.pdf). До складу проєктної групи ОНП 
долучилася аспірантка Хільковець А. В. Випускники програми Фролова Ю. С., Ставицький В. В., Михальченко Є. К., 
які успішно пройшли етап навчання та захистили дисертаційні роботи, знаходяться в постійному контакті з 
гарантом, групою забезпечення щодо подальшого вдосконалення процесу навчання.

- роботодавці

Пропозиції роботодавців враховані як на етапі створення ОНП, так і на етапах провадження освітньо-наукової 
діяльності. Основними роботодавцями для випускників ОНП є ЗВО МОЗ України, зокрема ЗДМУ, при цьому до 
ОНП внесено розширене бачення фахових компетентностей, що стосуються викладання, а саме необхідність набуття 
глибоких знань предметної області у галузі фармації, майбутньої професійної діяльності у сфері вищої медичної 
освіти (ФК01); впровадження в освітній процес нових знань, отриманих науковим шляхом (ФК08) з метою 
провадження педагогічної діяльності (ФК10). Здобувачі знаходяться в постійному контакті з представником 
роботодавця, деканом 1-го фармацевтичного факультету, доц. О. А. Кремзером (входить до проєктної групи ОНП) 
який долучений до оновлення та перегляду окремих аспектів ОНП стосовно педагогічної складової, викладання у 
вищій школі. 
Спілкування з потенційними роботодавцями, а саме з фахівцями ТОВ НВО «ФАРМАТРОН», ТОВ НВФ 
«МІКРОХІМ», ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА ВІОЛА», призвело до збільшення уваги практичній підготовці 
майбутніх докторів філософії в питаннях володіння сучасними методами наукового дослідження (ФК05), а також 
впровадження нових знань (наукових даних) в практику (ФК08). Також було наголошено на доцільності 
провадження навчання із відривом від виробництва (заочна форма навчання та прикріплення до аспірантури). 

- академічна спільнота

Академічна спільнота ЗДМУ долучалася до розгляду питань удосконалення освітньо-наукового процесу. З метою 
розширення індивідуальної траєкторії навчання, загальнообов’язкова дисципліна «Сучасні методи викладання у 
вищій школі» замінена дисциплінами «Основи педагогіки та іноваційних технологій у вищій школі» та «Основи 
академічної й педагогічної комунікації» 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_1.pdf). 
Зміни відбулись також при переході зі 117 навчальних тижнів на 120 (при цьому обсяг навчаного навантаження 
збільшився з 36 до 39 кредитів ЄКТС). Дані зміни торкнулися як нормативних, так і вибіркових дисциплін, при 
цьому відбулося узгодження вивчення означених предметів, започатковано проведення навчально-педагогічної 
практики. Проведено узгодження НП за формами навчання 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_4.pdf). За пропозицією НПП дисципліну 
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«Технологія планування та реєстрації прав інтелектуальної власності» трансформовано в «Технологію планування, 
виконання та захисту дисертаційного дослідження».
За активної участі академічної спільноти та інших стейкхолдерів, відбулися зміни ОНП спричинені пропозиціями та 
зміною нормативно-правової бази (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_7.pdf). 
ЗВО проводть співбесіди з викладачами, їх анкетування 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/analiz_anketuv/analiz_anket_NPP_01_2021_farm.pdf).

- інші стейкхолдери

Фармацевтична спільнота ЗДМУ знаходиться в постійнвй співпраці з колегами в рамках «Запорізької регіональної 
фармацевтичної асоціації», яка входить до «Фармацевтичної Ассоціації України». В рамках спілкування було 
наголошено на необхідності підготовки висококваліфікованих та високовмотивованих фахівців фармацевтичної 
галузі які мають володіти, в тому числі сучасними методами клінічно-фармацевтичних досліджень у фармації. За 
пропозицією фахівців практичної галузі відповідні години були відведені на вивчення даного питання. Не менш 
важливими є соціально-психологічні аспекти, тому до структури дисципліни «Сучасні аспекти технології ліків, 
організації фармацевтичної справи та судової фармації» введено питання, що висвітлюють положення з протидії 
домашньому насильству. Велику увагу і цікавість до ОНП виявляє голова Запорізької обласної асоціації 
фармацевтів, генеральний директор КП «ПРИМУЛА» О. Б. Красовська (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_19.html), яка 
входить до проєктної групи даної програми. Саме вона з оглядом на величезний досвід професійної, 
адміністративної, управлінської та практичної роботи допомагає покращити процес навчання, спілкується з 
викладачами, аспірантами, адміністрацією ЗВО, вносить дієві пропозиції щодо удосконалення ОНП.
Всі питання, що стосувались створення або змін в ОНП обговорювались і введені в дію рішенням Вченої ради ЗДМУ 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_134.html).

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

При формуванні цілей та ПРН проєктна група, спільно з усіма заінтересованими особами, мали на меті сформувати 
професійного фахівця (ПРН01), який може самостійно і критично (ПРН06) підходити до вирішення задач 
професійного (ПРН04, ПРН13) та наукового (ПРН02, ПРН03, ПРН05, ПРН07, ПРН11, ПРН16) характеру. Основною 
метою сучасної фармації є створення оригінальних ЛЗ (ПРН09), вдосконалення існуючих (ПРН08) та розробка 
нових ЛФ, можливість засвоювати ринки іноземних держав (ПРН10, ПРН12). 
Дуже актуальними на ринку праці є вакансії фармацевтичного представника, оскільки активно працюють аптечні 
мережі, розвивається виробництво ЛЗ. Відбувається нарощування потужностей вже існуючих виробників 
лікарських засобів (ТОВ НВФ «Мікрохім» направила директора департаменту розвитку Олейникова Д. С. на 
навчання до аспірантури ЗДМУ). Відбувається розширення наукових можливостей підриємств фармацевтичної 
галузі (ТОВ «ФЗ Біофарма», ТОВ «НВП Єнамін»). Випускники наукових шкіл ЗДМУ (аспіранти проф. Коваленка С. 
І., проф. Васюк С. О., проф. Каплаушенка А. Г.), в тому числі кандидати фарм. наук, а також особи, які навчаються в 
аспірантурі успішно працюють в перелічених установах та в комплексі використовують програмні результати 
навчання, зазначені в ОНП. Аналітичний звіт щодо професійно-кваліфікаційного прогнозування в Україні (до 2025 
року) (https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/2-analitichniy-zvit-shchodo-profesiyno-
kvalifikatsiynogo-prognozuvannya-v-ukraini.pdf).

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

ЗДМУ, зокрема фармацевтичний факультет протягом багатьох десятиріч випускає висококваліфіковані кадри за 
напрямом фармація. У південно-східій частині нашої держави, особливо у м. Запоріжжя, зосереджено великі 
промислові та енергетичні гіганти. Екологічне становище в регіоні, поширені професійні захворювання потебують 
висококваліфікованих фармацевтичних фахівців, наявності наукового мислення. Унікальна рослинність о. Хортиця, 
о. Бирю́чий та заповідника «Асканія-Нова» постійно привертає увагу фахівців щодо фармакогностичного 
дослідження ЛРС. Наукова спільнота ЗДМУ співпрацює з органами регіональної та місцевої влади, великими 
підприємствами регіону, лікувально-діагностичними закладами, іншими науково-дослідними інститутами. 
Високошановані представники Запорізького регіону входять до складу наглядової ради ЗДМУ 
(http://zsmu.edu.ua/p_1053.html). Варто додатково відзначити функціонування в м. Запоріжжя ТОВ НВО 
«Фарматрон» (віцепрезидент, проф. Кучеренко Л. І. бере активну участь в підготовці аспірантів, входить до складу 
проєктної групи та групи забезпечення ОНП); фармацевтичної фабрики «Віола», де працюють наші випускники, а 
заст. директора, д. фарм. н. Артемченко С. С. викладає аспірантам фахові дисципліни; інституту ефірноолійних 
культур, які знаходяться в тісній співпраці з фармацевтичною спільнотою ЗДМУ. Голова Запорізької обласної 
асоціації фармацевтів, гендиректорка КП «ПРИМУЛА» О. Б. Красовська входить до проєктної групи ОНП 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_19.html).

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

При створенні ОНП у 2016 році ЗДМУ був першим із ЗВО України, що успішно пройшов процес ліцензування. При 
створенні програми проєктна група використовувала досвід власних наукових шкіл, які зі 100% продуктивністю 
готували і продовжують готувати докторів та кандидатів наук, докторів філософії. Гарант програми, проєктна група, 
представники групи забезпечення, а також науковці ЗДМУ знаходяться у постійному професійному та науковому 
контакті з представниками НФаУ, ЛНМУ ім. Данила Галицького, ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського, НМУ ім. О. О. 
Богомольця та ін. 

Сторінка 7



Протягом останніх років фармацевтична спільнота ЗДМУ активно співпрацює з іноземними ЗВО. Такі контакти 
відбувалися у Польщі на базі Білостоцького медичного університету (http://zsmu.edu.ua/new_1497.html), 
Люблинського медичного університету (фарм. факультету, жовтень 2019 р.), Прибалтійських країнах (в рамках 
програми Еразмус+) Tallinn Health Care College (фармацевтичний факультет, листопад 2015 р.), у Великій Британії в 
рамках World Pharma Summit (Лондон, березень-квітень, 2019 р.), Чеській республіці 
(http://zsmu.edu.ua/new_1634.html та http://zsmu.edu.ua/new_1720.html), в університеті Верони (Італія, 
http://zsmu.edu.ua/new_1840.html).
Обмін досвідом призводив до того, що до ОНП вносились зміни і доповнення зазначені в протоколах 1, 4-7, 10 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_134.html).

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

Стандарт відсутній, але навчальний та науковий процес, що відбувається за ОНП провадиться у відповідності до 
чинного законодавства України, нормативних документів МОН і МОЗ України.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Програмні результати навчання відповідають вимогам 8-го рівня Національної рамки кваліфікацій України. 
Фахівець підготовлений до роботи за:
� Розділ 2. Професіонали
� Підрозділ 22. Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
� Клас 222. Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер)
� Підклас 2224. Професіонали в галузі фармації
� Група 2224.1. Наукові співробітники (фармація)
� Підгрупа 23667. Науковий співробітник (фармація)
� Підгрупа. Науковий співробітник-консультант (фармація)
� Підрозділ 23. Викладачі
� Клас 231. Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
� Підклас 2310. Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
� Група 2310.1. Професори та доценти
� Підгрупа. Докторант
� Підгрупа 21795. Доцент
� Група 2310.2. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів
� Підгрупа 20199. Асистент
� Підгрупа. Викладач вищого навчального закладу
Після закінчення навчання за освітньо-науковою програмою зі спеціальності 226 «Фармація, промислова 
фармація» фахівець здатний виконувати професійну роботу:
- науковий співробітник (код КП – 23667);
- науковий співробітник-консультант (галузь лікувальної справи, крім стоматології);
- докторант;
- доцент (код КП – 21795);
- асистент (код КП – 20199);
- викладач вищого навчального закладу.
Після отримання ступеня доктора філософії випускник має право на здобуття наукового ступеня доктора наук та 
присудження відповідних наукових ступенів та вчених звань.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

39

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

21

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

18

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
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Зміст ОНП відповідає предметній області за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». 
Навчальний план підготовки докторів філософії за даною спеціальністю повністю відповідає завданням ОНП. 
Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають 
структурно-логічній схемі ОНП. Вивчення ОНП відбувається згідно з Положенням про організацію освітнього 
процесу ЗДМУ (зі змінами та доповненнями) http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, НП 2017-2020 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_131.html), робочими НП (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_154.html).
Під час навчання в аспірантурі, здобувач повинен пройти навчання за ОНП, згідно НП і обов’язково захистити 
дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії. Навчальна складова аспіранта триває перші 3 роки, останній рік 
відводиться на завершення, написання і захист дисертаційної роботи.
Нормативні навчальні дисципліни викладаються протягом перших двох років навчання. Вони сприяють набуттю 
аспірантами загальних компетентностей, тобто створюють фундамент наукового мислення, готують дисертанта до 
планування та виконання наукової роботи, формують знання коректної обробки отриманих результатів та сприяють 
обов’язковому спілкуванню зі світовою прогресивною науковою фармацевтичною спільнотою. За ОНП і НП до 
нормативних дисциплін відносяться: філософія науки,  основи біостатистики та методи статистичного 
моделювання, технологія планування, виконання та захисту дисертаційного дослідження, іноземна мова 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_145.html, http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_136.html).
Вибіркові дисципліни (3 блоки 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/perelik_vybirk_dyscypl.pdf) сприяють формуванню 
фахових компетентностей спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_143.html). 
При цьому одним із аспектів є вдосконалення знань, оволодіння сучасними підходами фармацевтичної науки та 
практики (вибірковий блок 1, навчання протягом перших трьох років), другий аспект полягає у набутті досвіду із 
проведення занять зі студентами або в управлінні науковими проєктами (вибірковий блок 2, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_139.html). В подальшому другий блок дисциплін екстраполюється у більш детальне 
розуміння основ академічної доброчесності або засвоєння основ наукової та професійної етики (вибірковий блок 3, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_140.html). Паралельно відбувається навчання аспіранта через наукові дослідження. І як 
результат, набуті знання, навички та наукові досягнення дозволяють самостійно проводити навчальні заняття та 
здійснювати управління науковими проєктами, сприяють більш глибокому оволодінню загальнонауковими 
компетентностями, спрямованими на формування професійної етики у науковій та педагогічній діяльності.
Все означене призводить до формування цілісного фахівця, який може самостійно розв’язувати комплексні 
проблеми фармацевтичної науки та практики (інтегральна компетентність).

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

Процес формування індивідуальної освітньої траєкторії починається ще з першого курсу магістерської програми. 
Студентів знайомлять з напрямками фармацевтичної освіти, науковими школами ЗДМУ, протягом всього періоду 
навчання студенти і аспіранти мають можливість відвідувати актові (http://zsmu.edu.ua/snew_2333.html) та відкриті 
лекції провідних професорів як ЗДМУ, так і науковців інших ЗВО України та іноземних держав 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_16.html). Актові лекції є підгрунтям, що спрямовує здобувачв освіти на вибір тем 
наукових досліджень. Дуже важливою є можливість студентів і аспірантів ЗДМУ відвідувати інші ЗВО, брати участь 
в міжнародних проєктах. 
Навчання за ОНП передбачає проходження навчання та виконання наукового дослідження, формування 
індивідуальної освітньої траєкторії відбувається за обома напрямами.
Формування індивідульних траєкторій PhD (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_157.html) в засвоєнні навчальних 
дисциплін викладено в «Порядку формування індивідуальних освітніх траекторій 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. Крім того 
індивідуальна траєкторія грунтується на можливості вибору наукового керівника, виборі тематики наукового 
дослідження, а також наукових заходів для презентації результатів власних досліджень. Елементи неформальної і 
дуальної освіти також можуть формувати індивідуальну траєкторію здобувача.

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

Процедура забезпечення вибіркових дисциплін проводиться на основі «Порядку формування індивідуальних 
освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні Запорізького державного 
медичного університету» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/proc_zabezpech_vybirk_dyscypl.pdf.
При цьому аспірант має повне право 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 аспітантури 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, вибір обговорюється з науковим 
керівником, при цьому питання опанування додаткового матеріалу спрямовані на поглиблене розуміння процесів за 
напрямком наукового дослідження.
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Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Набуття компетенцій, що дозволять в подальшому здійснювати педагогічну роботу - навчально-педагогічна 
практика проводиться відповідно до «Положення про порядок проведення навчально-педагогічної практики 
здобувачів ВО ступеня phd» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_navch_ped_prakt_asp.pdf (крім того науковий 
керівник виконує роль наставника в питаннях педагогіки, спілкування зі студентами, методології проведення 
занять).
Здобувач отримує навички практичної роботи як науковець (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html). Під час 
навчання, в тому числі в рамках виконання дисертаційних досліджень, майбутні доктори філософії відточують 
майстерність комплексного застосування широкого спектру обладнання, мають можливість працювати з 
лабораторними штамами культур, лабораторними тваринами, в разі необхідності формувати практичні навички в 
лікувально-діагностичних центрах http://zsmu.edu.ua/p_268.html, та на клінічних базах 
http://zsmu.edu.ua/p_265.html. Варто також зазначити приклади формування практичних навичок здобувачами під 
час стажування за кордоном: відвідування Державного університету штату Північної Дакоти (кафедрі покриттів та 
полімерних матеріалів, м. Фарго, листопад 2018 – січень 2019 р.); Нойбранденбургського університету прикладних 
наук (кафедрі якості продуктів харчування, березень-травень і жовтень-грудень 2018 р.). Коплексний підхід до 
навчання дозволяє сформувати у аспіранта фахові компетентності в галузі 22 «Охорона здоров’я».

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Набуття «навичок успішності» відбувається під час знаходження в колективі наукової школи, кафедри, факультету 
та університету в цілому. Велику роль відіграють науковий керівник, науковці та колеги, поруч з якими аспірант 
проходить навчання, виконує дисертаційну роботу. Аспірант спілкується з колегами, випускниками ЗДМУ – 
колишніми однокурсниками, має можливість аналізувати підходи, методи, засоби, що їх використовують професори 
університету, провідні фахівці фармації, які представляють інші ЗВО. Необхідність та вміння працювати в команді, 
брати на себе відповідальність, здатність до сучасного мислення, відповідальність, продуктивність, а також навички 
написання проєктів, спілкування із закордонними колегами це ті якості, яких набувають аспіранти на групових 
заняттях та під час вирішення різноманітних ситуаційних завдань, участі у конференціях, наукових проєктах. Ці 
питання підіймаються на зустрічах з аспірантами адміністрацією ЗВО, гарантом ОНП. 
Перелік soft skills закладено в загальних компетентностях (ЗК01, 02, 04-07), їх набуття забезпечується вивченням: 
філософії науки, технології планування, виконання та захисту дисертаційного дослідження, іноземної мови upper 
intermediate-advanced, основ педагогіки та інноваційних технологій у вищій школі, основ академічної й педагогічної 
комунікації; основ наукової та професійної етики (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_145.html, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_136.html).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

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

Обсяг навантаження та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС відповідає фактичному навантаженню 
здобувачів, досягненню цілей та програмних результатів навчання.
Загальний обсяг навантаження за ОНП  «Фармація» складає 39 кредитів. 
Нормативні дисципліни – 17 кредитів та навчально-педагогічна практика – 4 кредити. 
Частка вибіркових дисциплін складає 46 %. Вибіркові дисципліни розподілені на 3 блоки (ВБ) – 18 кредитів: 
- ВБ 1 (формування спеціальних компетентностей) – 12 кредитів, 
- ВБ 2 (оволодіння навичками організації та проведення навчальних занять, управління науковими проєктами) – 3 
кредити, 
- ВБ 3 (оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на формування професійної етики у 
науковій та педагогічній діяльності) – 3 кредити.
Очна форма навчання (денна/вечірня): аудиторна робота – 16,5 кредитів, самостійна робота – 22,5 кредити.
Заочна форма навчання: аудиторна робота – 13 кредитів, самостійна робота – 26 кредитів. 
При цьому протягом року проводяться опитування здобувачів освітнього рівня доктора філософії щодо необхідності 
коригування обсягу та видів робіт навчальної діяльності. За необхідності відповідні зміни вностяться до ОНП тп НП.

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

Елементи дуальної освіти присутні у здобувачів, які навчаються на заочній або вечірній формах. Мова йде про 
категорію аспірантів, які проходять навчання в ЗДМУ і при цьому працюють в аптечних мережах, фармацевтичних 
компаніях, задіяні у виробництві, контролі якості лікарських засобів, їх дистриб’юції. Все це дає можливість 
розвивати досвід практичного використання знань, формує бачення професії. Аспіранти, які, в тому числі, 
навчаються на очній формі на майже всіх етапах наукової роботи зтикаються з необхідністю підкреслити практичне 
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значення результатів власного дослідження. Це досягається розробкою проєктів технологічних регламентів, 
технічних умов на продукти синтезу, масштабуванню методик синтезу чи технології виготовлення лікарських форм 
в промислових умовах, впровадженням результатів в діяльність лабораторій, установ, що неможливе без відповідної 
взаємодії з практичною фармацією. Набуття додаткових знань можливе шляхом участі у відкритих лекціях, 
семінарах, майстер-класах, конференціях (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_16.html).

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

http://zsmu.edu.ua/p_1328.html, http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_priyom_asp_doc.html

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

Правила прийому до аспірантури 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/pravila_priyom/prav_pryjom_asp_ZSMU.pdf є додатком до «Правил 
прийому до ЗДМУ» (http://zsmu.edu.ua/p_77.html) і створюються кожен рік відповідно до Умов прийому на 
навчання для здобуття вищої освіти у поточному році. 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. Екзаменаційна комісія 
формується з числа провідних фахівців галузі, скарг і апеляцій на рішення екзаменаційних комісій не надходило.
На аний час особи з особливими освітніми потребами у Запорізькому державному медичному університеті не 
навчаються, в університеті створені всі умови для людей з особливими потребами (корпуси, гуртожитки, наукова 
бібліотека обладнані пандусами, ремонти супроводжуються облаштуванням сан. вузлів для осіб з особливими 
потребами), створена волонтерська група для надання допомоги людям з обмеженими можливостями 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/rozpor_volonter_grupa_inkljuz.pdf.

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

Порядок формування індивідульних траєкторій PhD введений в дію рішенням Вченої ради університету та 
оприлюднений на офіційному сайті відділу аспірантури і докторантури 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf. 
Перезарахування результатів навчання та визнання результатів навчання, що отримані в інших ЗВО унормовані 
«Положенням про організацію освітнього процесу ЗДМУ» http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, а також «Положенням 
про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у Запорізькому державному 
медичному університеті 
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_por_perezar_navch_dysts.pdf).

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

Приклади перезарахування результатів навчання на даний час відсутні з огляду на те, що переведення на навчання з 
інших ЗВО не вібдувалося.

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

Організація освітнього процесу в ЗДМУ відбувається відповідно чинного законодавства України, деталізується 
нормативно-правовими актами ЗДМУ (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_93.html), в тому числі положенням Про 
організацію навчального процесу 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pologennja_pro_org_osv_protsesu.pdf. Результати 
освіти, отриманої в неформальному форматі, що підлягають перезарахуванню викладені в
Положенні про порядок визнання і зарахування результатів неформальної освіти 
(http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html), що унормовує можливість зарахування результатів навчання до яких 
відносяться участь в конференціях, майстер-класах, за результатами стажування, участі в конкурсах наукових робіт. 
Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають освітній 
ступінь доктора філософії в ЗДМУ розроблений, введений в дію і також оприлюднений на офіційних ресурсах 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf.
Порядок формування індивідульних траєкторій PhD висвітлювався в даному документі 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf.
Про можливість визнання результатів навчання, отриманих в рамках проходження курсів підвищення кваліфікації, 
стажування на базі лабораторій інших установ, в тому числі за кордоном неодноразово наголошувалось як науковим 
керівникам, викладачам, які проводять навчання за ОНП, так і аспірантам.
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Науковий керівник, який, як правило, є викладачем професійної дисципліни («Сучасні аспекти створення та 
стандартизації ЛЗ, АФІ та БАР» або «Сучасні аспекти технології ліків, організації фармацевтичної справи та судової 
фармації»), а також організовує та контролює набуття навичок у неформальній освіті (стажування на базі 
лабораторій фармацевтичних та хімічних компаній та виробничих установ) може перезарахувати кредити з 
вказаних предметів. Так аспіранти ЗДМУ проходили вивчення застосування ЯМР-спектроскопії в хіміко-
фармацевтичному аналізі на базі лабораторій компанії ТОВ «НВП «Єнамін» (Ставицький В. В.), вивчали 
методологію створення SAR і QSAR бібліотек на базі Державного університету штату Північної Дакоти і отримали 
оцінки з відповідних тем. 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Досягнення ПРН за ОНП базується на студентоцентрованому підході, при цьому застосовуються класичні та 
авторські методи і методики навчання. Обов’язковим для третого рівня є навчання через дослідження. До форм і 
методів навчання можна віднести навчання у змішаному форматі з повною візувалізацією у синхронному онлайн 
режимі на основі MS Teams, що набуло своєї актуальності протягом останнього часу. Так, незважаючи на карантинні 
заходи на базі ЗДМУ в повному обсязі відбувалось читання лекцій, проводились практичні заняття з аспірантами, 
контролювалась їх самостійна робота, відбувалось проведення залікових занять. Все це стало можливим завдяки 
застосуванню таких сервісів як MS Teams, One Note, Skype for Buisnes, MS Forms на базі Office 365. Спеціально для 
засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи створено онлайн-курси з дисциплін. 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. 
Положення про організацію освітнього процесу ЗДМУ (зі змінами та доповненнями) 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pologennja_pro_org_osv_protsesu.pdf
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в 
Запорізькому державному медичному університеті 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf.

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

Студентоцентрований підхід є одним з основних критеріїв при створенні ОНП та провадженні освітньої діяльності 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_21.html). Він реалізується залученням аспірантів до створення, перегляду та 
затвердження ОНП (до складу проєктної групи ОНП входить асп. Хільковець А. В.), програм з дисциплін. Аспіранти 
беруть участь в засіданнях кафедр, є членами Вченої ради фармацевтичних факультетів (асп. Маганова Т. В., 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/apiranty_sklad_vchenarada/apirant_vchenarada_farm.pdf), можуть 
висловлювати власну думку відкрито, під час спілкування з викладачами, а також шляхом опитування (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. 
Окремим пунктом є використання новітніх інформаційних технологій самостійної роботи, дистанційного 
спілкування, індивідуального підходу (Фролова Ю. С. успішно пройшла вивчення дисципліни за індивідуальним 
графіком). Аспіранти можуть також проходити онлайн-курси з дисциплін (http://zsmu.edu.ua/snew_2864.html).
Відповідно до результатів опитувань, якість освітнього процесу за даною ОНП повністю влаштовує здобувачів 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/analiz_anketuv/analiz_anket_aspirant_01_2021_farm.p
df), не зважаючи на це адміністрацією ЗВО продовжується покращення освітнього процесу.

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

Академічні свободи закріплені законодавчо та в межах ЗДМУ реалізуються вільним вибором викладача щодо 
методології, форм чи алгоритмів проведення заняття, використання засобів в навчальному процесі, а також форм і 
методів контролю (на основі уніфікованої нормативно-правової бази щодо провадження навчально-педагогічного 
процесу). При цьому кадровий потенціал ЗДМУ дозволяє залучати декількох викладачів до навчального процесу і 
контрольних заходів з дисциплін, що також позитивно відбивається на якості навчальної діяльності та результатах 
навчання.
Академічна свобода реалізується можливістю аспіранта права вибору наукової школи, наукового керівника, 
тематики виконуваної дисертації, що підкріплений парком унікального сучасного обладнання. Роль наукового 
керівника зміщується в бік консультування здобувача про можливі шляхи реалізації та можливі результати того чи 
іншого проєкту, остаточне рішення, а також частина відповідальності покладається на дисертанта. Даний аспект 
реалізується шляхом проведення круглих столів, виноситься на широке обговорення плановою комісією ЗДМУ. 
Обрання теми та методів наукового дослідження проходить відкрито, прозоро в умовах дотримання професійної 
етики та етики наукових досліджень.
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Учасники навчального та наукового процесу мають можливість забезпечення дотримання авторського права на твір, 
захисту своїх інтелектуальних прав.
При цьому всі учасники навчального процесу можуть вільно брати участь в різного роду заходах поза межами 
університету.

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

Інформація стосовно цілей, змісту, оцінювання результатів навчання доводиться до відома здобувачів вищої освіти 
за третім (освітньо-науковим) рівнем декількома способами. По-перше, аспіранти отримують дану інформацію під 
час першої та подальших зустрічей з гарантом ОНП та проєктною групою. Паралельно, науковий керівник, який 
часто входить до складу групи забезпечення доводить до відома здобувача інформацію стосовно порядку 
проходження не лише освітньої, а і наукової складової ОНП, знайомить аспіранта з порядком присудження ступеня 
доктора філософії (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_15.html). По-друге, під час лекцій та практичних занять, перед 
початком навчально-педагогічної практики викладачі проводять роз’яснювальну роботу стосовно порядку вивчення 
предмету, проходження етапів контролю. При цьому 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).
Аспірант може в будь-який час звернутись за роз’ясненнями до будь-кого із групи забезпечення, до гаранта 
програми, зав. відділом аспірантури і докторантури та до проректора з наукової роботи.

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

Процес навчання та наукова складова підготовки доктора філософії в ЗДМУ відбувається паралельно. На етапі 
вступу до аспірантури здобувач має продемонструвати знання зі спеціальності, а також навести аналіз наукових 
даних за тематикою потенційної дисертаційної роботи.
Після зарахування до аспірантури та протягом перших трьох років навчання здобувач вивчає одну з дисциплін з 
вибіркового блоку 1, при чому вибір дисципліни напряму пов’язаний з тематикою потенційної наукової роботи. У 
першому семестрі аспірант починає вивчати такі дисципліни, як «Філософія науки», «Іноземна мова Upper 
Intermediate-Advanced» та «Технологія планування, виконання та захисту дисертаційного дослідження». Таким 
чином аспіранта готують до планування наукової роботи, допомагають йому правильно зорієнтуватися в 
іншомовній термінології відповідно до тематики наукових досліджень. 
У другому та третьому семестрах аспірант засвоює один з предметів другого та, відповідно, третього блоку 
вибіркових дисциплін. При цьому проводиться активний набір експериментального матеріалу за темою дисертації 
та розпочинаєтьса первинну обробка отриманих даних. Навчально-науковий супровід забезпечується вивченням 
дисципліни «Основи біостатистики та методи статистичного моделювання», що викладається в 3-му семестрі. В 
продовження аспіранти приступають до написання публікацій за темою дисертаційного дослідження і паралельно 
проходять навчально-педагогічну практику (3-4 семестри). Останній рік навчання в аспірантурі відводиться на 
завершення набору, остаточу обробку результатів, написання дисертаційної роботи і її захист.
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в 
Запорізькому державному медичному університеті 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf.
Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають освітній 
ступінь доктора філософії в Запорізькому державному медичному університеті 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf.
При навчанні за ОНП особлива увага приділяється навчанню через дослідження.

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

Оновлення змісту освітніх компонентів робочих програм навчальних дисциплін відбувається системно. При цьому 
особливої уваги заслуговує оновлення робочіх програм з дисциплін «Сучасні аспекти створення та стандартизації 
ЛЗ, АФІ та БАР» та «Сучасні аспекти технології ліків, організації фармацевтичної справи та судової фармації». 
Сучасна фармація активно рухається в бік Європейської та світової науки і практики. При цьому відбувається 
створення нових підходів до вирішення нагальних проблем. Вводяться в дію нові стандарти з технології 
виготовлення, контролю якості лікарських засобів, менеджменту і маркетингу у фармації.
Так, 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 програмі дисципліни «Сучасні аспекти технології ліків, організації фармацевтичної справи та судової фармації» 
по іншому інтерпретується фармацевтичний сектор галузі «Охорона здоров’я», як об’єкт наукових досліджень та 
інновацій, з сучасних позицій трактується питання маркетингових, фармакоекономічних та клніко-фармацевтичних 
досліджень у фармації, крім того розглядаються актуальні питання сучасного фармацевтичного права і 
законодавства, враховано сучасні тенденції фармацевтичного менедженту з акцентом на соціальні та кадрові 
питання в управлінні фармацією 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_progr/spec/226farm/such_asp_tehnol_likiv.pdf).
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Також проводиться постійний моніторинг змін у законодавстві, що також відображається в змісті лекцій та 
практичних занять.

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

Список договорів ЗДМУ з університетами представлено за посиланням http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_119.html
Науковці ЗДМУ, в тому числі аспіранти мають можливість користуватись статтями, що опубліковані в журналах, які 
індексуються наукометричними базами Web of Science, Scopus. Професорсько-викладацький склад та аспіранти 
університету беруть 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) метою здобуття 
яких є подальший науковий розвиток тематик досліджень
Обмін досвідом у питаннях викладання, в тому числі на ОНП 226 «Фармація, промислова фармація, а також наукові 
контакти» відбувалися у Польщі на базі Білостоцького медичного університету, Люблинського медичного 
університету, Tallinn Health Care College, в рамках World Pharma Summit (Лондон), Чеській республіці, в університеті 
Верони, Державного університету штату Північної Дакоти, Нойбранденбургського університету прикладних наук 
(http://zsmu.edu.ua/p_933.html).

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

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

Система контролю за якістю знань студентів регламентується положенням про організацію освітнього процесу 
ЗДМУ (зі змінами та доповненнями) 
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pologennja_pro_org_osv_protsesu.pdf) та деталізована 
рядом уточнюючих положень. 
Робочі програми навчальних дисциплін (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_153.html), а також відповідні силабуси 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_136.html) містять перелік форм перевірки результатів навчання.
Формою атестації, що передбачена ОНП, НП та робочими програмами з дисциплін є «залік», при цьому аспіранту 
також виставляються бали за 200-бальною та чотирибальною шкалами. 
Форми контрольних заходів є традиційними – захист індивідуальної роботи, проведення заліку чи іспиту в усній, 
письмовій, тестовій, чи у формі яка поєднує вказані методи контролю. Поточний контроль знань під час 
практичних занять найчастіше відбувається у формі співбесіди, що дозволяє розкривати сутність теми, 
висвітлювати усі особливості дисципліни, її практичних аспектів, а також формує у аспіранта здібності до 
грамотного послідовного викладення програмного матеріалу, своїх міркувань, висновків, узагальнень.
Додатковими формами навчання та контролю знань студентів виступає проходження онлайн-курсів, розв’язання 
задач теоретичного та прикладного характеру. 
Науковий процес також передбачає елементи контролю знань аспірантів, особливо з дисциплін, що спрямовані на 
формування спеціальних компетентностей (ВБ1). Як приклад розбір хроматограм, спектральних характеристик, 
результатів розрахунків, аналізу даних (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_21.html).

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

Форми поточного та підсумкового контролю, а також критерії оцінювання є чіткими та документально зафіксовані в 
представлених на сайті відділу аспірантури і докторантури та сайтах кафедр документах, якими є:
силабуси з навчальних дисциплін (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_143.html),
робочі програми навчальних дисциплін (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_152.html). 
навчальні плани (Навчальний план, заочна форма 2020)
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/226farm/navch_plan_farm_zaoch_20.pdf 
Навчальний план, денна та вечірня форми 2020
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/226farm/navch_plan_farm_och_20.pdf 
навчальний план, заочна форма 2019 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/226farm/navch_plan_farm_zaoch_19.pdf 
навчальний план, очна форма 2019 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/226farm/navch_plan_farm_och.pdf 
навчальний план, заочна форма 2017-18
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/226farm/navch_plan_farm_zaoch_17.pdf 
навчальний план, очна форма 2017-18
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/226farm/navch_plan_farm_och_17.pdf). 
робочі навчальні плани (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_farm_och.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_farm_zaoch.pdf).

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
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Інформація про форми поточного та підсумкового контролю, а також критерії оцінювання доводяться до відома 
аспірантів під час першого практичного заняття або під час першої лекції. Дана інформація неодноразово 
дублюється в усній формі під час семестру, а також представлена на сайті відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua) та сайтах кафедр у відповідних силабусах (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_136.html) та 
навчальних програмах.

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

Стандарт відсутній. При цьому проміжні атестації здобувачів вищої освіти проводяться два рази на рік 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_20.html), підсумкова атестація відбувається у вигляді прилюдного захисту 
дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня «доктора філософії» (http://zsmu.edu.ua/p_1333.html).

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

Контрольні заходи, які включають поточний і підсумковий контроль регламентуються «Положенням про 
організацію освітнього процесу ЗДМУ (зі змінами та доповненнями)» (стор. 32-39) 
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pologennja_pro_org_osv_protsesu.pdf) І зазначені в 
робочих програмах навчальних дисциплін (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_152.html). 
Розклад занять, атестацій та сесій наведено на сайті відділу аспірантури і докторантури 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_163.html).

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

Об’єктивність викладачів і екзаменаторів зумовлена наявністю висококваліфікованого кадрового складу. Загальною 
практикою є проведення поточного і підсумкового контролю різними викладачами. При цьому гарант освітньої 
програми, зав. відділом аспірантури та докторантури спілкуються з аспірантами, проводять їх анкетування 
(запитання для анкет проходять процедуру опрацювання, узгодження і затвердження з дидактичних і педагогічних 
позицій). В разі незгоди з результатом оцінювання знань аспірант може подати відповідну апеляцію. Порядок 
подачі та розгляду апеляцій регламентується положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань 
здобувачів вищої освіти Запорізького державного медичного університету 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_apeljac_pidsumk_kontrol_zna.pdf.
Політика та процедура врегулювання конфлікту інтересів (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_159.html) регламентується 
«Положенням про порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі ЗДМУ» оприлюдненим на сайті відділу 
аспірантури і докторантури http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_vreg_konfl_ZSMU.pdf.
Даним питанням в ЗДМУ займається відповідний підрозділ (http://zsmu.edu.ua/p_1138.html). За час існування ОНП 
апеляцій на результати оцінювання знань та конфлікту інтересів не було.

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

Процес повторного складання заліків, проходження повторного поточного контролю врегульований «Положенням 
про організацію освітнього процесу ЗДМУ (зі змінами та доповненнями)» 
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pologennja_pro_org_osv_protsesu.pdf) та 
«Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти Запорізького 
державного медичного університету» 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_apeljac_pidsumk_kontrol_zna.pdf).
Повторного проходження контрольних заходів здобувачами не було.

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

Для оскарження процедури проведення та результатів атестації в ЗДМУ здобувач може подати письмову апеляційну 
заяву на перегляд оцінки. Апеляційна заява подається особисто здобувачем вищої освіти у день оголошення 
результатів оцінювання завідувачу відділу аспірантури і докторантури. У разі надходження заяви здобувача, 
наказом ректора ЗДМУ створюється апеляційна комісія для розгляду апеляційних заяв. Процес створення комісії та 
розгляду апеляцій унормований «Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів 
вищої освіти Запорізького державного медичного університету» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_apeljac_pidsumk_kontrol_zna.pdf
Порядок подання та розгляду апеляцій при вступі до ЗДМУ регламентується відповідним положенням 
http://zsmu.edu.ua/upload/files/abiturient/2021/apelyacii_ZSMU_2021.pdf

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

Академічна доброчесність є питанням, що постійно знаходиться на порядку денному та контролі адміністрації ЗДМУ 
(http://zsmu.edu.ua/p_1477.html). В ЗДМУ Наказом ректора створена комісія з питань академічної доброчесності, 
яка керується та діє відповідно до Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-
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педагогічних працівників у ЗДМУ. Інформація доведена до відома здубувачів на початку навчання, протягом всього 
періоду навчання і оприлюднена на сайті 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_akadem_dobroch_ZSMU.pdf.
Здобувач освітньо-наукового рівня «доктор філософії» заповнює і дотримується положень «Декларації про 
дотримання академічної доброчесності» (розроблену НАЗЯВО) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/deklar_pro_dobr.pdf. 

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

Для перевірки поточних результатів навчання (індивідуальних робіт, рефератів) викладачами застосовуються online 
інтернет сервіси, що доволяють провести перевірку текстів на унікальність.
Для перевірки наукових статей, текстів дисертаційних робіт університет має доступ до антиплагiaтних iнтернет-
систем StrikePlagiarism.com (https://strikeplagiarism.com) та Plagiarism.Net (http://ww16.plagiarism.net), посилання на 
які розміщені на офіційному сайті ЗВО (http://zsmu.edu.ua/p_1477.html) та сайті наукової бібліотеки 
(http://lib.zsmu.edu.ua/p_82.html), якими аспіранти користуються. Крім того університет має доступ до ліцензованих 
версій означених програм і при поданні статей до друку, а також при прийнятті дисертаційних робіт до 
Спеціалізованих чи разових Вчених рад відбувається обов’язкове їх сканування на відсутність плагіату. Також варто 
відзначити роботу рецензентів та офіційних опонентів, які у своїх відгуках на дисертаційні роботи обов’язково 
зазначають результати проведеного аналізу на предмет наукового плагіату.
Положення про запобігання прихованому плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_zapobig_pryhov_plagiatu.pdf
Також запроваджено в ОНП вибіркова дисципліна ВБ 3.1. «Основи академічної доброчесності» 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/sylabusy/zagal/syl_osn_akadem_dobroch.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_progr/zagal/osn_akadem_dobroch.pdf).

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

Тема дотримання академічної доброчесності є однією з основних при проведенні бесід, круглих столів зі студентами 
та аспірантами. Питання дотримання академічної доброчесності обговорюються на засіданнях Вчених рад 
(https://www.youtube.com/watch?v=8FVk_D4JHZI), в ході круглих столів (http://zsmu.edu.ua/snew_1337.html), 
лекцій (http://zsmu.edu.ua/snew_2777.html). Питання академічної доброчесності розглядаються з аспірантами в ході 
лекцій (http://nmv.zsmu.edu.ua/new_75.html) та практичних занять з дисциплін, в тому числі проводиться 
викладання предмету «Основи академічної доброчесності». На необхідності дотримання норм і правил 
доброчесності також наголошується науковими керівниками під час підготовки наукових статей, патентів України, 
тексту дисертаційної роботи. В університеті, для всіх здобувачів ВО проф. Утюж І. Г. викладає наскрізний курс 
покликаний на формування культури, як базової основи реалізації Європейських принципів ВО (в основу курсу 
покладені питання академічної доброчесності, формування соціальних навичок і реалізації національно-
патріотичного виховання).
З метою популяризації науки в цілому в університеті розроблено механізм зацікавленості пошукувачів у підвищенні 
свого наукового і фахового рівня у вигляді «Програми підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у 
Запорізькому державному медичному університеті (нова редакція) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf.

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

При провадженні освітньої діяльності за даною ОНП викладачами були зафіксовані поодинокі випадки 
застосування фрагментів текстових документів без відповідного посилання на авторів та літературне джерело. При 
цьому здобувачам було вказано на необхідність посилання на означені джерела та недопущення таких випадків у 
майбутньому. Завдяки серйозній профілактичній роботі з даного питання значних порушень академічної 
доброчесності не зафіксовано. 

6. Людські ресурси

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

Відбір викладачів у Запорізькому державному медичному університеті проводится на конкурсній основі 
(http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/210122_polog_konkurs_vidbor.pdf, 
http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/210122_polog_konk_kom_vakans.pdf). Під час конкурсного добору викладачів 
ОНП (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_160.html) враховується необхідний рівень їх професіоналізму, а саме, науково-
педагогічні та наукові працівники повинні мати науковий ступінь та/або вчене звання та відповідну кваліфікацію за 
фармацевтичним спрямуванням (чи з іншої спеціальності – для викладання іноземної мови, філософських чи 
педагагічних дисциплін), підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною 
діяльністю за не менш як сімома видами чи результатами Ліцензійних умов (Постанова КМУ від 30.12.2015 р. № 
1187 зі змінами) (http://zsmu.edu.ua/sp_1479.html). З метою забезпечення максимально якісного викладання 
адміністрація університету залучає до складу колективу та викладання висококваліфікованих фахівців з інших ЗВО. 
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Так до викладання Основ біостатистики та методів статистичного моделювання була запрошена д. екон. н., проф. 
Сергєєва Л. Н., яка на сьогодні очолює кафедру, має авторські методики та напрацювання, вность пропозиції щодо 
удосконалення. Зокрема до викладання даної дисципліни долучено програмні продукти, що дозволяють на 
високому рівні набути навички статистичної обробки отриманих результатів.

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

Фармацевтична освіта дуже тісно співпрацює з практичною фармацією. Так до навчально процесу на ОНП за 
спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація на постійній основі залучена віце президент ТОВ НВО 
«ФАРМАТРОН» д.фарм.н., проф. Кучеренко Л. І. (зав. кафедри фармацевтичної хімії, член проєктної групи даної 
ОНП), керівник сертифікаційно-випробувальної лабораторії парфумерно-косметичних товарів та товарів побутової 
хімії, сертифікованої ДП «ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ» д.фарм.н., професор Гладишев В. В. (зав. кафедри технології 
ліків, член проєктної групи), заст директора з наукових досліджень «ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ФАБРИКИ ВІОЛА» 
д.фарм.н. Артемченко С. С., заступник директора з контролю якості «ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ФАБРИКИ ВІОЛА» 
к.фарм.н. Кандибей Н. В. Означені особи є науковими керівниками аспірантів (проф. Кучеренко Л. І., проф. 
Гладишев В. В.), беруть участь у створенні та вдосконаленні ОНП. Крім того в постійному контакті зі здобувачами 
вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня знаходяться декан 1-го фармацевтичного факультету, доц. О. А. 
Кремзер та голова Запорізької обласної асоціації фармацевтів, генеральний директор КП «ПРИМУЛА» О. Б. 
Красовська, які входить до проєктної групи даної програми (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_19.html).

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

До організації та реалізації ОНП наряду з особами, означеними в попередньому пункті на тимчасовій основі 
долучаються голова «Запорізької регіональної фармацевтичної асоціації» Красовська О. Б., голова Держлікслужби в 
Запорізькій області Андрущенко А. В., проводять консультування аспірантів голова Державного підприємства 
«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. (випускник наукової школи ЗДМУ), майстер 
класи проводить представник компанії «СЕРВ’Є» Ткачук Тетяна.

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

Професійний розвиток викладачів є одним з приорітетних напрямів Запорізького державного медичного 
університету. Даний процес є безперервним і відбувається на постійній основі. Підготовка науково-педагогічних і 
наукових кадрів у ЗДМУ регламентується і проходить в повній відповідності до «Положення про підготовку 
науково-педагогічних та наукових кадрів ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_npk.pdf.
Підвищення кваліфікації викладачів відбувається як в дистанційному чи виїзному форматі (ХМАПО, КМАПО ім. П. 
Л. Шупика, університети іноземних держав), так і на базі ЗДМУ та ЗНУ («Актуальні питання педагогіки та 
психології у вищій школі») http://zsmu.edu.ua/new_2196.html.
Організацією та контролем за проведенням підвищення кваліфікації викладачів займається відділ кадрів 
(http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/210122_polog_pidv_kvalif.pdf) та навчальний відділ ЗДМУ (плани підвищення 
кваліфікації викладачів http://nmv.zsmu.edu.ua/p_224.html).
Для осіб, які планують займатись викладацькою діяльністю, для аспірантів та інших зацікавлених осіб створена і 
успішно функціонує «Школа молодого викладача» (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_223.html, 
http://zsmu.edu.ua/snew_2174.html) Окремими прикладами партнерства заради розвитку є 
http://zsmu.edu.ua/new_2245.html. При переході на змішану форму навчання університет забезпечує постійне 
навчання аспірантів та ПВС новітнім технологіям, що в тому числі підтверджено сертифікатами компанії Microsoft.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Розвиток викладацької майстерності унормований колективним договором ЗДМУ 
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/koldog_2020.pdf, зазначений в статуті ЗДМУ 
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf та є одним з напрямів стратегії і концепції розвитку ЗДМУ 
(http://nmv.zsmu.edu.ua/p_94.html).
Розвиток професійної майстерності є одним із напрямів преміювання співробітників медичного університету за 
рейтинговою оцінкою їх діяльності (http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/210122_polog_reiting_sist.pdf, 
http://zsmu.edu.ua/sp_685.html). Також функціонує Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого 
звання у Запорізькому державному медичному університеті (нова редакція) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf. 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
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Фінансово-матеріальні ресурси ЗДМУ дозволяють на високому рівні провадити навчання за ОНП «Фармація» 
(http://zsmu.edu.ua/p_1236.html, http://zsmu.edu.ua/sp_79.html). Вся площа університетського містечка є відкритою 
Wi-Fi зоною. ЗДМУ витрачає значні ресурси на створення, ремонт та оснащення лабораторій, аудиторних 
приміщень, гуртожитів та іншої інфраструктури, придбання приладів, розхідних матеріалів, реактивів, 
лабораторного посуду, комп’ютерної, мультимедійної техніки, програмного забезпечення, тощо 
(http://zsmu.edu.ua/p_193.html, http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html, https://www.youtube.com/watch?v=eUdzN-
Mgh-Y&list=PL_9WBc-CH2EVaYNxyvSw1J6-mU7x-6egP&index=3). 
Наукова бібліотека з філіями в гуртожитках (http://lib.zsmu.edu.ua/) має 85 персональних комп’ютерів, 
мультимедійні інформаційні ресурси, телекомунікаційні засоби. Фахівцями бібліотеки сформовано і постійно 
доповнюється електронний каталог (http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?
LNG=&C21COM=F&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21CNR=20&Z21ID=), що містить більше пів-мільона 
бібліографічних записів. Публікації та навчально-методичні матеріали надходять до університетського репозитарію 
(http://dspace.zsmu.edu.ua/), а також розміщені на електронних ресурсах (містяться в НМК з дисциплін) ЗДМУ 
http://ftp.zsmu.zp.ua/. Бібліотека має доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою, в тому 
числі до баз даних Scopus та Web of Science Core Collection.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

При вступі на магістерську, або на аспірантську програму здобувачі будь-яких спеціальностей мають змогу 
відвідувати актові лекції провідних професорів медичного університету, на яких розкриваються актуальні питання 
сучасної медичної та фармацевтичної освіти, науки і практики (http://zsmu.edu.ua/snew_2359.html). На навчальний 
рік в університеті планується проведення близько 100 таких лекцій, що є різноплановими, охоплюють велику 
кількість актуальних проблем, висвітлюють шляхи їх вирішення. Дуже цікавим для студентів і аспірантів є 
функціонування на базі кафедри суспільних дисциплін філософського клубу «Логос», де відбуваються дискусії на 
різні теми (http://zsmu.edu.ua/snew_1701.html), в тому числі англійською мовою 
(http://zsmu.edu.ua/snew_987.html). Тематика проведення подібних заходів визначається шляхом спілкування та 
шляхом опитування здобувачів.
Окремим автономним органом, який вирішує, проблеми і потреби студентства та має власний бюджет є Студентська 
рада ЗДМУ (http://zsmu.edu.ua/p_861.html). Від аспірантів фармацевтичного напрямку до складу студентської ради 
ЗДМУ входить аспірантка Хільковець А. В.
Варто відзначити, що в університеті є в наявності 1935 комп’ютерів, серверів, ноутбуків та планшетів, 585 сканерів, 
принтерів чи БФП, функціонує 61 комп’ютерний клас на 868 посадкових місць, розроблено 635 онлайн-курсів. Лише 
цього року введено в дію 25 нових лекційних аудиторій, які обладнані сучасною технікою і використовуються для 
проведення навчання в онлайн-форматі.

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

Безпека освітнього середовища є одним з найактуальніших питань http://zsmu.edu.ua/snew_2832.html. Корпуси та 
гуртожитки оснащені камерами відеоспостереження, вся територія огороджена, цілодобово патрулюється службою 
охорони. В університеті функціонує відділ охорони праці, пожежної безпеки http://zsmu.edu.ua/p_1407.html та 
цивільного захисту http://zsmu.edu.ua/p_901.html, http://zsmu.edu.ua/snew_2186.html, на початку занять та при 
виконанні наукових досліджень з аспірантами проводять інструктаж з техніки безпеки 
http://zsmu.edu.ua/snew_1518.html, http://zsmu.edu.ua/snew_1305.html. В кожній лабораторії присутні план 
евакуації, відповідні інструкції, засоби пожежотушіння, визначені відповідальні особи. 
Надання першої кваліфікаційної допомоги відбувається на території університетського містечка лікарями 
медпункту та центру медичної реабілітації і профілактики. Повне медобслуговування здобувачів забезпечує Центр 
«Університетська клініка» http://zsmu.edu.ua/p_122.html. 
Психологічна підтримка покладена на службу http://zsmu.edu.ua/p_1469.html.
В ЗВО функціонує студентський спортклуб http://zsmu.edu.ua/p_877.html, 6 сучасних спортзалів, загальною площею 
1606,6 кв.м. (гуртки з міні-футболу, волейболу, баскетболу, тенісу, гімнастики, фітнесу, тощо), проводяться 
навчально-тренувальні заняття збірних команд ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/p_79.html, заходи, що носять оздоровчий і 
масовий характер (аеробіка, фітнес, спортивні ігри), заходи художньої самодіяльності 
http://zsmu.edu.ua/sp_223.html.

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

У ЗДМУ запроваджена Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у ЗДМУ (нова редакція) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf, за якою 
протягом лише 2020 року виплачено 2320,7 тис грн., за достроковий захист дисертаційних робіт аспірантам та їх 
науковим керівникам сплачено 383,5 тис. грн, за публікації моностатей в журналах ЗДМУ - 100,6 тис. грн, за 
успішне сткладання іспитів з іноземної мови на рівні не нижче В2 40 викладачів отримали по 5000 грн. Бюджет 
студради у 2020 р. склав майже 2 млн. грн. В умовах протидії захворюваності на COVID-19 в університеті працює 
ПЛР-лабораторія, що безкоштовно забезпечує потреби в тестуванні співробітників та студентів.
Особлива роль відводиться науковому керівнику, який знаходиться в постійному контакті з аспірантом, є 
наставникоми не лише в питаннях освіти або науки, а на постійній основі здійснює, організаційну, консультативну 
та соціальну підтримку.

Сторінка 18



Освітня підтримка аспірантів здійснюється гарантом освітньої програми, зав. відділом аспірантури і докторантури, 
викладачами. Весь необхідний матеріал є на сайті університету, сайті відділу аспірантури 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/allnews_uk_10.html), сайтах кафедр. Організаційна підтримка аспіранта покладена на 
відділ аспірантури і докторантури, науковий відділ, міжнародний відділ, наукову бібліотеку, у всіх організаційних 
аспектах аспіранту допомагають представники наукової школи. Інформаційна підтримка здобувачів відбувається, в 
першу чергу, за рахунок інформаційних ресурсів університету (сайти, інформаційні ресурси в соціальних мережах, 
сервісах MS Office 365), здійснюється за рахунок розсилок електронною поштою (за допомогою месенджерів), 
живого спілкування з адміністрацією та колегами під час засідань, форумів, конференцій, неофіційного спілкування. 
Консультативну допомогу аспірантам надають професори медичного університету, провідні фахівці фармацевтичної 
галузі, які в подальшому долучаються до обговорення результатів наукових здобутків аспірантів в якості 
рецензентів, офіційних опонентів. За соціальною підтримкою аспіранти можуть звернутися до своїх колег, 
адміністрації університету, профспілкового комітету співробітників і студентів. Соціальну підтримку аспірантам 
надають міська, обласна адміністрації у вигляді стипендій, грантів, тощо.
При спілкуванні з аспірантами, та за результатами їх висловлювань на засіданнях спеціалізованих Вчених рад, а 
також спираючись на проведені анкетування можна дійти до висновку, що рівень задоволеності підтримкою 
аспірантів ЗДМУ є дуже високим (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/analiz_anketuv/analiz_anket_aspirant_01_2021_farm.pd
f).

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

У ЗДМУ проведено реконструкцію усіх об’єктів інфраструктури (навчальних корпусів, гуртожитків, їдалень, 
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 рік.
Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» з метою створення 
умов для якісного обслуговування співробітниками університету осіб, що потребують допомоги, та забезпечення 
комфортності перебування їх на території університету наказом ректора від 15 лютого 2019 року № 76/1 «Про 
створення волонтерської групи» було створено волонтерську групу для супроводу (надання допомоги) особам з 
обмеженими фізичними можливостями, громадянам похилого віку, іншим маломобільним групам населення під 
час перебування на території ЗДМУ. 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/rozpor_volonter_grupa_inkljuz.pdf
Корпуси та гуртожитки обладнані пандусами, ліфтами, спеціальними сан. вузлами для людей з особливими 
потребами. Адміністрація ЗДМУ при плануванні ремонту та реконструкції навчальних приміщень враховує потреби 
даної категорії здобувачів (https://www.youtube.com/watch?v=Jvd6LD0S61Q).
Приклади на практиці відсутні.

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

В університеті цілодобово функціонують телефони гарячої лінії: (061) 224-68-02, (068) 960-62-03, будь- яка особа 
може звернутися до співробітників університету електронною поштою (http://zsmu.edu.ua/p_mail_uk.html). 
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції ЗДМУ Аніщенко Михайло Анатолійович, к. юр. н., 
доцент кафедри УЕФ, медичного та фармацевтичного права, юрисконсульт 1 категорі проводть навчання 
(http://zsmu.edu.ua/snew_1964.html), постійні зустрічі як зі здобувачами освіти, так і з ПВС 
(http://zsmu.edu.ua/sp_1138.html). В ЗДМУ розроблено і впроваджено онлайн-курс з правової освіти.
Положення (http://zsmu.edu.ua/p_1483.html) про порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі 
Запорізького державного медичного університету висвітлено на сайті відділу аспірантури і докторантури 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_vreg_konfl_ZSMU.pdf. Викладачі ЗДМУ проходять 
тренінги за тематикою «Психологічного супроводу навчального процесу» http://zsmu.edu.ua/snew_2196.html. У 
ЗДМУ створена Комісія з попередження і боротьби з булінгом (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_231.html), дискримінацією 
та сексуальними домаганням. Конфліктних ситуацій не зафіксовано.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

З метою підвищення якості підготовки здобувачів, які будуть конкурентоспроможними на світовому ринку праці, за 
наказом ректора університету проводиться робота з впровадження системи управління якістю згідно з вимогами 
міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (http://zsmu.edu.ua/sp_692.html). Система забезпечення якості ВО у ЗДМУ є 
багаторівневою (викладач-кафедра-деканат-ректорат; студент-група-курс-спеціальність; навчальна дисципліна-ОП-
ОР) (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_187.html) і дозволяє контролювати процес навчання на різних його етапах.
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ 
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http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_syst_vnutr_zabezp_iakosti_vyshchoi_
osvity.pdf, http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_155.html
Положення 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
Положення про сектор моніторингу якості освіти 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pologennja_pro_smjo_3.pdf. У відповідності до 
Положення 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_monitorynh_iakosti_vyshchoi_osvity.p
df в ЗДМУ відбувається постійний моніторинг якості освітньої діяльності (аналіз навчально-методичного, 
матеріально-технічного, інформаційного кадрового забезпечення навчального процесу, аналіз вільного доступу 
студентів до ресурсів, результатів навчання, тощо).

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

Періодичність перегляду ОНП відбуваються не менше 1 раз на рік (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_134.html). 
Кількість зібрань проєктних груп щодо перегляду ОНП за 5 років склала 7 раз.
Порядок денний останнього перегляду, що відбувся у лютому 2021 року (протокол № 15, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_15.pdf): 1. Про оновлення складу групи 
забезпечення спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти.
2. Про оновлення складу проєктної групи освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».
Дані рішення були зумовлені внутрішніми кадровими аспектами університетету, в тому числі введенням до складу 
проєктної групи стейкхолдерів, а саме представників роботодавців – декана 1-го фармацевтичного факультету, доц. 
О. А. Кремзера, голову «Запорізької регіональної фармацевтичної асоціації», генерального директора КП 
«Примула» О. Б. Красовську, а також представника від здобувачів, аспірантку А. В. Хільковець.

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

Здобувачі вищої освіти (представники від здобувачів, в тому числі й від аспірантів, за спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація») залучалися до всіх засідань проєктних груп, в обов’язковому порядку виказували свої 
міркування, пропозиції та побажання. Рішення приймалися з огляду на думку аспірантів. Всі протоколи засідань 
проєктних груп оприлюднено за посиланням http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_134.html. Окрім того до складу проєктної 
групи введено аспірантку Хільковець А. В., яка активно долучається до обговорення питань щодо внесення змін в 
ОНП.

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

Студентське самоврядування у Запорізькому державному медичному університеті реалізується через студентську 
раду (http://zsmu.edu.ua/p_862.html), яка має право і можливість вирішувати питання навчання, побуту, захисту 
прав та інтересів студентства, а також бере участь в управлінні університетом (аспірантка Хільковець А. В. входить до 
складу студради університету). Розробка анкет щодо визначення думки студентства і НПП, обговорення результатів 
анкетування (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html) відбувається за обов’язковою присутністю аспірантів. Крім того 
аспіранти, які є членами Вчених рад університету, фармацевтичних факультетів (асп. Маганова Т. В.). На засіданнях 
Вчених рад систематично розлядаються питання удосконалення якості освітнього та наукового процесів.
Наукове товариство молодих вчених та студентів ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/p_215.html бере активну участь в житті 
університету. Це стосується залучення молоді до наукових досліджень, оранізації і проведення конференцій, 
симпозіумів. Постійними є проведення круглих столів з науковою молоддю, на яких активно обговорюються 
процеси провадження освітньої діяльності, наукової роботи, відбувається обмін досвідом та думками. Обов’язковим 
є проведення щорічної конференції студентів та молодих вчених ЗДМУ. Під час роботи конференції, а також 
протягом року студентський актив співпрацює з адміністрацією ЗДМУ, при цьому відбувається обговорення 
нагальних питань та вирішення проблемних аспектів.

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

В університеті відбуваються постійні контакти аспірантів з деканом 1-го фармацевтичного факультету. Доц. О. А. 
Кремзером, головою «Запорізької регіональної фармацевтичної асоціації» Красовською О. Б., які входить до складу 
проєктної групи ОНП (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_19.html), випускниками ЗДМУ які працюють в практичній 
фармації. Співробітники фармацевтичного факультету, які входять до складу проєктної групи (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.), забезпечують навчальний процес, здійснюють консультативну підтримку і є 
науковими керівниками аспірантів. Голова ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських 
засобів» д. фарм. н., професор Гризодуб О. І. рекомендував звернути увагу на доцільність детального розгляду 
процесу валідації АФІ та БАР, акцентував увагу на новітніх досягненнях Європейської фармації. 
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Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

В ЗДМУ вже є приклади закінчення навчання та захисту дисертацій на здобуття наукового ступня «доктор 
філософії» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». Так Фролова Ю. С., Ставицький В. В. та 
Михальченко Є. К. успішно завершили навчання в аспірантурі, захистили дисертаційні роботи і працюють 
асистентами кафедр ЗДМУ, аспіранти Ігнатова Т. В. (працює викладачем у приватному закладі ВО Міжнародному 
класичному університеті ім. Пилипа Орлика), Солодовник В. А. (працює в аптечній мережі м. Дніпро), здобувач 
Глазунова Т. В. (є асистентом ЗДМУ) успішно пройшли навчання і знаходяться на етапі офіційного обговорення 
дисертаційних робіт. Протягом виконання дисертаційних робіт аспіранти на етапі впровадження результатів 
наукових досліджень активно співпрацюють з практичною фармацією і мають змогу оцінити подальші перспективи 
свого професійного життя (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_19.html, http://zsmu.edu.ua/p_1155.html). Колишні 
аспіранти все одно продовжують спілкування зі своїми науковими керівниками, знаходяться в постійному контакті з 
науковими школами. Можна зазначити широку співпрацю в рамках наукової школи проф. Коваленка С. І., коли ряд 
випусників, кандидатів фармацевтичних наук працюють на ТОВ «НВП «ЄНАМІН», беруть участь у виконанні 
грантових програм за кордоном, при цьому беруть участь в наукових розробках кафедри, результатом чого є спільні 
публікації (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57075834400&zone=).

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

студентів і аспірантів використовуючи традиційні та сучасніметоди, в тому числі із застосуванням Google forms 
(http://zsmu.edu.ua/p_1470.html), Е-форм (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html). Аналізуються результати сесій, 
мови викладання, якості викладання дисциплін взагалі і по викладачах окремо; труднощі, з якими стикаються 
здобувачі в процесі навчання; методики читання лекцій. Велику увагу приділено організації змішаної форми 
навчання в університеті. При цьому виявлено ряд питань, які протребують продовження опрацювання – зокрема 
проводиться розширення переліку віеоматеріалів з окремих тем, продовжити викладення матеріалів до практичних 
занять на платформу MS Teams. У зв’язку з накопиченням значного обсягу інформації відбувається перенесення 
матеріалів навчального характеру з ftp-серверу ЗДМУ в сервіс sharepoint на платформі MS Offise 365. На даний час 
реалізовано переведення на нову платформу матеріалів навчально-методичного характеру, відбувається 
опрацювання кластеру наукової інфрмації. Вирішення даного питання знаходиться в процесі реалізації та 
вдосконалення. До тимчасових недоліків можна віднести неможливість закордонного стажування, участі офлайн в 
закордонних конференціях у зв’язку з пандемією.

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

Акредитація ОП первинна. На виконання наказу МОЗ України від 24.10.2012 № 834 «Про навчально-методичну 
діяльність вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації» у ЗДМУ з 15 по 17 
лютого 2016 року працювала моніторингова група в оцінюванні досвіду організації навчально-методичної роботи у 
Запорізькому державному медичному університеті, оцінка діяльності була позитивною. А також з 12 по 14 березня 
2019 року Державна служба якості освіти України перевіряла ЗДМУ щодо мови навчання. Усі пропозиції були 
враховані, розроблений план заходів, який повною мірею реалізований підрозділами ЗДМУ.
Враховані пропозиції акредтитацій ОП «Стоматологія» другого (магістерського) рівня та «Фізична терапія, 
ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня, а саме: відбулося засідання проєктної групи ОП «Фармація» і введено 
до її складу здобувача вищої освіти і представника від роботодавців 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_15.pdf), а також налагоджена робота з 
потенційними роботодавцями не лише Запорізької області, а й інших регіонів України. Також враховані побажання 
щодо зарахування отриманних знань, здобутих в неформальній освіті.

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

Учасники академічної спільноти проректор з НПНР, доц. Моргунцова С. А., група моніторингу якості освіти, голова, 
проф. Іванько О. Г., зав. аспірантурою, проф. Разнатовська О. М., гарант ОНП, проф. Каплаушенко А. Г., аспіранти 
Фролова Ю. С., Хільковець А. В. беруть участь в розробці запитань для анкетування здобувачів 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html). Результати анкетування активно обговорюються на ректоратах, під час 
засідань Вчених рад університету, на яких присутні представники Наглядової ради університету, а також 
оприлюднюються на офіційному сайті університету. Академічна спільнота університету долучається до обговорення 
питань якості освіти, надає свої рекомендації (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_155.html).

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

Система управління якістю вищої освіти ЗДМУ відповідає вимогам міжнародного стандарту, гарантує високий 
рівень НПП, ефективні методики надання освітніх послуг в галузі, в тому числі за спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» та сучасні умови навчання для здобувачів вищої освіти 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_syst_vnutr_zabezp_iakosti_vyshchoi_
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osvity.pdf, http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_155.html.
Узгодження процедур та контроль за внутрішнім забезпеченням якості освіти в ЗДМУ покладено на проректора з 
науково-педагогічної та навчальної роботи, а також на проректора з наукової роботи. За методологію проведення 
моніторингу відповідає голова сектору моніторингу якості освіти. До цього процесу долучаються зав. відділом 
аспірантури і докторантури, гарант ОНП. Процес моніторингу регламентується «Положенням про моніторинг 
якості вищої освіти» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_monitorynh_iakosti_vyshchoi_osvity.p
df. До обговорення результатів долучені ПВС та здобувачі. Варто відзначити постійні зустрічі здобувачів ВО з 
ректором, на яких присутні висловлюють побажання щодо удосконалення освітнього процесу. Крім того побажання 
від стейкхолдерів можуть бути надіслані на електронну пошту zsmu@zsmu.zp.ua.

9. Прозорість і публічність

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

На виконання вимог чинного Законодавства України та нормативно-правових актів ЗДМУ питання прозорості, 
відкритості, а також організації освітньої діяльності урегульовані Статутом ЗДМУ 
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf. В даному документі зазначені 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.
З метою регулювання соціально-економічних та трудових відносин, посилення соціального захисту укладено 
Колективний договір ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/koldog_2020.pdf.
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 під час засідань рад університету та 
факультетів, події, що відбуваються висвітлюються засобами массової інформації.

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

Відділ аспірантури і докторантури ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_pro_viddil.html.

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

http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_134.html, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/226farm/onp_phd_221_farm_2021.pdf.

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

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).
Для проведення наукової діяльності в ЗДМУ створені належні матеріально-технічні та організаційні умови 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html - фітохімічна лабораторія, лабораторії синтезу органічних сполук, фізико-
хімічних досліджень речовин, ВЕРХ-МС, ГХ та мас-спектрометрії, вивчення технології лікарських форм, 
сертифікаційно-випробувальна лабораторія парфумерно-косметичних товарів і товарів побутової хімії, лабораторія 
стандартизації ЛЗ, НВО «Фарматрон», а також лабораторії на базі університетського віварію, лабораторії 
експериментальної фармакології і функціональної біохімії, імуноферментних досліджень, електрофорезу і 
імуноблотінгу, мікробіологічних досліджень, молекулярно-генетичних досліджень. Для опрацювання сучасних 
аспектів галузі проводяться маркетингові дослідження фарм ринку з урахуванням сучасних тенденцій його розвитку 
та особливостей, удосконалюються і оптимізуються процеси менеджменту фарм підприємствами в контексті 
глобалізації бізнесу, особливостей фарм освіти та законодавства, що відображується в подальшому застосуванні 
результатів практичною фармацією. 
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Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

На ряду з дисциплінами, зазначеними в попередньому пункті повноцінна підготовка фахівців фармацевтичної 
галузі відбувається із набуттям загальних фахових компетентностей майбутнього науковця, що грунтується 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).

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Викладання дисциплін «Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі», «Основи академічної й 
педагогічної комунікації», «Основи наукової та професійної етики» (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_148.html) 
закладають теоретичне підгрунтя до викладацької діяльності, а проходження «Навчально-педагогічної практики», 
яку аспіранти проходять протягом третього-четвертого семестрів 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/226farm/navch_plan_farm_och_20.pdf) на кафедрі де 
відбувається виконання наукової складової (під керівництвом наукового керівника та завфідувача кафедри), що 
унормована Положенням про порядок проведення навчально-педагогічної практики здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії у Запорізькому державному медичному університеті 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_navch_ped_prakt_asp.pdf). Навчально-педагогічна 
практика допомагає закріпити теоретичний матеріал та набути необхідних навичок викладання у вищій школі. На 
виконання даного пункту варто відзначити функціонування потужних за кадровим складом та напрацюваннями 
кафедр культурології та українознавства, а також суспільних дисциплін у складі п’яти професорів та докторів наук, 
значної кількості доцентів. Зазначені колективи за своїми здобутками, впровадженням новітніх технологій 
навчання посідають чинні місця в структурі університету та мають перемоги у міжуніверситетських конкурсах. 
Велику роль у формуванні викладацьких компетентностей відіграють наукові керівники та колеги аспірантів.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Планування http://zsmu.edu.ua/p_212.html тем дисертацій http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_118.html відбувається 
відповідно до напряму наукових досліджень керівників (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.
Основними науковими напрямами академічної фармацевтичної спільноти є:
• «Пошук БАР та АФІ на основі синтезу нових сполук гетероциклічної природи та вивчення їх біологічної 
активності» (наукові керівники – професори Книш Є. Г., Коваленко С. І., Панасенко О. І., Романенко М. І., 
Александрова К. В., Парченко В. В., Каплаушенко А. Г.);
• «Розробка, валідація методик контролю якості БАР, АФІ, стандартизація ЛЗ» (наукові керівники, професори Васюк 
С. О., Кучеренко Л. І.);
• «Розробка технології лікарських форм» (науковий керівник, проф. Гладишев В. В.);
• «Маркетингові дослідження ринку ЛЗ» (наукові керівники проф. Бушуєва І. В., д.фарм.н. Ткаченко Н. О.);
• «Фітохімічні та фармакологічні аспекти створення ЛЗ» (наукові керівники – проф. Тржецинський С. Д., проф. 
Мазулін О. В., проф. Одинцова В. М.).

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

В університеті працює достатня кількість докторів наук (професорів) за профілем дисертацій, що виконуються, 
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). 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.
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). 
Крім того апробація результатів наукових досліджень відбувається під час проведення наукових конференцій 
(http://zsmu.edu.ua/p_1177.html), висвітлюється в періодичних журналах ЗДМУ (http://zsmu.edu.ua/p_740.html).
Варто відзначити Програму підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf.

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Інтернаціоналізація діяльності відбувається відділом міжнародних зв’язків http://zsmu.edu.ua/p_142.html 
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відповідно до Стратегії ЗДМУ щодо міжнародної співпраці http://nmv.zsmu.edu.ua/p_94.html. 
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.
На офіційних сторінках ЗДМУ розміщується інформація щодо потенційних грантів 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_7.html, стажувань http://zsmu.edu.ua/snew_2882.html, програм обміну 
http://zsmu.edu.ua/new_2162.html.
У 2016 року, в рамках Еразмус+, ЗДМУ відвідали 2 професори Талінського медколеджу  
http://zsmu.edu.ua/sp_993.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. У 2020 р. стейкхолдер провів кейс-чемпіонат для ЗВО України, в якому ЗДМУ посів 1 місце 
http://zsmu.edu.ua/snew_2758.html.

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Кожна фармацевтична кафедра медичного університету запланувала та виконує ініціативну НДР з проблем сучасної 
фармації, промислової фармації, ряд кафедр (органічної та біоорганічної хімії, фізколоїдної хімії, природничих 
дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії) виконують науково-дослідні роботи, що фінансуються 
МОЗ України. 
Результати наукової роботи активно публікуються в періодичних фахових виданнях України 
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=rrOywlIAAAAJ&hl=uk), закордонних виданнях, що в тому числі 
індексуються наукометричними базами Scopus і Web of Sciense (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
origin=resultslist&authorId=55423997600&zone=). Результати впроваджено в сучасну фармацевтичну практику 
(http://zsmu.edu.ua/sp_274.html), науково-дослідну роботу та навчальний процес ЗВО. Варто відзначити періодичні 
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 дослідження для 
аспірантів в журналах ЗДМУ є безкоштовною.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Питання дотримання доброчесності висвітлені на офіційних сторінках університету (http://zsmu.edu.ua/p_1477.html 
), навчального відділу (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_216.html), відділу аспірантури та докторантури 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_117.html), бібліотеки (http://lib.zsmu.edu.ua/p_77.html).
Всі наукові дослідження, а також публікація їх результатів відбуваються у відповідності до Положення про 
академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у Запорізькому державному 
медичному університеті http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_117.html
Положення про запобігання прихованому плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ опубліковано на сайті 
відділу аспірантури і докторантури 
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» (текст якої розроблено 
НАЗЯВО) http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/deklar_pro_dobr.pdf.
Питання доброчесності також прописані в Програмі підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у 
Запорізькому державному медичному університеті (нова редакція) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf, відбувається 
обговорення питань дотримання академічної доброчесності зі здобувачами ВО 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_21.html).

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Всі наукові праці, а саме статті, дисертаційні роботи проходять перевірку на наявність плагіату. У разі виявлення 
випадків порушення академічної доброчесності передбачені заходи, зазначені в п.п. 1.7, 1.8 Положення про 
академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у Запорізькому державному  
медичному університеті http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_117.html. Наукові і навчально-методичні праці співробітників 
університету аналізуються фахівцями наукової бібліотеки, навчального відділу університету, що унеможливлює сам 
факт порушення академічної доброчесності.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
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До сильних сторін функціонування ОНП варто віднести більш ніж сторічний досвід підготовки фахівців 
фармацевтичної справи, в результаті чого сформовано потужні наукові школи, які представлені досвідченими 
професорами, докорами фармацевтичних, хімічних, біологічних, медичних наук, висококваліфікованими 
доцентами та викладачами. При цьому варто відзначити потужну матеріально-технічноу базу, а саме унікальний 
парк сучасного обладнання, оснащені та сертифіковані лабораторії, навчальне обладнання, високий рівень 
інформатизації всіх процесів. Все це дозволяє проводити підготовку висококваліфікованих фахівців фармацевтичної 
галузі, а також дає змогу здійснити повний комплекс наукових досліджень щодо впровадження в практику 
оригінальних вітчизняних лікарських засобів (приклад – тіотріазолін, тіодарон, тіоцетам та ін.). При цьому потрібно 
акцентувати увагу на подальше поглиблення міжнародної співпраці, участь в грантових проєктах, публікативну 
активність у високоімпактових журналах.

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

Подальшими перспективами розвитку ОНП є удосконалення освітнього процесу із обов’язковим поглибленням 
акцентів на студентоцентрованість, зміцнення принципів доброчесності та його інтеграція до Європейського 
освітнього простору. Як найближчі перспективи можна відзначити продовження комплектування ОНП докторами 
наук, професорами та доцентами; дооснащення лабораторій сучасним обладнанням (заплановано закупівлю 
спектрофотометрів, перехід на вивчення взаємодії молекул АФІ з ферментативними системами, культурами клітин). 
Передбачається розширення участі науковців ЗДМУ в міжнародних проєктах, грантових програмах як в межах 
України, так і за кордоном. Наявність в університеті актуальної програми «Технологія парфумерно-косметичних 
засобів» та потреба в її розвитку і кадровому забезпеченні, створює умови для залучення до даного процесу 
аспірантів, які таким чином напроцьовують наукові, навчальні, методичні компетенції та є потенційно майбутнім 
кадровим резервом зазначеної програми. Ведуться підготовчі заходи до формування контингенту іноземних 
здобувачів за даною ОНП.
Все означене вище допоможе зміцнити позиції ЗДМУ за показниками провідних наукометричних баз та 
рейтингових систем.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Колесник Юрій Михайлович

Дата: 29.04.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ОК 1. Філософія науки навчальна 
дисципліна

syl_filosof_nauk.pdf WnDAKz9EPK6sesu5
R7TRreKe0pDB+Vn

h3AtWQ/Nl2wg=

Ноутбук ASUS Х540
LCD дисплей LG 49SE3B
LCD дисплей:LG 47WL10
БФП А4 ч/б Samsung SCX-4650N
Дисплей LCD LG49LV340C
Дисплей Samsung 65" 
Компьютер R-LINE
Компьютер АТХ 400W МОЕП 
Мережева камера AXIS P1375 з 
РоЕ-адаптером TP-Link TL-
POE150S
Навчальний комп"ютерний 
комплекс
Ноутбук Lenovo IdeaPad – 3 шт.
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
ПК Ferro Office 
Веб-камера LOGITECH Brio 4K 
Ultra HD Pro
Комп’ютер офісний  Impression 
P+
БФП лазерний А4 Canon s-SENSYS 
MF216n
Дошка учнівська
Монітор 18.5" LG 19M44A-B
Монітор LG 19M37A-B
Монитор LG 21,5" 22МР58
Роутер Mikro Tik RouterBOARD
Роутер Wi-Fi Mikrotik 
RouterBOARD
Екран проекційний
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

навчальна 
дисципліна

syl_osn_biostatystyk
.pdf

AQJLOkjQo9nxmfeie
9inOZhD90P0Kzu27

ROTk4u6Q/g=

LCD дисплей LG – 5 шт.
Апарат Амплипульс
Апарат Іскра
Апарат Полюс
Апарат УВЧ
Апарат лаз.терапії
Аудиометр
БФП А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з 
Wi-Fi з кабелем USB
Диоптриметр
Комп`ютер викладача Impression 
P+ - 4 шт.
Комплекс 
електронейроміографічний 
комп'ютерний М-TEST 4
Комплект апаратури для 
вимірювання електричних 
сигналів
Компьютер АТХ 400W МОЕП – 2 
шт.
Магнітний стимулятор Нейро 
МС
Ноутбук ASUS X540
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15
Ноутбук Samsung R519-XA03UA
Осциллограф DS1062СА
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium
Персональний комп"ютер 
"FryLine"
Реоперетворювач РГ-03
Рефрактометр – 2 шт.
Сахариметр – 2 шт.
Сервер АТХ 550W+ S1200BTL
Ел.кардиограф – 2 шт.
Ел.кардиостим. – 2 шт.
Прилади та інструменти 



навігаційні, метерологічні, 
геофізичні 
(акселерометри)АНС114-08 – 2 
шт.
Дошка учнівська – 6 шт.
Принтер Samsung ML-2165
Принтер Xerox Phaser 3140
Принтер А4 НР LJ Pro M102w з 
Wi-Fi з кабелем USB
Точка доступу RouterBoard
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій
Комп’ютерний клас для 
тестування

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

навчальна 
дисципліна

syl_tehnolog_planuv
an.pdf

XcU/0lF8AbKuluLs+
omG/13c++8yp6Xfd

oN6uMRIuS4=

БФП А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з 
Wi-Fi, з кабелем USB
Дисплей LCD LG55LV340C 
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15
Ноутбук НР 6720s Compag Cel540
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium
ПК Ferro Office
Цифровой копир-принтер Xerox
Веб-камера Logitech HD С270
Дошка аудиторна
Інформаційний стенд
Монітор 18.5" LG 19M44A-B
Монітор LG 19M37A-B
Роутер Wi-Fi Mikrotik 
RouterBOARD RB952Ui-5ac2nD
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

навчальна 
дисципліна

syl_osn_akadem_pe
d_komunik.pdf

Uq6wmymDIZFFWD
tgv7AEDeNBw1VN7e

Hfondk4QYQu7c=

БФП А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з 
Wi-Fi, з кабелем USB
Дисплей LCD LG55LV340C 
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15
Ноутбук НР 6720s Compag Cel540
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium
ПК Ferro Office
Цифровой копир-принтер Xerox
Веб-камера Logitech HD С270
Дошка аудиторна
Інформаційний стенд
Монітор 18.5" LG 19M44A-B
Монітор LG 19M37A-B
Роутер Wi-Fi Mikrotik 
RouterBOARD RB952Ui-5ac2nD
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

навчальна 
дисципліна

syl_osn_akadem_do
broch.pdf

EtGDXJK9/y9MAXN
6UxEe6+v5yPhyyhIY

F1iE8qSp9VM=

БФП А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з 
Wi-Fi, з кабелем USB
Дисплей LCD LG55LV340C 
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15
Ноутбук НР 6720s Compag Cel540
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium
ПК Ferro Office
Цифровой копир-принтер Xerox
Веб-камера Logitech HD С270
Дошка аудиторна
Інформаційний стенд
Монітор 18.5" LG 19M44A-B
Монітор LG 19M37A-B
Роутер Wi-Fi Mikrotik 
RouterBOARD RB952Ui-5ac2nD
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій

ОК 4. Іноземна мова 
Upper Intermediate-
Advanced

навчальна 
дисципліна

syl_inoz_mova.pdf 4HWf3HBCfZeHOvg
0ILDitRrZKnC+oeqL

ojO+YU0ZZ0w=

БФП А4 ч/б Samsung SCX-4650N
Дисплей LCD LG55LV340C
Комплекс навчальний 
"Impression"
Компьютер АТХ 400W МОЕП
Лазерный принтер HP Laser
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium
ПК Roma PC
ПК Ferro Office
Комп’ютер офісний  Impression 
P+



Інтерактивна панель EdPro 
Touch ETP75U52568
БФП CANON i-SENSYS MF237W – 
2 шт.
Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15
Принтер Xerox Phaser 3140

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

навчальна 
дисципліна

syl_osn_pedagogiky
.pdf

V09AVpTNtp5oMFy
0QukEh/OZ3iYACvY

GSB6CVXgTfWg=

Ноутбук ASUS X540 15,6”/ 
1366x768 / CPU Intel Pentium 
N37xx / RAM 4Gb / HDD 750Gb / 
DVDRW / Windows 10 Pro
Ноутбук Samsung R519-XA03UA
Сервер АТХ 550W+ S1200BTL 
6*SATA RAID 2*GbLAN Xeon E-
1220 2*2Gb DDR3 ECC 2*HDD 
SATA 500Gb 7.2K DVD+RW
ПК "RОМА PC" Celeron D330/Ram
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/2xRAM DDR3 2 Gb/MB 
H81/Midi ATX 400W/Key/Mouse
Комп`ютер викладача Impression 
P+,у складі: Процесор Intel Core 
i3-7100 3,9 GHz Материнська 
плата GIGABYTE GA-H110M-
S2PV Оперативна пам"ять DDR4 
4Gb Samsung Жорсткий диск SSD 
SATAIII об"єм 256Gb CRUCIAL 
Оптичний пристрій LG 
SuperMulti 
Компьютер офісний: Компьютер 
АТХ 400W МОЕП RIM2000 H61 
DVI D-Sub 8ch GbLAN Pentium 
DualCore G620 2.6GHz 1Gb DDR3 
250Gb 16Mb DVD+RW 
Комплекс 
електронейроміографічний 
комп'ютерний М-TEST 4 
Осциллограф DS1062СА фирмы 
Rigol. Осциллограф C1-69
LCD дисплей LG 55SE3B з 
діагоналлю 55 дюймів з 
акустичною системою SP-500. 
Монітор Samsung SyncMaster. 
ЛОМО
Магнітний стимулятор Нейро 
МС. Плазмовий телевізор 
PANASONIC 42PV45 
ДБЖ Eaton NV 
1000H(ENV1000H). 
Реопреобразувач - 1РГ-03 
LCD дисплей LG 55LV340S з 
фіксованим настінним 
кріпленням
Принтер Samsung ML-2165. 
Принтер Xerox Phaser 3140 A4, 18 
стр/мин 1200*600 т/д, 8Мб,USB 
2.0

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

навчальна 
дисципліна

syl_such_asp_stvor
_lz_afi_bar.pdf

IkD4xF3X2RZOP3u/
7I8kZU44r7ZC+r99D

mq0d3GgZmA=

Кафедра природничих дисциплін 
для іноземних студентів та 
токсикологічної хімії 
Столи – 69. Стіл учнівський 
(аудиторний) на металевому 
каркасі, столи учнівські з 
полицею , столи лабораторні; 
столи комп’ютерні.
Стільці 149: аудиторні типу 
Кадет, табурет гвинтовий,  
стільці на металевому каркасі; 
Шафа сушильна, шафа витяжна; 
шафа для реактивів. 
Спектрофотометр. Плазма 
Філіпс; плазма Самсунг. 
Калориметр. Стерилізатор 
ГП40. Ваги ВКР-200 (1), ваги JKH-
500. 
Ротаційний випаровував. 
Вакуумна система. 
Дистилятор. Сушарка 
лабораторна. Автоматичний 
прилад для визначення 



температури плавлення  ,
Елементний аналізатор ИБП; 
Інтерактивна дошка Самсунг
Електрифікована таблиця 
Менделєєва;
Термостат.  Комп’ютери LG 15.

Кафедра аналітичної хімії
Стільці 147: аудиторні типу 
Кадет, стільці на металевому 
каркасі; стільці учбові м`які; 
стільці напівм’які; стільці 
гвинтові; 
Столи 84: офісні; столи 
аудиторні; столи лабораторні; 
столи одноту-мбові; столи 
кутові; стіл центрифужний; 
столи металеві; столи 
двотумбові;
Шафи – 39. Шафа для одягу (6); 
Шафи для посуду (6); Шафи 
витяжні (11); Шафи 
одностулкові (5); Шафи сушильні  
(4); Шафа для документів (1); 
Шафи металеві (3); Шафа для 
документів (2); шафа книжкова.
Холодильник SEG 183/46;
Ноутбук ASUS X540 
15,6"/1366*768/CPU Intel Pentium 
N37xx / RAM 4Gb / YDD 750Gb / 
DVDRW / Windows 10 Pro;  
Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15 
ISK Экран 15.6" (1920х1080) Full 
HD/Intel Core i3-6006U (2.0ГГц) / 
RAM 4ГБ/ SSD 256 ГБ/ Intel HD 
Graphics 520/;
Принтер лазерный А4 Canon i-
SENSYS LBP-6030B (18 стр/хв, 
600*600 dpi.USB, до 5000 
стр/міс, Black) 84G8B00G; 
Принтер XEROX Phaser 3140;
Монітор LG 21,2" 22 MP58;
Комп’ютер офісний Impression P+ 
у складі Процесор Intel Pentium 
G4400 3.3GHz / 8GT / T / s / 3MB 
(BX80662G4400) s 1151 
BOX/Материнська плата ASUS 
H11;  ПК ROMA PC/CPU INTEL 
Pentium G 3250/2xRAM DDR3 2 
Gb/ MB H81/Midi ATX 
400W/Key/Mouse;
Комп’ютер ПК ROMA PC Core 2 
Duo E7400/ Ram DDR2 2Gb/HDD 
320Gb/ MULTI/MB 
iG31/Kb/mouse/Монітор LG 20 
W2043S;   Комп’ютер викладача 
Impression P+ у складі Процесор 
Intel Core i3-7100 3.9GHz  
Материнська плата GIGABYTE 
GA-H110M-S2PV Оперативна 
пам’ять;
 320Gb/ MULTI/MB 
iG31/Kb/mouse/Монітор LG 20 
W2043S;   Комп’ютер викладача 
Impression P+ у складі Процесор 
Intel Core i3-7100 3.9GHz  
Материнська плата GIGABYTE 
GA-H110M-S2PV Оперативна 
пам’ять; Системний блок 
Advantis;
Монітор LG 21,5" 22MP58; 
Клавіатура CODEGEN KB-1808 
slim (1808/B/PS);
Багатофункціональний пристрій 
CANON LaserDase MF 3228; БФП 
Samsung SCX-4220.
ИБП APC Bask-UPS.
Спектрофотометр скануючий 
однопроменевий ULAB S131UV;
Центрифуга ОПН-3; 
Спектрофотометр СФ-46; 



Мікроскоп УМ 401; 
Рефрактометр лабораторний  
Abbe 2WAJ, ULAB; 
Рефрактометр. Іономери; 
Магнітні мішалки;
Ультразвуковая баня Sonorex 
Digitec DT100H; Ваги аналітичні 
АДВ; Ваги RADWAG XA 210.4 Y 
(210г/0,00001г) 
внутр.калібрування 
(держповірку);
Ваги прецизійні EW 6200-2NM;
Піпет-дозатор одноканальний 
автоклав. 500,0-5000,0 мкл, 
Kartell, Pluripet PL 5000 (1325-10)  
в комплекті (з  наконечниками 
для піпет-дозатор; Піпет-
дозатор одноканальний 
автоклав. 100,0-1000,0 мкл, 
Kartell, Pluripet PL 1001 (1322-10) в 
комплекті (з дозаторами для 
піпеток 10 мл, ПП; рН-метр 
лабораторний testo 206-pH1; 
Колориметр КФК-3; Поляриметр 
ручний P1000, 0-180, KRUES; 
Муфельна піч
LCD дисплей LG49SE3B з 
діагоналлю 49 дюймів з 
акустичногю системою SP-500;
Кондиціонер GREE Ez Cozy 
GWH24МD/MB-K1NNA4A;
Кондиціонер Dekker DSH 105;
 Кондиціонер GREE 24ААD-
K3NNА2A;
Вогнегасник вуглекислотний 
(ВВК-1,4); Вогнегасник 
вуглекислотний (ВВК-3,5); 
Вогнегасник порошковий 
закачний ВП-2(з)
Плитка електрична 1-комф. 
закр. спіраль ЭПЧ 1-1,5/220 
«Элна-001Н»;
Пальник Бунзена з регулюванням

Кафедра – органічної і 
біоорганічної хімії
Столи – 67. Стіл лабораторний, 
стіл учнівський, стіл 
аудиторний, стіл офісний, стіл 
комп’ютерний, стіл учнівський 
на металевому каркасі, 
Стільці – 140. Стільці аудиторні 
типу Кадет, табурет 
гвинтовий (металевий), стілець 
офісний напівм’який, стільці на 
металевому каркасі.
Комп’ютер ATX 400W MOEП RIM 
2000 H61 DVI D Sub 8ch GbLAN 
Pentium DualCoreG620 2.6GHz 
2*Gb DDR3 250 Gb 16 Mb 
DVD+RW  (3);
 Комп’ютер офісний  ПК Roma PC 
lNTEL;   Комп’ютер R-LlNE з 
процесором Cel E3300 LGA775 
w/F; Комп’ютер R-LlNE з 
процесором Cel E3300 LGA775 
w/F; Комп’ютер ПКRoma 
PC/Socket AM2 GeForce7025;
Комп’ютер  lNTEL;
ПКRoma PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/2RAM DDR3 2 Gb/MB 
H81/Midi ATX 400W/Key/ Mouse; 
Комп’ютер  офісний lmpression 
P+у комплекті Процесор lntel 
Pentium G4400 3.3GH/8G 
T/s/3MB(BX0662G4400) s1151 
BOX/Материнська плата ASUS 
H11;
Телевізор LG 50OPA45OT;  
Телевізор Romsat 49F950 T2; (2).
Телевізор LCD дисплей LG 55SE3B 



з діагоналлю 55дюймів з 
акустичною системою SP500;
Дисплей LCD (телевізор) LG 
55LV340 C -1.;
Телевізор «LG 47LN 54OV».
Кондіціонер Samsung AQ12UGFN; 
Кондиціонер GREE GWH 12NB- 
K3NNB1A;     Кондиціонер CHIGO  
KFR-51GW/E;
Кондиціонер GREE  Ez Cozy 
GWH24MD/MB K1NNA4A;
Кондиціонер «Media MSR 09»;
Кондиціонер Idea ISR 09 HR-T;
Кондіціонер «Media MSR 07 
MRNI;
Кондиціонер DEKKER DSH 95 
R/V;
Кондиціонер GREE GWH 12AAB-
K3NNA2A;
Принтер «MinoIta»
Копір А4 Canon Ir1133a
БФП СANON-SENSYS MF 4018 
Сервер RACK-INTEL
БФП Ф4 Ч/б Samsung SCX4650N 
(SCX-4650N/XEY).
Шафа витяжна (12), шафа для 
посуду, шафа для реактивів, 
шафа для одягу, шафа офісна для 
документів,
Ваги PS360/C19016001000
Вакуумна система LVS300Z 
84141108990
 Дистилятор елект. водний
Мішалка верхньоприво-дна  
WiseStire HS-30D (Daihan).
Мішалка  магнітна  MSH- 20 D 
Stir(Dashan).
Роторний випаровувач HS -
2001ns
Спектрометр ядерно-
магнітного резонансу «picoSpsn-
45L»
Холодильник «Атлант» МХМ.
Пристрій для вимірювання 
точки плавлення цифровий, 
родильна здатність 0,1 CSMP30 
Stuart Scientific/
Прилад для визначення
температури плавлення 
автоматичний МР50
Ротаційний випаровувач  RC600.
Баня водяна 
МEMMERT.Німеччина  WNE 7л. 
Баня ультразвукова Sonorex 
Super RK510H з підігрівом 
(Вandelin Electronsic GmbH) в 
комплекті.
Вакуумний насос LABOPORT SD N 
842.3 FT 40.18 (KNF.Німеччина).
Апарат АИ-1
Ваги OHAUS PA 214C 
(210/0.0001г) внутрішнє 
калібрування .
Дистилятор
Мішалка магнітна з підігрівом  
MSH -30D-Set DAIHAN
Мембранний вакуумний насос 
МРС 201 Е.
Спектрофотометр скануючий з 
кювето-тримачем на 8 позицій 
ULAB S131 UV
РН-метр

Кафедра фізколоїдної хімії 
Столи – 56. Стіл лабораторний, 
стіл учнівський, стіл аудитор-
ний, стіл офісний, стіл офісний 
двотумбовий; стіл 
комп’ютерний, стіл учнівський 
на металевому каркасі; столи 
радіусні ліво (право)сторонні для 



студентів; 
Стільці – 105. Стільці медичні без 
спинки, тканина; стільці 
аудиторні типу Кадет, стільці 
на металевому каркасі; стільці 
учбові м`які; стільці напівм’які; 
стільці гвинтові; стілець для 
конференц-зали.
Шафи – 15. Шафа витяжна 
металева;
шафа для лабораторного посуду; 
шафа металева; шафа для речей; 
шафа під мийку; шафа для 
реакти-вів;  шафи вбудовані; 
Комп’ютер – 15. Тонкий клієнт. 
Склад: монітор, системний блок, 
клавіатура, миш, подовжувач. 
Монітор Simens від ПК
Сервер АТХ 550W+  Комп'ютер 
викладача Impression P+ (1);  
Комп’ютер R-LINE c процесором 
Intel Pentium G620 Клавіатура 
Codegen
Монітор LG 19M37 A-B
ПК ROMA PC/CPU INTEL (2)
Монітор від тонкого клієнта
Комп’ютер R-Line;
Кондиціонер CHIGO 
KFR23GW; Кондиціонер Midea (4); 
Кондиціонер Midea MSR-09HR; 
Кондиціонер GREE (3);
Панель інтерактивна «Prestigio»
Прилад для миття хімічного 
посуду
Бокс для зберігання 
легкозаймистих хімічних 
речовин; бокс витяжний 
металевий;
Принтер Xerox Phaser 3140;  
Принтер Samsung; Комбінований 
пристрій Samsung;  
Багатофункціональний пристрій 
лазерний Canon s-Sensys; 
Іономір И-160 МИ
Баня ультразвукова з нагрівом 
2,5 Grant Instruments
Ваги аналітичні АВТ 100-5м
Високоефективна рідина 
хроматомас-система.
Вортекс Genius з платформою
Генератор азоту 
Система Direct отримання води.
Полиця для реактивів;
Комплект лабораторних меблів
Гарнітур «Вернісаж»
Комутатор D-Link
Тумба під системний блок;
Кабелетримач горизонтальний 
2U 2-
Рамка для патч-панелі 24n 1U
WiFi точка доступу Mikrotik
Бокс телекомунікаційний 6 U19
Концентратор.

Кафедра – фармацевтичної хімії 
Стільці – 232. Стілець 
напівм’який, гвинтовий зі 
спинкою; стільці медичні без 
спинки, тканина; стільці 
аудиторні типу Кадет, стільці 
на металевому каркасі; стільці 
учбові м`які; стільці напівм’які; 
стільці гвинтові; Ісо, гвинтовий 
зі спинкою;
Столи – 122. Стіл лабораторний, 
ауди-торний, для центрифуги;
комп’ютерний; письмо-вий, 
центрифужний;, стіл кутовий 
письмовий; письмовий 
двотумбовий; письмовий 
однотумбо-вий.



Шафа – 22. Металева ; металева 
для реактивів; книжкова, для 
одягу; для посуду; настінна, 
стелаж;
- БФП – 1. Телевізор – 3. 
Комп’ютери–13 (комп.клас) + 4. 
Idea 2015р.;  Galanz 25 АН; 
Gorenie, KAS 35, 2018 р.;  GREE Ez 
Cozy GWH18NC/MB-
K1NNA4A/A3; Mirta,;  LG S09 
BWH; ST – 12; LG S09 BWH, 2018 
р., Mirta, 2014 р., Galanz 25 АН, 
2015 р., 
А4 ч/б Samsung SCX-4650N (SCX-
4650N/XEY).
Дисплей LCD LG 55 LV 340 C, 2018 
р., 
LG 55 LV 340 C, 2013 р.
Roma PC Celeron D330/ RAM; 
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/2xRAM DDR3 2 Gb/MB 
H81/Midi ATX 400W/Key/Mouse, 
2015 р.
ПК Thin Client 2010 р., сервер R-
Line з процесором 2012 р. (12 );
ПК ROMA PC, 2008 р.
Aser, 2015 р.,  НР – 6720, 2007 р.,  
Asus, 2014 р.
BenQ MP624, 2009 р.
Проєктор-1. All-in-one Asus 
V221ICGK-BA011D, 2018
LG 19M37A-B, 2015 р. 
Canon, 2015 р.; Лазерний А4, 
Xerox Phaser 3140, 2012 р., НР 
LASERJET 1320, 2016 р., Лазерний 
Samsung, 2006 р.; Canon 1998р.
Сканер-1. Epson, 2009 р.
АРС Smart-UPS 750VA(SUA750I)
LAB – FH-250 Euro, 2015.
Піч муфельна-4
Шафа сушильна-5
Шафа витяжна-15 2005 р., 2001 
р.
СМ – 3, СМ – 4, 2001 р.
- Плитка електрична 1991 р.
Ваги технічні; Ваги Аналітичні
Аквадистилятор, 1972 р.
Баня водяна -
Erweka ZT 221, 2013 р.
Скануючий однопромене-вий 
Optizen РОР, 2013 р.
6000S, 2013 р.
Бінокулярний з оптикою Infinite 
Plan 
- Ковбонагрівач – 1. 
Аквадистилятор – 1. Ваги 
електроні – 1. Титратор – 1. 
Хроматографічний 
випромінювач – 1. Прилад для 
визначення розчинності 
таблеток – 1. Прилад для 
визначення стиранності 
таблеток – 1. Ваги аналітичні – 
1. Тестер міцності та розмірів 
таблеток  – 1. Шафа сушильна 
вакуумна – 1. Рефрактометр 
лаборатор-ний цифровий – 1. 
Поляриметр автоматичний – 1. 
Поляриметр ручний - 1Acromatic 
XY-B2B LED, 2015 
LAB – FH-250 Euro, 2015
ПАД2001/4, 4л/год, без 
накопичувальної ємності, 
280/250/490мм (GFL, ФРН), 2015 
р.
OHAUS PA 214C(210/0,0001 г) 
Внутрішнє калібрування, 2015 р.
TitroLine 7000, виробництва SI, 
2015 р.
UV-BOX 230, 2016 р.
PTWS 120D, 2016 р.



РТF 20ЕR з двома бараба-нами 
та валідаційними протоколами, 
2016, 1999 р.
PTB 511 E, 2018 р.
Шафа сушильна вакуумна CB 30, 
2018 р.
Abbe WAY-2S, ULAB, 2017 р.
AP-300, 2018 р. 
P1000, 0-180, Kruess, 2017

Кафедра Фармакогнозії, 
фармакології та ботаніки
Столи 125: учнівський 
(аудиторний) на металевому 
каркасі, столи учнівські з 
полицею ; столи під центрифугу; 
столи дно(дво)тумбові; столи 
письмові; столи під комп’ютер.
Стільці 125: аудиторні типу 
Кадет, стільці на металевому 
каркасі; стільці учбові м`які; 
стільці напівм’які; стільці 
гвинтові; напівм’який, 
гвинтовий зі спинкою; 
стілець медичний зі спинкою, 
тканина.
Шафи металеві ; металеві для 
реактивів; книжкові, для одягу; 
для посуду; настінна, стелаж; 
шафи витяжні;
Кондиціонери : Mystery (3 ); Gree 
(3).
Комп’ютери Hetton intel. 
Комп’ютер-сервер
Комп’ютери Roma PC\CPU INTEL 
Pentium G3250 (10 шт); 
Комп’ютер impression. 
Комп’ютери Roma
Принтер Xerox 2, Canon
Принтер, ксерокс
Монітор LG
Набір меблів
Телевізор Samsung;
Апарат для флюорографії
Колориметр. Термостат 
суховой. Рефрактометр. 
Компютер з монітором 
impression. Принтер, ксерокс. 
Електронні ваги. Дистилятор. 
Центрифуга. Термостат 
водяної. Термостат повітряний. 
Термостат Memert. Апарат для 
отримання дистильованої води. 
Ротаційний випаровувач
Відсмоктувач. 
Спектрофотометр. Пристрій 
для сушіння пластин для ТШХ. 
Млин лабораторний зі змінним 
стаканом
Опромінювач на УФ-довжину 
хвилі
Мікроскоп Granum бінокулярний 
з фотонасадкою

Кафедра біологічної хімії 
Стільці 175: учнівські на 
металевому каркасі; стільці 
офісні на металевому каркасі 
полу м’який ; гвинтовий; 
напівм'які; пересувний; крісло 
офісне
Столи – 93: комп’ютерний, Стіл 
викладача; лабораторний; стіл 
центрифужний; письмовий; 
робочий; стіл-мийка 
лабораторний подвійний; 
центрифужний столик; 
однотумбовий; аудиторний; 
двотумбовий
Дисплей LG 49SE3B
Кондиціонери MIDEA MSG18HR, 



GWH24AAD, FUJI COACF-12AH, 
FUJI COACF-09AH , GWH2, 
Fujicoacf09AH,
Дошка класна; дошка для сушки 
посуду 
Монітор LG19M35A-B, Samsung, 
HANNSpree, LG19M37A, 
ASVS,монітор 19’’LG 19M35A-B, 
LG21.5.22MP58,
Вінчестер SATA 1606B 
Hitachi7200
Системний блок Logicpower 0105 
Blak
Концентратор мережевий
Настінний кронштейн з 
функціями повертання і нахилу 
«КвадоК-55»
Вогнегасник ВВК-2(ОУ-3); 
вогнегасник вуглекислотний 
ОУ-5(ВВК-3,5); вогнегасник 
порошковий закачний ВП-2(з); 
вогнегасник вуглекислотний  ОУ-
5(ВВК-1,4);  ОУ-5(ВВК-3,5); ОУ-
5(ВВК-3,5); вогнегасник 
вуглекислотний переносний ВВК-
2; вогнегасник ВВК-2(ОУ-3)
Центрифуга ОПН-  ЗУ4.2; УХЛ 
4.2-2;ОПн-3УХЛ4.2; центрифуга 
LU – 418;
Термостат  ТС-80М2; 
Колориметр КФО У4.2 
фотоелектричний 
однопроменевий.;  колориметр 
КФК 2УХЛ 4.2
Учбові таблиці 
Телевізор  BRAVIS 40D2000;
Тумба; тумба ящикова для 
стола 
Шафа витяжна; шафа для 
зберігання реактивів; шафа для 
одягу; шафа для хімічного 
посуду; шафа медична 
двостворкова; шафа для 
документів; шафа для посуду
Біохімічна лабораторія
Апарат для отримання 
сироватки
Насос вакуумний. Терези 
аналітичні; терези ВР-200; 
терези технічні; терези 
торсіонні
Рівноваги. Мішалка магнітна з 
підігрівом MSH-20A DAIHAN. pH 
мертCyber Scan pH510. 
Ротаційний випаровувач RV8
Дистилятор. Комп’ютер Pentium 
G 3250; ПК POMA PC PIV -2.6; 
комп'ютер офісний ImpressionP+. 
Надставка  сервісна
Уф спектрометр Cary Go з 
програмним забезпеченням та 
керуючим комп’ютером
СФ-46. принтер HP Lazerset 1536 
dnf MEP; принтер А4НР Pro M102 
W з WiFi; принтер HP Laser Jet 
1300; принтер лазерний А4Canon 
i-SENSYS-LBP-6030B
Телефон Panasonic KXTS 2350 
UAB ; Panasonic КХ-ТS 2350. 
Холодильник SEG 183/46

ВБ 3.2. Основи 
професійної та 
наукової етики

навчальна 
дисципліна

syl_osn_nauk_prof_
etyky.pdf

KwqkPorvgClG0HL4
yvqDPirYYuqNCGoJ

MQXP1y1T6l4=

Ноутбук ASUS Х540
LCD дисплей LG 49SE3B
LCD дисплей:LG 47WL10
БФП А4 ч/б Samsung SCX-4650N
Дисплей LCD LG49LV340C
Дисплей Samsung 65" 
Компьютер R-LINE
Компьютер АТХ 400W МОЕП 
Мережева камера AXIS P1375 з 
РоЕ-адаптером TP-Link TL-



POE150S
Навчальний комп"ютерний 
комплекс
Ноутбук Lenovo IdeaPad – 3 шт.
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
ПК Ferro Office 
Веб-камера LOGITECH Brio 4K 
Ultra HD Pro
Комп’ютер офісний  Impression 
P+
БФП лазерний А4 Canon s-SENSYS 
MF216n
Дошка учнівська
Монітор 18.5" LG 19M44A-B
Монітор LG 19M37A-B
Монитор LG 21,5" 22МР58
Роутер Mikro Tik RouterBOARD
Роутер Wi-Fi Mikrotik 
RouterBOARD
Екран проекційний
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

навчальна 
дисципліна

sylsuch_asp_tehnol_
likiv.pdf

DUzVCodaJoRI/ziCj
1CSbTeSNPN7mbPj/

bEZvGgUPcg=

Кафедра управління і економіки 
фармації 
Столи 115: учнівські (аудиторні) 
на металевому каркасі, столи 
учнівські з полицею; столи 
двотумбові; столи однотумбові, 
столи кутові; столи комп 
ютерні  800*500*730; 
1200*600*730; столи 
комп’ютерні  СУ;
 Стільці 202: аудиторні типу 
Кадет, стільці на металевому 
каркасі; стільці учбові м`які; 
стільці напівм’які;
Комп`ютери -19: ПК Тонкий 
клієнт(моні-тор, системний 
блок, миша, подовжувач) ; ПК R-
Line з процесором, ПК Acer;  ПК 
Roma PC/CPU INTEL; ПК Cyrix PR 
233; ПК Ferro Office.
Принтери – 4: Принтер 
лазерний Samsung; принтер 
Xerox Phaser 3140 A4;
Принтер Lazer Pro M-102 
R-LINE з процесором Cel E3300 ;
Ноутбук Acer LX ;
DLP Viewsonic PJ452
ACER LX (1), LENOVO (2)
PHILIPS 50 PF7321,
LG 47LN54OV,
LG 55SE3B з діагоналлю 55 
дюймів з акустичною системою 
SP-500; Телевізор плазмовий LSD 
LG55SE3B.
БФП лазерний А-4 Canon Sensys ; 
БФП А4 Кондиціонери  - 5: 
Samsung.
Кондиціонери  Gree- GWH12M – 
NB; спліт системи Midea; 
Шафи книжкові, шафи 
комбіновані для одягу та учбових 
посібників, шафи двустворчаті; 
шафа для реактивів; шафи для 
книг під склом; шафи 
інструментальні. 
Сейфи металеві.
Сервер - ATX 550 W.

Кафедра управління і економіки 
фармації та фармацевтичної 
технології
кондиціонер настінного типу 
холодильна потужність 2,6  4
Стіл мийка лабораторна 
(одинарна) 800*620*900 1
електроводопідігрівач ARISTON 
S50V V=50л. (шт.) 1
Стіл мийка лабораторна 



(одинарна) 1200*620*900 1
кондиціонер настінного типу 
холодильна потужність 3,5  5
Шафа витяжна з тумбою 
(1500*800*2200) 1
Стіл лабораторний (пристінний, 
2 тумби) (1200*700*900) 1
кондиціонер настінного типу 
холодильна потужність 2,6  
CHIGO 1
Шафа для зберігання реактивів з 
витяжкою (800*500*2200) 2
Шафа витяжна з тумбою 
(1500*800*2200) 1
Стіл мийка лабораторна 
(подвійна) 1200*620*900 1
Стіл лабораторний (пристінний, 
2 тумби) (1200*700*900) 1
Шафа для зберігання 
(800*500*2200) 2
електроводопідігрівач ARISTON 
S100V V=100л. (шт.) 1
Стіл робочий (ДСП)
(1200*750*750) + тумбочка 4 
ящика 3
електроводопідігрівач ARISTON 
S50V V=50л. (шт.) 1
Стіл лабораторний для учбового 
процесу 1200х600х750 40
Стілець учнівський 61
Стул твердый с металлическим 
каркасом  6
Тумба викатна 
лабораторна(400*480*625) 4
Стілець офісний 26
Надстройка сервісна 
настінна(1200*250*880) 2
Сушарка для лабораторного 
посуду (600*190*550) 1
Стіл робочий (ДСП)
(900*600*750) 1
Стол 1-тумбовий 4
Стіл робочий (ДСП)+ тумбочка 4 
ящика (900*600*750) 1
Доска под маркер навесная 1
Табличка информационная 
(наборная) 1
Денситометр CD-60 (з 
монітором) 1
Мікроскоп «MICROmed» XS-3330 
1

Кафедра технології ліків 
Стіл комп’ютерний, Стіл 
викладача; лабораторний; стіл 
центрифужний; письмовий; 
робочий; стіл-мийка 
лабораторний подвійний; 
центрифужний столик; 
однотумбовий; аудиторний; 
двотумбовий Стілець дерев. 
(чорний каркас); Стілець дерев. 
(зелений каркас). Стілець м’який 
ISO.
Стільці на металевому каркасі; 
Стільці вертушки. Крісло офісне; 
Стілець офісний .
Комп’ютери: Intel Pentium (11); 
HEDY; LCD ACER SA220Q (11); 
LCD DELL; LCD LG;
Веб-камера Core i5-7400. 
Кондиціонер  Logitech
Автоклав Galanz, 2015 р.
Дистилятор ВК75;
Термостат Аптечний;
Прилад пневматичний 
Лабораторний;
УК-40
УРЛ Модель-1
ВА4
Ваги: технічні на 20 кг, технічні 



на 2 кг, технічні Мора ВА-4, ТБ-
110, 
Спектрофотометр СФ-46
Прилад АК-1. Прилад АК-3. 
Прилад АК-8
Прилад АК-7. Прилад ВП-126. 
Колориметр 2 шт. Мікроскоп 3 
шт. Іономер 2 шт. 
Лабораторний індикатор 2 шт. 
Ваги торсіонні 1 шт. ФЕК 2 шт. 
РН метр 3 шт. Апарат для 
висушування 1 шт. Центрифуга 
1шт. БФП 1 шт. Аналізатор 
ShimadzuРТМ
УК40. Rhopoint A5000-002. АОН-1
із штативом ГФ 5.194.083 ЭТ. 
ТЛ-150
магнітна unistirrep 5
Ваговий модуль 2: УЛР

Навчально-
педагогічна практика

практика polozh_navch_ped_
prakt_asp.pdf

QgLyX67hypk2H9Y3
f4l3KTnykHD4IvvXZ

S73pHI5gt8=

Навчально-педагогічна практика 
проходить на кафедрі, до якої 
прикріплений аспірант та якій 
відбувається вивчення «Сучасних 
аспектів створення та 
стандартизації ЛЗ, АФІ та БАР» 
або «Сучасних аспектів 
технології ліків, організації 
фармацевтичної справи та 
судової фармації»

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

25066 Парченко 
Володимир 
Володимиро
вич

професор, 
Основне 
місце 
роботи

І 
фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

110201 
Фармація, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 003573, 

виданий 
26.06.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039386, 
виданий 

15.02.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
029837, 
виданий 

19.01.2012, 
Атестат 

професора AП 
000671, 
виданий 

25.09.2018

18 ВБ 1.1. Сучасні 
аспекти 
створення та 
стандартизації 
ЛЗ, АФІ та БАР

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Varynskyi, B. O. 
Development and 
validation of HPLC-
DAD method of 
determination 
piperidinium 2-((5-
(furan-2-yl)-4-phenyl-
4H-1,2,4-triazol-3-
yl)thio)acetate in 1 % 
solution = Розробка та 
валідація ВЕРХ-ДМД 
методики визначення 
піперидиній 2-((5-
(фуран-2-іл)-4-феніл-
4Н-1,2,4-тріазол-3-
іл)тіо) ацетату в 1 % 
розчині / B. O. 
Varynskyi, V. V. 
Parchenko, А. G. 
Kaplaushenko // 
Запорож. мед. журн. : 



науч.-практ. журн. - 
2017. - Том 19, N 6. - С. 
827-832.
2. Danilchenko, D. M. 
Antimicrobial activity 
of new 5-(furan-2-yl)-4-
amino-1,2,4-triazole- 3-
thiol derivatives = 
Протимікробна 
активність нових 
похідних 5-(фуран-2-
іл)-4-аміно-1,2,4-
тріазол-3-тіолів / D. 
M. Danilchenko, V. V. 
Parchenko // Запорож. 
мед. журн. - 2017. - Т. 
19, N 1. - С. 105-107.
3. Danilchenko, D. M. 
Acute toxicity of 5-
(furan-2-yl, 2-
metylfuran-3-yl)-4-
amino-1,2,4-triazole-3-
thiol alkyl derivatives = 
Гостра токсичність 
алкілпохідних 5-
(фуран-2-іл, 2-
метилфуран-3-іл)-4-
аміно-1,2,4-тріазол-3-
тіолів / D. M. 
Danilchenko, V. V. 
Parchenko // Запорож. 
мед. журн. : науч.-
практ. журн. - 2016. - 
N 5. - С. 101-104.
4. Salionov, V. A. Mass-
spectrometric 
fragmentation of 
sodium 2-(4-methyl-5-
(thiophene-2-yl)-4H-
1,2,4-triazole-3-
ylthio)acetate [Текст] / 
V. A. Salionov, B. A. 
Varynskyi, V. V. 
Parchenko // Запорож. 
мед. журн. : науч.-
практ. журн. - 2015. - 
N 5. - С. 93-96.
5. Pruglo Ye. S. 
Antiviral activity of 
trifuzol for the broiler at 
poultry farm / Ye. S. 
Pruglo, A. Yu. 
Pohorlyuk, V. V. 
Parchenko, О. I. 
Panasenko, Ye. G. 
Knysh // Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2016. - № 1. - С. 77-
80.
6. Studying of 2-((5-R-
4-R1-4H-1,2,4-triazole-
3-yl)thio)acetic acid 
salts influence on 
growth and progress of 
blackberries (KIOWA 
variety) propagules / 
R.O. Shcherbyna, D. M. 
Danilchenko, V. V. 
Parchenko // Research 
Journal of 
Pharmaceutical, 
Biological and Chemical 
Sciences» - 2017. – Vol. 
8, Issue 3. - P. 975-979.
7. 1,2,4-Triazole 
Derivatives with 
Halogen Substituted 
Fragments, Their 
Synthesis, Modification 
and Biological 
Properties: Review 



Article. / Oleksii A 
Bihdan, Volodymyr V 
Parchenko, Roman O 
Shcherbyna, Andriy A 
Safonov // Research 
Journal of 
Pharmaceutical, 
Biological and Chemical 
Sciences. – 2018. – Vol. 
9, Issue 1. – P. 22-29.
8. Synthesis and 
research of the impact 
of new derivatives of 4-
R-3-(morpholino-
methyl)-4H-1,2,4-
triazole-5-thiol on 
cultural attributes of 
pathogenic М. Bovis / 
Roman O Shcherbyna, 
Volodymyr V 
Parchenko, Andriy A 
Safonov, Inna V 
Bushueva, Volodymyr V 
Zazharskiy, Pavlo O 
Davydenko, Oleh M 
Kulishenko, Iryna V 
Borovic // Research 
Journal of 
Pharmaceutical, 
Biological and Chemical 
Sciences – 2018 – Vol. 
9, Issue 2 - 70-79.

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Парченко В. В. 
Протисудомна 
активність s-похідних 
5-(фуран-2-іл)-4r1-
1,2,4-триазол-3-тіонів 
[Електронний ресурс] 
/ В. В. Парченко // 
Фармацевтичний 
журнал. – 2015. - № 6. 
– С. 56-60.
2. Данільченко Д. М.  
Натрій 2-(4-аміно-(5-
(фуран-2-іл)-1,2,4-
тріазол-3-ілтіо)ацетат, 
синтез, дослідження 
біохімічних 
показників сироватки 
крові корів при його 
використанні 
[Електронний ресурс] 
/ Д. М. Данільченко, 
Т. В. Звенігородська, 
В. В. Парченко // 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2017. – т. 
10, № 1. – С. 76-80.
3. Бігдан О. А. 
Фармакологічні 
аспекти застосування 
фуранпохідних 1,2,4-
тріазол-3-тіолів 
[Електронний ресурс] 
/ О. А. Бігдан, В. В. 
Парченко, О. І. 
Панасенко, Є. Г. Книш 
// Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2016. - № 



3. – С. 98-102.
4. Quantitative analysis 
of piperidin-1-ium {[5-
(2-furyl)-4-phenyl-4H-
1,2,4-triazol-3-
yl]thio}acetate, 
substance of the 
veterinary drug 
«Tryfuzol», in poultry 
meat by LC–DAD–MS 
[Текст] / B. O. 
Varynskyi [et al.] // 
Актуал. Питання 
фармац. І мед. Науки 
та практики : науково-
практичний журнал. – 
2015. – N 2. – С. 25-31.
5.Бігдан О. А. 
Дослідження реакцій 
гетероциклізації 3-тіо- 
та 3-тіо-4-
амінопохідних 1,2,4-
тріазолу 
[Електронний ресурс] 
/ О. А. Бігдан, О. І. 
Панасенко, Є. Г. 
Книш, В. В. Парченко 
// Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2016. - № 
1. – С. 90-97.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1.Патентознавство. 
Навчальний посібник 
для самостійної 
роботи  студентів  V 
курсу 
фармацевтичних 
факультетів 
спеціальності 
«Фармація» денної 
форми навчання. / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Парченко В.В., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Куліш С.М., Щербина 
Р.О., Сафонов А.А., 
Саліонов В.О. – 
Запоріжжя, 2016. – 97 
с.
2. Патентознавство. 
Модуль 1. Навчально-
методичний посібник 
для підготовки до 
підсумкового модулю 
студентів 
фармацевтичних 
факультетів заочної 
форми навчання. / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Кремзер О.А., 
Мельник І.В., 
Парченко В.В., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Куліш С.М., Щербина 
Р.О., Сафонов А.А., 
Саліонов В.О. – 
Запоріжжя, 2015. – 72 
с.
3.Химия. / Панасенко 
О.І., Саліонов В.О., 
Щербина Р.О., 
Кремзер О.А., 



Мельник І.В., 
Парченко В.В., 
Сафонов А.А., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Куліш С.М., Буряк 
В.П. – Запоріжжя, 
2016. – 190 с.
4. Неорганическая 
химия. Навчальний 
посібник для 
самостійної роботи 
студентів – іноземних 
громадян підготовчих 
факультетів. / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Парченко В.В., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., Куліш 
С.М., Постол Н.А., 
Гоцуля А.С., Щербина 
Р.О., Сафонов А.А., 
Саліонов В.О. – 
Запоріжжя, 2016. – 91 
с.
5. Общая химия. 
Навчальний посібник 
для підготовки до 
семінарських занять і 
самостійної роботи 
студентів – іноземних 
громадян. / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Кремзер О.А., 
Мельник І.В., 
Парченко В.В., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Куліш С.М., Щербина 
Р.О., Сафонов А.А., 
Саліонов В.О. – 
Запоріжжя, 2015. – 
140 с.
6.Органическая 
химия. Навчальний 
посібник для 
підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
іноземних студентів 
І міжнародного 
факультету. / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Кремзер О.А., 
Мельник І.В., 
Парченко В.В., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Куліш С.М., Щербина 
Р.О., Сафонов А.А., 
Саліонов В.О. – 
Запоріжжя, 2015. – 
135 с.
7. Охрана труда в 
фармацевтической 
отрасли. Навчальний 
посібник для 
викладачів та 
студентів V курсу 
фармацевтичних 
факультетів 
спеціальностей 
«Фармація» та 
«ТПКЗ». / Панасенко 
О.І., Буряк В.П., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., 
Парченко В.В., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Куліш С.М., Щербина 
Р.О., Сафонов А.А., 
Саліонов В.О. – 
Запоріжжя, 2015. – 
102 с.



8. Токсикологическая 
химия. Навчальний 
посібник для 
студентів – іноземних 
громадян. / 
Панасенко О.І., 
Бондарь В.С., Буряк 
В.П., Каплаушенко 
А.Г., Парченко В.В., 
Карпушина С.А., 
Погосян Є.Т., 
Мельник І.В.,  
Кремзер О.А., Гоцуля 
А.С., Сафонов А.А., 
Щербина Р.О., Постол 
Н.А., Куліш С.М., 
Саліонов В.О. – 
Запоріжжя, 2016. – 
380 с.
9. Хімія елементів. 
Модуль 1. Навчальний 
посібник для 
студентів І курсу 
фармацевтичних 
факультетів 
спеціальностей 
«Фармація» та 
«ТПКЗ». / Панасенко 
О.І., Буряк В.П., 
Парченко В.В., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Куліш С.М., Щербина 
Р.О., Сафонов А.А., 
Саліонов В.О. – 
Запоріжжя, 2015. – 86 
с.
10.Этика и дентология 
в фармации. 
Навчальний посібник 
для студентів – 
іноземних громадян 
ІІІ курсу 
фармацевтичних 
факультетів 
спеціальності 
«Фармація». / 
Панасенко О.І., Книш 
Є.Г., Парченко В.В., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., Постол 
Н.А., Куліш С.М., 
Гоцуля А.С., Щербина 
Р.О., Сафонов А.А., 
Саліонов В.О. – 
Запоріжжя, 2016. – 
100 с.
3. Хімія (частина 1) 
«Хімія елементів» з 
доповненнями для 
підготовки до 
семінарських занять і 
самостійної роботи 
іноземних студентів 
підготовчих 
факультетів ВНЗ ІІІ-
ІV рівнів акредитації. 
Навчальний посібник. 
/ Панасенко О.І., 
Буряк В.П., Кремзер 
О.А.. та ін. За ред. 
Панасенко О.І. – 
Запоріжжя: Вид-во 
ЗДМУ, 2017. – 168с. 
11. Химия. Часть І. 
Навчальний посібник 
для студентів 
підготовчих 
факультетів ВНЗ МОЗ 
України, які 



навчаються 
російською мовою. / 
Панасенко О.І., 
Саліонов В.О., 
Щербина Р.О., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., 
Парченко В.В., 
Сафонов А.А., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Куліш С.М., Буряк 
В.П. –Запоріжжя: 
ЗДМУ, 2017. – 166 с.
12. Химия. Часть ІІ. 
Органическая химия. 
Навчальний посібник 
для студентів 
підготовчих 
факультетів ВНЗ МОЗ 
України, які 
навчаються 
російською мовою. / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Парченко В.В., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., Куліш 
С.М., Щербина Р.О., 
Сафонов А.А., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Саліонов В.О. –
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2017. – 187 с.
13. Хімія. (Частина ІІІ. 
Загальна хімія). 
Навчальний посібник 
для підготовки до 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
іноземних студентів 
підготовчих 
факультетів галузі 
знань 22 «Охорона 
здоров’я» 
спеціальностей 
«Медицина», 
«Стоматологія», 
«Технології медичної 
діагностики та 
лікування», 
«Фармація». / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Парченко В.В., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., Куліш 
С.М., Щербина Р.О., 
Сафонов А.А., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Саліонов В.О. –
Запоріжжя, 2017. – 
257 с
14. Токсикологічна 
хімія. Навчальний 
посібник для 
студентів ІV-V курсів 
фармацевтичних 
факультетів заочної 
форми навчання. / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Парченко В.В., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., Сафонов 
А.А., Щербина Р.О., 
Гоцуля А.С., Куліш 
С.М., Постол Н.А. – 
Запоріжжя, 2018. –  
344 с.
15. Неорганічна хімія. 
(Хімія біогенних 
елементів). Посібник. 
/ Панасенко О.І., 
Голуб А.М., Андрійко 



О.О., Василега-
Дерибас М.Д., 
Панасенко Т.В., 
Саліонов В.О., 
Щербина Р.О., 
Бабенков Є.А., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., 
Парченко В.В., 
Сафонов А.А., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Куліш С.М., Буряк 
В.П. – Запоріжжя, 
2017. – 325 с.
16. Вступ у фармацію. 
Навчальний посібник 
для студентів І курсу 
фармацевтичних 
факультетів 
спеціальності 
«Фармація, 
промислова 
фармація». / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Парченко В.В., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., Постол 
Н.А., Куліш С.М., 
Гоцуля А.С., Щербина 
Р.О., Сафонов А.А., 
Данільченко Д.М. – 
Запоріжжя, 2018.– 
496 с.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Данільченко Д.М., 
асистент кафедри 
токсикологічної та 
неорганічної хімії 
ЗДМУ, дисертація на 
тему: «Синтез, будова, 
хімічні перетворення 
та біологічна 
активність 5-(фуран-
2-іл, 2-метилфуран-3-
іл)-4-аміно-1,2,4-
тріазол-3-тіонів» 
(15.00.02 – 
фармацевтична хімія 
та фармакогнозія). 
Науковий керівник: 
д.фарм.н., доцент. 
Парченко В.В.. Захист 
14 травня 2018 р.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
виконання функцій 
наукового 
консультанта 
докторської дисертації 



Бігдана О.А. «Синтез, 
хімічна модифікація 
та біологічні 
властивості 3-, 4-, 5-
тризаміщених-1,2,4-
тріазол-3-тіонів» 
член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України «Актуальні 
питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики»» 
Запорізький 
державний медичний 
університет, м. 
Запоріжжя;

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Керівник науково-
дослідного сектору 
ЗДМУ, 6 років

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
Вченої Ради Д 
17.600.03при ЗДМУ

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1.Навчально-
методичний посібник 
«Общая 
характеристика 
растительных и 
синтетических ядов» 
для іноземних 
студентів V курсу 
фармацевтичного 
факультету 
спеціальностей 
«Фармація» та 
«ТПКЗ» / Панасенко 
О.І., Буряк В.П., 
Парченко В.В. та ін. За 
ред. Панасенко О.І. – 
Запоріжжя, 2016. -98с.
2. Токсикологічна 
хімія. Електронний 
навчально-
методичний комплекс 
навчальної 
дисципліни для 
студентів ІV-V курсів 



освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Магістр» галузі 
знань 22 «Охорона 
здоров’я» 
спеціальності 226 
«Фармація, 
промислова 
фармація». / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Парченко В.В., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., Сафонов 
А.А., Щербина Р.О., 
Гоцуля А.С., Куліш 
С.М., Постол Н.А. – 
Запоріжжя, 2018. (127 
Mb).
3.Охорона праці в 
галузі. Навчально-
методичний посібник 
для викладачів. / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Кремзер О.А., 
Мельник І.В., 
Парченко В.В., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Куліш С.М., Щербина 
Р.О., Сафонов А.А., 
Саліонов В.О. – 
Запоріжжя, 2016. – 
149 с.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
18 років

144139 Панасенко 
Олександр 
Іванович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І 
фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1982, 
спеціальність:  

фармація, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004636, 

виданий 
15.12.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

ФЦ 000722, 
виданий 

25.11.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005113, 

виданий 
15.02.1994, 

Атестат 
професора 

12ПP 005174, 
виданий 

24.12.2007

30 ВБ 1.1. Сучасні 
аспекти 
створення та 
стандартизації 
ЛЗ, АФІ та БАР

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Shcherbyna R. О. The 
study of antimicrobial 
activity of 2-((4-R-3-
(morpholinomethylene)
-4H-1,2,4-triazole-5-
yl)thio)acetic acid salts 
/ R. О. Shcherbyna, O. 
I. Panasenko, Ye. G. 
Knysh, H. A. Fotina, Ye. 
V. Vashchyk, T. I. 
Fotina // Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2016. - № 4. - С. 97-
100. 
2. Panasenko, O. I.  The 
study of steroidal 
compounds in thick 
extract of field 
pennycress herb 
(Thlaspiarvense L.) / O. 
I. Panasenko, G. S. 
Tartynska, V. V. Hutsol 
// Медична та 
клінічна хімія. - 2410-
681X. - 2018. - Т. 20, N 
1. - С. 5-9.
3. The study of the 
effect of 5-(4-(tret-
butyl)phenyl)-4-R-
amino-4H-1,2,4-
triazole-3-thiols on the 



duration of thiopental-
sodium narcosis for 
laboratory rats  / I. I. 
Aksyonova-Seliuk, O. I. 
Panasenko, Ye. H. 
Knysh, Ye. S. Pruglo // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2016. - N 5. - P93-96.
4. Kaplaushenko, T. M  
Synthesis and physical-
chemical properties of 
3-alkylthio-5-
(quinoline-2-yl, 2-
hydroxyquinoline-4-yl)-
4-R-2,4-dihydro-3H-
1,2,4-triazoles  / T. M 
Kaplaushenko, O. I. 
Panasenko // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2016. - N 3. - P99-103.
5. The study of the 
effect of 5-(4-(tret-
butyl)phenyl)-4-R-
amino-4H-1,2,4-
triazole-3-thiols on the 
duration of thiopental-
sodium narcosis for 
laboratory rats = 
Дослідження впливу 
5-(4-(трет-
бутил)феніл)-4-R-
аміно-4H-1,2,4-
тріазол-3-тіолів на 
тривалість тіопентал-
натрієвого наркозу в 
лабораторних щурів / 
I. I. Aksyonova-Seliuk, 
O. I. Panasenko, Ye. H. 
Knysh, Ye. S. Pruglo // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2016. - N 5. - P93-96.
6. Antiviral activity of 
trifuzol for the broiler at 
poultry farm = 
Противірусна 
активність препарату 
трифузол при 
вирощуванні 
бройлерів на 
птахопідприємстві / 
Ye. S. Pruglo, A. Yu. 
Pohorlyuk, V. V. 
Panchenko, O. I. 
Panasenko, Ye. G. 
Knysh // Запорожский 
медицинский журнал 
: науч.-практ. журн. - 
2016. - N 1. - P77-80.
7. Research of the 
antimicrobial and 
antifungal activity of 7-
((3-thio-4-R-4H-1,2,4-
triazoles-3-yl) 
methyl)theophylline S-
derivatives / A. S. 
Gotsulya [и др.] // 
Запорож. мед. журн. : 
науч.-практ. журн. - 
2015. - N 4. - С. 95-99.

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Панасенко, O. I. 



Дослідження 
органічних кислот у 
сировині амброзії 
полинолистої  / O. I. 
Панасенко, Л. М. 
Горяча, В. В. Гуцол // 
Медична та клінічна 
хімія. - 2018. - Том 20, 
N 1. - С. 16-20.
2. Панасенко, O. I. 
Визначення 
кількісного вмісту 
синігрину методом 
високоефективної 
рідинної 
хромотографії (ВЕРХ) 
у траві талабану 
польового  / O. I. 
Панасенко, Г. С. 
Тартинська, В. В. 
Гуцол // Фітотерапія. - 
2018. - N 1. - С. 59-61.
3. Дослідження 
діуретичної 
активності похідних 4-
R-5-(тіофен-2-
ілметил)-4Н-1,2,4-
тріазолів/ Книш Є.Г., 
Панасенко О. І., Сугак 
О. А., Сафонов А. А. // 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2018. – Т. 
11, № 1. – С. 51–56.
4. Одинцова, В. М.  
Синтез, фізико-хімічні 
властивості, 
антигіпоксична 
активність деяких 5-
[((5-(адамантан-1-іл)-
4-R-4H-1,2,4-тріазол-
3-іл)тіо)метил]-N-R1-
1,3,4-тіадіазол-2-
амінів та 5-[((5-
(aдамантан-1-іл)-4-R-
4H-1,2,4-тріазол-3-
іл)тіо)метил]-4-R1-
4H-1,2,4-тріазол-3-
тіолів / В. М. 
Одинцова, Є. Г. Книш, 
O. I. Панасенко // 
Актуал. питання 
фармац. і мед. науки 
та практики : науково-
практичний журнал. - 
2018. - Том 11, N 1. - С. 
17-22.
5. Дослідження 
гострої токсичності 
похідних 4-аміно-5-(4-
(трет-бутил)феніл)-
4Н-1,2,4-тріазол-3-
тіолу / І. І. Аксьонова-
Селюк, 
O. I. Панасенко, , Є.Г. 
Книш, Є. С. Пругло  // 
Актуал. питання 
фармац. і мед. науки 
та практики : науково-
практичний журнал. - 
2017. - Том 10, N 2. - С. 
191-195.
6. Kravchenko, T. V. 
Analgesic activity of 4-
amino-5-methyl-4H-
1,2,4-triazol-3-thiones 
[Текст] / T. V. 
Kravchenko, O. І. 
Panasenko, Ye. H. 
Knysh // Актуальні 



питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. - 2018. - 
Т.11, N 3. - С. 292-295. 
7. Хромато-мас-
спектроскопія 
настоянки личинок 
великої воскової молі  
/ Ю. І. Корнієвський, 
O. I. Панасенко, В. Г. 
Корнієвська, Н. Ю. 
Богуславська // 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. - 2018. - Т. 
11, N 2. - С. 158-162.
8. Пошук нових 
біологічно активних 
речовин із 
протимікробною та 
протигрибковою 
активністю в ряду 
похідних 1,2,4-
тріазол-3-тіолів із 
залишками тіофену / 
В. О. Саліонов, О. І. 
Панасенко, Є. Г. 
Книш, О. М. 
Камишний // 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. - 2017. - Т. 
10, N 2. - С. 186-190.
9. Гостра токсичність і 
залежність «структура 
– дія» 4-(R-
бензиліденаміно)-5-
метил-4H-1,2,4-
тріазол-3-тіонів  / Т. 
В. Кравченко, Є. С. 
Пругло, О. І. 
Панасенко, Є. Г. Книш 
// Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. - 2017. - Т. 
10, N 2. - С. 152-155.
10. Синтез та 
дослідження 
властивостей похідних 
4-феніл-5-(1Н-пірол-
2-іл)-4Н-1,2,4-
триазол-3-тіолів / А. 
С. Гоцуля, Д. П. Верба, 
О. І. Панасенко, Є.Г. 
Книш // 
Фармацевтичний 
журнал. - 2017. - N 1. - 
С. 59-66.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1.Патентознавство : 
навч. посіб. для 
самостійної роботи  
студентів  V курсу 
фармац. ф-тів спец. 
«Фармація» денної 
форми навчання. / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Парченко В.В., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Куліш С.М., Щербина 



Р.О., Сафонов А.А., 
Саліонов В.О. – 
Запоріжжя, 2016. – 97 
с.
2. Хімія біогенних 
елементів : навч. 
посіб. / Панасенко 
О.І., Буряк В.П., 
Кремзер О.А.. та ін. За 
ред. Панасенко О.І. - 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2017. – 384 с.
3.Химия / Панасенко 
О.І., Саліонов В.О., 
Щербина Р.О., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., 
Парченко В.В., 
Сафонов А.А., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Куліш С.М., Буряк 
В.П. – Запоріжжя, 
2016. – 190 с.
4. Охрана труда в 
фармацевтической 
отрасли : навч. посіб. 
для викладачів та 
студентів V курсу 
фармац. ф-тів спец. 
«Фармація» та 
«ТПКЗ» / Панасенко 
О.І., Буряк В.П., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., 
Парченко В.В., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Куліш С.М., Щербина 
Р.О., Сафонов А.А., 
Саліонов В.О. – 
Запоріжжя, 2015. – 
102 с.
5. Токсикологическая 
химия : навч. посіб. 
для студентів – 
іноземних громадян / 
Панасенко О.І., 
Бондарь В.С., Буряк 
В.П., Каплаушенко 
А.Г., Парченко В.В., 
Карпушина С.А., 
Погосян Є.Т., 
Мельник І.В.,  
Кремзер О.А., Гоцуля 
А.С., Сафонов А.А., 
Щербина Р.О., Постол 
Н.А., Куліш С.М., 
Саліонов В.О. – 
Запоріжжя, 2016. – 
380 с.
6. Хімія елементів. 
Модуль 1 : навч. посіб. 
для студентів І курсу 
фармац. ф-тів спец. 
«Фармація» та 
«ТПКЗ» / Панасенко 
О.І., Буряк В.П., 
Парченко В.В., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Куліш С.М., Щербина 
Р.О., Сафонов А.А., 
Саліонов В.О. – 
Запоріжжя, 2015. – 86 
с.
7.Этика и дентология 
в фармации : навч. 
посіб. для студентів – 
іноземних громадян 
ІІІ курсу фармац. ф-
тів спец. «Фармація» / 



Панасенко О.І., Книш 
Є.Г., Парченко В.В., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., Постол 
Н.А., Куліш С.М., 
Гоцуля А.С., Щербина 
Р.О., Сафонов А.А., 
Саліонов В.О. – 
Запоріжжя, 2016. – 
100 с.
8. Неорганічна хімія. 
Хімія біогенних 
елементів : Посібник / 
Панасенко О.І., Голуб 
А.М., Андрійко О.О., 
Василега-Дерибас 
М.Д., Панасенко Т.В., 
Саліонов В.О., 
Щербина Р.О., 
Бабенков Є.А., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., 
Парченко В.В., 
Сафонов А.А., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Куліш С.М., Буряк 
В.П. – Запоріжжя, 
2017. – 325 с.
9. Вступ у фармацію : 
навч. посіб. / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Кремзер О.А.. та 
ін. За ред. Панасенко 
О.І. - Запоріжжя, 
2018. – 522 с.
10. Українсько-
російський і 
російсько-український 
словник з хімії та 
суміжних наук з 
доповненнями / за 
ред. Панасенко О.І.. - 
Друге вид. - 
Запоріжжя, 2018.-
320с.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Парченко 
В.В./дисертація на 
тему: «Синтез, 
фізико-хімічні та 
біологічні властивості 
похідних 1,2,4-
тріазол-3-тіону, які 
містять ядро фурану» 
(15.00.02-
фармацевтична хімія 
та фармакогнозія). 
Захист:  23 квітня 
2006 р.
Куліш 
С.М./дисертація на 
тему: «Синтез 
перетворення, фізико-
хімічні та біологічні 
властивості S-
заміщених 2,4-
дигідро-4-R-5-(2-
піридил)-3Н-1,2,4-
тріазол-3-
тіонів»(15.00.02-
фармацевтична хімія 
та фармакогнозія). 
Захист: 19 лютого 
2010 р.



Гоцуля 
А.С./дисертація на 
тему: «Синтез 
перетворення, фізико-
хімічні та біологічні 
властивості S-
заміщених 4-(2-
метоксифіл)-5-
алкіл(арил)-2Н-1,2,4,-
тріазол-3(4Н)-тіонів» 
(15.00.02-
фармацевтична хімія 
та фармакогнозія). 
Захист: 6 червня 
2011р.
Британова 
Т.С./дисертація на 
тему: «Синтез, хімічні 
та біологічні 
властивості похідних 
4-бензиліденаміно- та 
4-(фуран-2-
ілметиленаміно)-1-R-
4Н-1,2,4-тріазолію 
галогенідів» 
(15.00.02-
фармацевтична хімія 
та фармакогнозія). 
Захист:11 травня 
2012р.
Каплаушенко 
А.Г./дисертація на 
тему: «Синтез, будова 
і біологічна активність 
похідних 4-моно- та 
4,5-дизаміщених 1,2,4-
тріазол-3-тіону» 
(15.00.02-
фармацевтична хімія 
та фармакогнозія). 
Захист: 12 червня 
2012р.
Парченко 
В.В./дисертація на 
тему: «Синтез 
перетворення, фізико-
хімічні та біологічні 
властивості в ряді 5-
фурилзаміщених 
1,2,4-тріазол-3-тіонів» 
(15.00.02-
фармацевтична хімія 
та фармакогнозія). 
Захист: 27 березня 
2014р.
Сафонов 
А.А./дисертація на 
тему: «Синтез, 
фізико-хімічні та 
біологічні властивості 
похідних 5-гетерил-4-
R-аміно-1,2,4-тріазол-
3-тіолів» (15.00.02-
фармацевтична хімія 
та фармакогнозія). 
Захист: 29 квітня 
2014р.
Щербина 
Р.О./дисертація на 
тему: «Синтез 
перетворення, фізико-
хімічні та біологічні 
властивості похідних 
2-(4Н-1,2,4-тріазол-3-
ілтіо)ацетальдегіду» 
(15.00.02-
фармацевтична хімія 
та фармакогнозія). 
Захист: 28 лютого 
2014р.
Бігдан 



О.А./дисертація на 
тему: «Синтез, 
фізико-хімічні та 
біологічні властивості 
похідних 1,2,4,-
тріазол-3-тіонів, які 
містять фторфенільні 
замісники»(15.00.02-
фармацевтична хімія 
та фармакогнозія). 
Захист:28 травня 
2015р.
Саліонов 
В.О./дисертація на 
тему: «Синтез, 
фізико-хімічні та 
біологічні властивості 
похідних 5-тієніл-4-
(алкіл,-арил)-1,2,4-
тріазол-3-
тіонів»(15.00.02-
фармацевтична хімія 
та фармакогнозія). 
Захист: 6 жовтня 
2016р.
Каплаушенко 
Т.М./дисертація на 
тему: «Пошук 
біологічно активних 
сполук серед 5-
(хінолін-2-іл, 2-
гідроксихінолін-4-іл)-
4-R-3-тіо-1,2,4-
тріазолів та 
похідних»(15.00.02-
фармацевтична хімія 
та фармакогнозія). 
Захист: 6 червня 
2017р.
Одинцова В.М./ 
дисертація на тему 
«Синтез,перетворення 
та біологічна 
активність похідних 3-
(адамантан-1-іл)-4-R-
1Н-1,2,4-тріазол-
5(4Н)-тіонів» 
(15.00.02-
фармацевтична хімія 
та фармакогнозія). 
Захист: 01 червня 
2018р.
Аксьонова 
І.І./дисертація на 
тему: «Синтез, 
дослідження фізико-
хімічних та 
біологічних 
властивостей похідних 
4-аміно-3-(4-трет-
бутилфеніл)-1,2,4-
тріазол-5-тіону» 
(15.00.02-
фармацевтична хімія 
та фармакогнозія). 
Захист: 11 січня 2019 
р.

7. Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства..
Експертна рада з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН 
України з медико-



біологічних та 
фармацевтичних наук 
(з 27.01.2014р. по 
21.02.2018р.)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Головний редактор 
журналу «Актуальні 
питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики»
Виконання функцій 
наукового керівника 
науково-дослідної 
роботи кафедри за 
темою: Синтез, 
фізико-хімічні та 
біологічні властивості 
3,4-дизаміщених 3(5) 
– тіо-1,2,4-тріазолу з 
антиоксидантною, 
антигіпоксичною, 
антимікробною, 
кардіо- та 
гепатопротекторною 
дією»

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Завідувач кафедри 
токсикологічної та 
неорганічної 
кафедри- 10 років
Голова 
профспілкового 
комітету ЗДМУ – 32 
роки

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Бурда Надія 
Євгеніївна 
–«Науково-теоретичні 
підходи до розробки 
та дослідження 
урологічних та 
проктологічних 
лікарських рослинних 
засобів» 
Тимофєєва Світлана 
Вікторівна – 
«Фармакогностичне 
дослідження канни 
садової та створення 



лікарських засобів  на 
її основі»
Рокунь Дарина-Марія 
Валеріївна – 
«Фармакогностичне 
вивчення моркви 
посівної 
(DaucuscarotaL.var.sati
vus)»

12. Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
1. Патент на корисну 
модель № 114083 
Україна, C07D 249/00, 
A61K 31/00. -   
u201609620 ; опубл. 
27.02.2017 ; бюлет. № 
4/Амоній 2-(4-аміно-
5-(фуран-2-іл)-4H-
1,2,4-триазол-3-
ілтіо)ацетат, що 
стимулює ріст 
пшениці озимої/ 
Книш Є. Г.; Панасенко 
О. І.; Данільченко Д. 
М. Сафонов А.А.
2. Патент України № 
114569, C07D 249/00, 
A61K 31/00, A61P 7/10. 
– a201600765 ; опубл. 
26.06.2017 ; бюлет. № 
12/Амонію 2-((4-
аміно-5-(тіофен-2-
ілметил)-4Н-1,2,4-
триазол-3-
іл)тіо)ацетат, який 
проявляє діуретичну 
активність/ Книш Є. 
Г.; Панасенко О. І., 
Сафонов А.А.
3. Патент України № 
114570, C07D 249/00, 
A61K 31/00, A61P 7/10. 
-  a201600766 ; опубл. 
26.06.2017 ; бюлет. № 
12/Адамантан-1-
амонію 2-((5-
(адамантан-1-іл)-4-
феніл-4Н-1,2,4-
триазол-3-
іл)тіо)ацетат, який 
проявляє діуретичну 
активність/ Книш Є. 
Г.; Панасенко О. І.; 
Одинцова В. М. 
Сафонов А.А.
4. Патент на корисну 
модель № 117179 
Україна, C07D 249/00, 
A61K 31/00. -   
u201609633 ; опубл. 
26.06.2017 ; бюлет. № 
12/2017/Амоній 2-((4-
аміно-5-(тіофен-2-
ілметил)-4H-1,2,4-
триазол-3-
іл)тіо)ацетат, що 
стимулюють ріст 
пшениці озимої/ 
Книш Є. Г.; Панасенко 
О. І., Сафонов А.А.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 



для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Общая 
характеристика 
растительных и 
синтетических ядов : 
навч.-метод. посіб. 
для іноземних 
студентів V курсу 
фармац. ф-ту спец. 
«Фармація» та 
«ТПКЗ» / Панасенко 
О.І., Буряк В.П., 
Парченко В.В. та ін. За 
ред. Панасенко О.І. - 
Запоріжжя, 2016. -98 
с.
2. Этика и 
деонтология в 
фармации : навч.-
метод. посіб. для 
іноземних студентів V 
курсу фармац. ф-ту 
спец. «Фармація» / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Парченко В.В. та 
ін. За ред. Панасенко 
О.І. - Запоріжжя, 2016. 
-95 с.
3.Етика та деонтологія 
у фармації : електрон. 
навч.-метод. комплекс 
навч. дисципліни для 
студентів І курсу 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Магістр» галузі 
знань 22 «Охорона 
здоров’я» спец. 226  
«Фармація, 
промислова 
фармація» / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Парченко В.В., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., Гоцуля 
А.С., Куліш С.М., 
Щербина Р.О., 
Сафонов А.А., Постол 
Н.А., Данільченко 
Д.М. – Запоріжжя, 
2018. (55 Mb).
4. Охорона праці в 
галузі : електрон. 
навч.-метод. комплекс 
навч. дисципліни для 
студентів V курсу 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Магістр» галузі 
знань 22 «Охорона 
здоров’я» спец. 226 
«Фармація, 
промислова 
фармація» / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Кремзер О.А., 
Мельник І.В., 
Парченко В.В., Постол 
Н.А., Гоцуля А.С., 
Куліш С.М., Щербина 
Р.О., Сафонов А.А., 
Данільченко Д.М. – 
Запоріжжя, 2018. (59 



Mb). 
5. Токсикологічна 
хімія : електрон. 
навч.-метод. комплекс 
навч. дисципліни для 
студентів ІV-V курсів 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Магістр» галузі 
знань 22 «Охорона 
здоров’я» спец. 226 
«Фармація, 
промислова 
фармація». / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П., Парченко В.В., 
Кремзер О.А., 
Мельник І.В., Сафонов 
А.А., Щербина Р.О., 
Гоцуля А.С., Куліш 
С.М., Постол Н.А. – 
Запоріжжя, 2018. (127 
Mb).

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Противогрибковая и 
противомикробная 
активность 
производных 4-
метокси-7-нитро-9- 
гидразоноакридинов / 
А. И. Панасенко [и 
др.] // Бъдещите 
изследвания - 2016 : 
материали за XII 
международна научна 
практична 
конференция, 15-22 
февруари, 2016. - 
София "Бял ГРАД-БГ" 
ООД, 2016. - Т. 8 : 
Лекарство. Биологии. 
Химия и химически 
технологии. – С. 5-7.
2. Противогрибковая 
и противомикробная 
активность 
производных 4-
метокси-9-
гидразоноакридинов / 
А. И. Панасенко [и 
др.] // Бъдещите 
изследвания - 2016 : 
материали за XII 
международна научна 
практична 
конференция, 15-22 
февруари, 2016. - 
София "Бял ГРАД-БГ" 
ООД, 2016. - Т. 8 : 
Лекарство. Биологии. 
Химия и химически 
технологии. – С. 14-16.
3.Вищі навчальні 
заклади України, 
молодь і наркотики / 
Панасенко О.І., 
Самура Т.О., Буряк 
В.П., Кремзер О.А., 
Мельник І.В., Кейтлін 
І.М., Постол Н.А., 
Куліш С.М., 



Кравченко Т.В., 
Борисенко Н.М. // 
Динамиката 
съвременната наука – 
2017 : ХIII междунар. 
науч. практ. конф., 
(15-22 юли 2017 р.). – 
София, 2017 – С. 44-
47.
4.Молодь і наркотики: 
життя або смерть / О. 
І. Панасенко, Т. О. 
Самура, Т. В. 
Панасенко, С. Л. 
Завгородній, В. П. 
Буряк, А. С. Гоцуля, 
Ю. В. Палиця, І. О. 
Каркоцький, І. М. 
Кейтлін, І. В. 
Мельник, О. А. 
Кремзер, Н. А. Постол, 
О. О. Черепок // 
Materiály XIII 
mezinárodní vĕdecko-
praktická conference 
"DNY VĔDY - 2017" 22-
30 března 2017. - Praha 
: Education and 
Science, 2017. - Vol. 9: 
Biologické vĕdy. 
Veterinářství. Ekologie. 
Medicína. - С. 48-51.
5. Фактори впливу на 
вибір молоддю 
України професії 
лікаря або провізора / 
Панасенко О.І., Буряк 
В.П, Волох 
Н.Г.,.Гоцуля А.С,. 
Гуйтур М.М. // 
Новината за 
напреднали наука- 
2018 : ХIV междунар. 
науч. практ. конф., 
(15-22 мая 2018р.). – 
София, 2018 – С. 21-
24.
6. Уважність до 
навчання – основне 
завдання викладача та 
студента / Панасенко 
О.І. Буряк В.П. Самура 
Т.О. Панасенко Т.В. 
Гоцуля А.С., Волох Н.Г 
// Aplikovane vedecke 
novinky – 2018 : ХIV 
Mezinarodni vedecko-
prakticka konference 
(22.06.2018-
30.06.2017). –Praha, 
2018. – С. 65-67.
7. Психологічні 
аспекти педагогічного 
процесу вищого 
закладу освіти 
медичного 
спрямування в Україні 
/ Панасенко О.І., 
Буряк В.П., Гоцуля 
А.С., Гуйтур М.М.. 
Черепок О.О // 
Aktualne problemy 
nowoczesnych nauk -
2018 : XIV 
Międzynarodowa 
naukowi-praktzcyna 
konferencja, (07-15 
czerwca 2018r.). –
Przemzśl, 2018 – С.110 
– 112



16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член обласної ради 
профспілок 
Запорізької області. 
Член президії 
Запорізького 
обласного комітету 
профспілок 
співробітників 
охорони здоров’я 
України

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
30 років

18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Обласне бюро судово-
медичної експертизи

26172 Сергєєва 
Людмила 
Нільсівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І міжнародний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 003764, 

виданий 
30.06.2004, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 010843, 
виданий 

17.05.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000249, 
виданий 

30.05.2000, 
Атестат 

професора 
02ПP 004104, 

виданий 
16.02.2006

22 ОК 2. Основи 
біостатистики 
та методи 
статистичного 
моделювання

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1.Kucherova, H., Bilska, 
O., & Serhieieva, L. 
(2019). Matrix models 
for assessing the 
taxation subjects' 
interaction under 
uncertainty of socio-
economic processes. 
Paper presented at the 
CEUR Workshop 
Proceedings, , 2422 
371-384. (Scopus)
2.Serhieieva, L., Us, G., 
Chudaieva, I., & 
Makarenko, O. (2019). 
Assessment of trends in 
the development of the 
ukrainian economy 
based on the structural 
shifts analysis. Paper 
presented at the CEUR 
Workshop Proceedings, 
2422 54-65. (Scopus)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Маркери ранньої 
діагностики стеатозу 
печінки у хворих на 
ішемічну хворобу 
серця / Н. С. 
Михайловська [та ін.] 
// Буковин. мед. вісн : 
Український науково-
практичний журнал. - 
2018. - Том 22, N 2. - С. 



47-54
2. Прогнозування 
ефективності 
реабілітаційних 
програм для дітей, 
народжених 
передчасно з дуже 
низькою та 
екстремально 
низькою масою тіла / 
Л.М. Боярська [та ін.] 
// Сучасна педіатрія. – 
2017.  №8(88). – С. 40 
- 44
3.Сергєєва Л. Н. 
Науково-
методологічний підхід 
до моделювання 
життєздатності 
податкової системи 
України / Л. Н. 
Сергєєва, Г. Ю. 
Кучерова // Актуальні 
проблеми економіки. - 
2017. - № 3. - С. 357-
366.
4.Сергєєва Л. Н. 
Моделювання впливу 
комерційних банків на 
фінансову активність 
домогосподарств / Л. 
Н. Сергєєва, О. А. 
Ковтун // 
Економічний вісник 
Запорізької державної 
інженерної академії. – 
2016. – Вип. 6, ч. 2. - С. 
142-147.
5.Сергєєва Л. Н. 
Управління стійкістю 
соціально-
економічних систем / 
Л. Н. Сергєєва, Д. С. 
Ревенко // Вісник 
Одеського 
національного 
університету. - 2016. - 
Т. 21, Вип. 7-1(49). - С. 
181-186.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
Сергєєва Л.Н., Ковтун 
О.А. Обґрунтування 
впливу податкової 
політики на фінансову 
активність 
домогосподарств. 
Моделювання та 
інформаційні 
технології в економіці: 
Монографія / за заг. 
ред. Соловйова В.М. – 
Черкаси: Брама-
Україна, 2014. – 458 с. 
(С. 211-227).

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Наукове керівництво 
здобувачем: 
Сисоєв О.В. 
«Формування 



інституту факторингу 
в Україні в умовах 
глобалізації», 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством, к.е.н. 
Науковий керівник: 
д.е.н., професор 
Сергєєва Л.Н., захист 
05.02.18, отримано 
документ про 
присудження 
наукового ступеня

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Науковий керівник 
теми: «Моделювання 
структури, процесів та 
інформаційного 
забезпечення 
економічних систем» 
(державний 
реєстраційний номер 
0114U005423, 2014-
2015 рр.).
Член редколегії 
«Вісника 
Східноєвропейського 
університету 
економіки і 
менеджменту», 
«Держава та регіони», 
видавництво 
класичного 
приватного 
університету, серія 
«Економіка та 
підприємство»

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Завідувач відділу 
аспірантури і 
докторантури ЗДМУ 
(2015-2018 рр.)
Завідувач кафедри 
медичної фізики, 



біофізики і вищої 
математики з 2018 р.

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Голова 
спеціалізованої вченої 
ради К 73.138.02 при 
Східноєвропейському 
університеті 
економіки і 
менеджменту (м. 
Черкаси) (2014-2015 
рр.)

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Сергєєва Л.Н., 
Строгонова Т.В. 
Основи біостатистики 
: навчально-
методичний посібник 
з дисципліни 
«Біостатистика» для 
аспірантів. 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 93 с. 
2. Методи 
статистичного 
моделювання. 
Сценарій online курсу 
для докторів 
філософії. / Сергєєва 
Л.Н., Строгонова Т.В. 
– Запоріжжя, 2016.
3. Сергєєва Л.Н., 
Опаленко А.М. 
Моделювання 
інвестиційної 
діяльності : методичні 
вказівки до вивчення 
дисципліни для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання. Черкаси: 
Східноєвропейський 
ун-т економіки і 
менеджменту, 2015. – 
37 c.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
21 рік

35724 Васецька 
Лариса 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Центр 
підготовки 
іноземних 
громадян

Диплом 
спеціаліста, 

Запорозький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1986, 

31 ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні 
технології у 
вищій школі

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України



спеціальність:  
російська мова 

і література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 034229, 

виданий 
11.05.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

022842, 
виданий 

22.12.2009

1. Васецька Л.І. 
Коммуникативно-
когнитивное обучение 
профессиональной 
речи иностранных 
студентов : подходы, 
стратеги и тактики // 
Русский язык в 
поликультурном мире 
: VII междунар. 
научн.-практ. конф. : 
Сб. науч. труд. – Киев, 
2014 . - С. 133- 139 
(ISBN 966-96387-6-2)
2. Васецька Л.І. 
Организационно-
методические аспекты 
модели 
самостоятельной 
работы иностранных 
студентов на 
языковой кафедре 
медицинского вуза // 
Вища медична освіта : 
Сучасні виклики та 
перспективи : Зб. 
наук. праць. – Київ: 
КІМ, 2016. – С. 44 - 50 
(ISBN 978-617-628-
051-4).
3. Васецька Л.І. 
Организационно-
методические аспекты 
модели 
самостоятельной 
работы иностранных 
студентов на 
языковой кафедре 
медицинского вуза // 
Вища медична освіта : 
Сучасні виклики та 
перспективи : Зб. 
наук. праць. – Київ: 
КІМ, 2016. С. 44 - 50 
(ISBN 978-617-628-
051-4).
4. Васецька Л.І., 
Морозова О.В. 
Концептуальні засади 
сучасних педагогічних 
технологій у 
немовному ВНЗ // 
Гуманітарний вісник 
ДВНЗ. – Вип. 37-1. - 
Т.V (73) : Вища освіта 
України у контексті 
інтеграції до 
європейського 
освітнього простору. – 
К. : Гнозис, 2017. - С. 
61 – 75.
5. Васецька Л.І., 
Соловйова О.В. 
Впровадження 
мультимедійних 
технологій у 
навчальний процес : 
проблеми і 
перспективи // 
Викладання мов у 
вищих навчальних 
закладах освіти на 
сучасному етапі: 
Міжпредметні 
зв’язки: Наукові 
дослідження. Досвід. 
Пошуки: зб. наук. 
праць. Харків, 2019. 
Вип. 34. - С. 30-40.

3. Наявність виданого 



підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Васецька Л.І., 
Алексєєнко Т.М., 
Сидоренко О.В. 
Граматика української 
мови : навчальний 
посібник для 
студентів-іноземців 
вищих медичних 
закладів. Запоріжжя: 
[ЗДМУ], 2016. – 205 с. 
: іл. (Затв. ЦМР 
ЗДМУ. Протокол № 5 
від 02.06.2016 р).
2. Васецька Л.І., 
Давидова І.В., Гроссу 
Н.В., Коношенко Є.В. 
Знайомство з 
Україною: навчальний 
посібник для слухачів 
- іноземних громадян 
довузівського етапу 
підготовки з 
дисципліни 
«Країнознавство». 
Запоріжжя: [ЗДМУ], 
2018. – 184 с. : іл. - ел. 
опт. диск (CD-RW) 
(Затв. ЦМР ЗДМУ 
(Протокол № 5 від 
24.05.2018 р.)
3. Васецька Л.І. 
Основи педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі : 
Навчальний посібник 
для аспірантів (денна 
та вечірня форми 
навчання). 
Запоріжжя: [ЗДМУ], 
2018. -169 с. (Затв. на 
ЦМР ЗДМУ протокол 
«№ 1 від 27.09.2018 
р.)
4. Васецька Л.І., 
Алексєєнко Т.М., 
Кушнір І.М. Навчання 
професійного діалогу : 
Лікар-хворий. 
Навчальний посібник. 
Харків: ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 2019 – 58 с.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Виконання функцій 
наукового керівника 
НДР центру 
підготовки іноземних 
громадян на тему 
«Комунікативний 
підхід до навчання 
науковому дискурсу 
іноземних студентів» 



№ державної 
реєстрації: шифр: 
0117u006962.

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Керівник Центру 
підготовки іноземних 
громадян в ЗДМУ

12. Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
1. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 1210 від 
13.08.2015 на Типову 
навчальна програма з 
російської мови для 
іноземних студентів, 
які навчаються у ВНЗ 
України медико-
біологічного 
профілюю / Е.И. 
Гейченко, Л.И. 
Васецкая - 2-ге вид., 
випр. Запоріжжя, 
ЗДМУ, 2014. 93 
2. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 61208 від 
13.08.2015 на 
Материалы 
модульных контролей 
для иностранных 
студентов-медиков 
русскоязычной 
формы обучения (I-III 
курсы) : Учебный 
комплекс / Е.И., 
Гейченко, Л.И. 
Васецкая, А.В. 
Рыбалко, 
Е.И.Старостенко. - 
Запорожье : Изд-во 
ЗГМУ, 2015. – 197 с.
3. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 61209 від 
13.08.2015 на 
Методические 
рекомендации для 
преподавателей по 
проведению итоговых 
контролей модулей 
(медицинский вуз, I-
III курсы, 
русскоязычная форма 
обучения) / Е.И., 
Гейченко, Л.И. 
Васецкая, А.В. 
Рыбалко, 
Е.И.Старостенко. - 
Запорожье : Изд-во 
ЗГМУ, 2015. – 267 с.
4. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 75125 на 
навчальний посібник 
«Граматика 
української мови» 



/авт. Васецька Л.І., 
Алексєєнко Т.М., 
Сидоренко О.В. (Дата 
реєстрації : 01.12.2017)

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1.Васецька Л.І., Гринь 
Ю.В. Сценарій 
онлайн-курсу з 
дисципліни «Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі» для 
підготовки третього 
(освітньо-наукового) 
рівня – доктор 
філософії напряму 
Охорони здоров’я 
спеціальностей 221 
«Стоматологія», 222 
«Медицина», 226 
«Фармація», 228 
«Педіатрія» (очна 
форма навчання). - 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2019. – 116 с. (Затв. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 5 від 23.05.2019 р.)
2.Васецька Л.І., Гринь 
Ю.В. Сценарій 
онлайн-курсу з 
дисципліни «Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі» для 
підготовки третього 
(освітньо-наукового) 
рівня – доктор 
філософії напряму 
Охорони здоров’я 
спеціальностей 221 
«Стоматологія», 222 
«Медицина», 226 
«Фармація», 228 
«Педіатрія» (заочна 
форма навчання). – 92 
с. . (Затв. ЦМР ЗДМУ 
Протокол № 5 від 
23.05.2019 р.)
3.Васецька Л.І., Гринь 
Ю.В. Сценарій 
онлайн-курсу з 
дисципліни «Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі» для 
самостійної роботи 
аспірантів-здобувачів 
третього (освітньо-
наукового) рівня – 
доктор філософії 
напряму Охорони 
здоров’я 
спеціальностей 221 
«Стоматологія», 222 
«Медицина», 226 
«Фармація», 228 
«Педіатрія» (очна 
форма навчання). - 



Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2019. – 117 с. (Затв. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 5 від 23.05.2019 р.)
4.Васецька Л.І., Гринь 
Ю.В. Сценарій 
онлайн-курсу з 
дисципліни «Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі» для 
самостійної роботи 
аспірантів-здобувачів 
третього (освітньо-
наукового) рівня – 
доктор філософії 
напряму Охорони 
здоров’я 
спеціальностей 221 
«Стоматологія», 222 
«Медицина», 226 
«Фармація», 228 
«Педіатрія» (заочна 
форма навчання). - 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2019. – 116 с. (Затв. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 5 від 23.05.2019 р.)
5.Васецька Л.І., 
Гайдук Л.П., Гроссу 
Н.В. Сценарій онлайн-
курсу «Читаємо й 
говоримо українською 
мовою» .з дисципліни 
«Українська мова» 
для самостійної 
роботи слухачів-
іноземних громадян 
довузівського етапу 
підготовки. - 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2019. – 40 с. . (Затв. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 5 від 23.05.2019 р.)

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Васецька Л.І. Базові 
принципи організації 
самостійної роботи 
іноземних студентів / 
Л.І. Васецька // 
Инновации и 
традиции в 
преподавании 
русского языка в вузе 
и школе. – Вып. 9. – Х. 
: ХНУСА, 2014. – С. 37 
– 40
2. Васецька Л.І. 
Формування вмінь та 
навичок читання 
художньої літератури 
у іноземних студентів-
нефілологів / Л.І. 
Васецька, Л.М. Сенік 
// Инновации и 
традиции в 
преподавании 
русского языка в вузе 
и школе. – Вып. 9. – Х. 
: ХНУСА, 2014. – С. 
325 – 328



3. Васецька Л.І. 
Навчально-
методичний комплекс 
як основа оптимізації 
мовної підготовки 
іноземних студентів у 
нефілологічному ВНЗ 
(із досвіду роботи 
кафедри мовної 
підготовки ЗДМУ) / 
Л.І. Васецька // 
Новітні педагогічні 
технології у 
викладанні мов 
іноземним студентам: 
Зб. матеріалів 
Всеукраїнського 
науково-методичного 
семінару (16 лютого 
2017 р.) – Х.: ХНАДУ, 
2017 . – С. 45 -52
4. Авраменко М.О. 
Організація 
навчального процесу з 
використанням 
мультимедійних 
технологій на 
довузівському етапі 
навчання мови 
іноземців: проблеми і 
перспективи / М.О. 
Авраменко, Д.І. 
Дочинець, Л.І. 
Васецька // 
Методологія та 
практика 
лінгвістичної 
підготовки іноземних 
студентів : Зб. 
матеріал. Всеукр. 
наук.- практ конф. 
(26.04.2017). – Х., 
2017. – С. 7 -9
5. Васецька Л.І. 
Концепції моделей 
навчання у сучасній 
дидактичній системі 
вищої школи / Л.І. 
Васецька // Ключові 
аспекти формування у 
полікультурному 
середовищі іноземної 
комунікативної 
компетенції сучасного 
студентства : 
Матеріали 
Міжнародного 
науково-методичного 
семінару (24 травня 
2018). – Х., 2018. – С. 
187 - 192
6. Васецька Л.І. 
Комунікативно-
когнітивний підхід до 
навчання наукового 
дискурсу іноземних 
студентів : аналіз 
проблеми та 
перспективні напрями 
вирішення / Л.І 
.Васецька // 
Проблеми і 
перспективи 
підготовки іноземних 
студентів: матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Харків, 11-12 жовтня 
2018 р. – Х. : ХНАДУ. 
– С. 39-44.



17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
31 рік

176917 Москвітіна 
Дар`я 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
бакалавра, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

030508 
Філологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 
(англійська), 

Диплом 
магістра, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023741, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046269, 
виданий 

25.02.2016

13 ОК 4. Іноземна 
мова Upper 
Intermediate-
Advanced

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Moskvitina D. 
Shakespeare Cut and 
Refashioned: the 
Ukrainian Translation 
of Hamlet Made by 
Hnat Khotkevych 
(1920s) // Studia 
Litteraria Universitatis 
Iagellonicae 
Cracoviensis. – 2018. – 
Vol. 13. Iss.3. – P. 155-
163 
2. Москвітіна Д.А. 
Шекспірівська 
інтертектуальність у 
циклі П.Г. Вудгауза 
про Дживса і Вустера 
// Наукові записки 
Бердянського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія: 
Філологічні науки : 
[зб. наук. ст.] – 
Бердянськ : БДПУ, 
2018. – Вип. XV. – С. 
113-123. 
3. Moskvitina D. 
Olexandr Halych. A 
History ofLiterary 
Studies. – Kyiv: Lybid, 
2013, 391 p. A book 
review. // Human and 
Social Studies. – Iasi, 
2014. – Vol. 3, Issue 2. 
– P. 139-142.

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Москвітіна Д.А. 
Американська 
рецепція творчості В. 
Шекспіра у фокусі 
сучасного 
літературознавства // 
Держава та регіони. 
Серія: Гуманітарні 
науки. – Запоріжжя : 
КПУ, 2014. – № 1-2. – 
С. 12 – 19
2. Москвітіна Д.А. 
Рецепція В. Шекспіра 
в культурі 
американського 
Просвітництва (на 
матеріалі творчості 
Дж. Адамса) // 
Держава та регіони. 
Серія: Гуманітарні 



науки. – Запоріжжя: 
КПУ, 2015. - № 1. – С. 
16-20
3. Москвітіна Д.А. 
Етапи формування 
парадигми рецепції 
Вільяма Шекспіра в 
американській 
культурі кінця XVII – 
ХІХ століть // 
Література в контексті 
культури: Зб. 
наукових праць. – 
2015. – Вип. 26 (2). – 
С. 132-141
4.Moskvitina D. 
En/decoding 
Shakespeare on the 
Present-Day Ukrainian 
Stage: a Case of Vlad 
Troitskyi // Ренесансні 
студії. – 2015. – Вип. 
23-24 – С. 113-121
5. Москвітіна Д.А. Urbi 
et orbi: 9-й 
Міжнародний 
шекспірівський 
театральний 
фестиваль у м. 
Крайова // Ренесансні 
студії. – 2015. – Вип. 
23-24 – С. 297-305 (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)

9. Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з..
Член журі обласного 
етапу конкурсу-
захисту 
дослідницьких робіт 
Малої Академії Наук. 
(Напрям – 
мовознавство; секція 
– англійська мова).

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Відгуки на 
автореферати 
дисертацій:
1. Сайковська О.Ю. 
«Сучасна болгарська 
фантастика: ґенеза, 
жанрові модифікації 
та поетика», на 
здобуття наукового 
ступеню кандидата 
філологічних наук 
(спеціальність 
10.01.03 – література 
словянських народів) 
(КНУ ім. Тараса 
Шевченка, 
Спеціалізована Вчена 
рада Д 
26.001.39захист 
відбувся 20 жовтня 
2015р.)



2. Тиха Т.О. «Феномен 
літературної готики в 
Німеччині доби 
романтизму», на 
здобуття наукового 
ступеню кандидата 
філологічних наук 
(спеціальність 
10.01.04 – література 
зарубіжних країн) 
(ДНУ ім.. Олеся 
Гончара, 
Спеціалізована Вчена 
рада Д. 08.051.12, 
захист відбувся 31 
березня 2017 р.)
3. Кравчук О.В. 
«Конструювання 
поетичної 
ідентичності у 
творчості Рози 
Ауслендер», на 
здобуття наукового 
ступеню кандидата 
філологічних наук 
(спеціальність 
10.01.04 – література 
зарубіжних країн) 
(Інститут літератури 
ім. Т.Г. Шевченка 
НАН, України 
Спеціалізована Вчена 
рада Д. 26.178.01, 
захист відбувся 06 
листопада 2018 р.)
4. Ніколаєнко С.В. 
«Поетика любовної 
лірики Едмунда 
Спенсера:
образні домінанти та 
жанрові модифікації»
(спеціальність 
10.01.04 – література 
зарубіжних країн) 
(Київський 
національний 
лінгвістичний 
університет, 
Спеціалізована Вчена 
радаК 26.054.06, 
захист відбувся 20 
грудня 2018 р.)

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Дистанційний ON-
LINE курс 
”Englishmedicaltermino
logyrefreshercourse. 
Dentistry“ для 
самостійної роботи 
студентів медичних 
вузів з підготовки до 
складання КРОК-1 / 
О.В.Гордієнко, Ю.В. 
Орел-Халік, Л.В. 
Сазанович, 
Л.В.Беспалою, І Л. 
Вовк, А.В. Неруш, А.В. 
Олексієнко, Т.В. 



Тітієвською, С.Є. 
Трегуб, Я.С. 
Вишницькою, А.В. 
Люшинською, М.Є. 
Мартьяновою, 
О.А.Мирошниченко, 
Ю. С. Скрипник, О.Л. 
Соляненко
2. Дистанційний ON-
LINE курс 
”Englishmedicaltermino
logyrefreshercourse. 
Medicine“ для 
самостійної роботи 
студентів медичних 
вузів з підготовки до 
складання КРОК-1 / 
О.В.Гордієнко, Ю.В. 
Орел-Халік, Л.В. 
Сазанович, 
Л.В.Беспалою, І Л. 
Вовк, А.В. Неруш, А.В. 
Олексієнко, Т.В. 
Тітієвською, С.Є. 
Трегуб, Я.С. 
Вишницькою, А.В. 
Люшинською, М.Є. 
Мартьяновою, 
О.А.Мирошниченко, 
Ю. С. Скрипник, О.Л. 
Соляненко)
3. Дистанційний ON-
LINE курс 
”Englishmedicaltermino
logyrefreshercourse. 
Pharmacy“ для 
самостійної роботи 
студентів медичних 
вузів з підготовки до 
складання КРОК-1 / 
О.В.Гордієнко, Ю.В. 
Орел-Халік, Л.В. 
Сазанович, 
Л.В.Беспалою, І Л. 
Вовк, А.В. Неруш, А.В. 
Олексієнко, Т.В. 
Тітієвською, С.Є. 
Трегуб, Я.С. 
Вишницькою, А.В. 
Люшинською, М.Є. 
Мартьяновою, 
О.А.Мирошниченко, 
Ю. С. Скрипник, О.Л. 
Соляненко)
4. English for PhD 
Students. Онлайн-курс 
для самостійної 
роботи аспірантів 1 
курсу. / О.В. 
Гордієнко, Л.В. 
Сазанович)

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Москвітіна Д. 
Шекспірівська мапа 
України // Літакцент. 
URL: 
http://litakcent.com/20
17/12/25/shekspirivska-
mapa-ukrayini/ 
(опубліковано 
25.12.2017) (у 



співавторстві з Б. 
Корнелюком)
2. Москвітіна Д. Сім 
фактів про Шекспіра і 
Різдво // Літакцент. 
URL: 
http://litakcent.com/20
18/01/12/sim-faktiv-
pro-shekspira-y-rizdvo/ 
(опубліковано 
12.01.2018) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)
3. Москвітіна Д. 
Шекспір і чотирилапі 
друзі // Літакцент. 
URL: 
http://litakcent.com/20
18/03/19/shekspir-i-
chotirilapi-druzi/ 
(опубліковано 
19.03.2018) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)
4. Москвітіна Д. 
Шекспір Посполитий: 
що писав Великий 
Бард про Польщу? // 
Літакцент. URL: 
http://litakcent.com/20
18/04/19/shekspir-
pospolitiy-shho-pisav-
velikiy-bard-pro-
polshhu/ 
(опубліковано 
19.04.2018) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)
5. Москвітіна Д. «Всю 
славу віддав би за 
кухоль пива…»: хміль, 
солод і Шекспір // 
Літакцент. URL: 
http://litakcent.com/20
18/06/21/vsyu-slavu-
viddav-bi-za-kuhol-
piva-hmil-solod-i-
shekspir-1/ 
(опубліковано 
21.06.2018) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
1. Європейська 
Асоціація дослідників 
Шекспіра 
(EuropeanShakespeare 
Research Association 
(ESRA) (з 2009 р.) 
https://www.um.es/sha
kespeare/esra/)
2. Міжнародний 
Шекспірівський 
Центр (International 
Shakespeare Centre 
(Timişoara, Romania) 
(з 2010 
р.)https://litere.uvt.ro/l
itere-
old/ISC/index.htm)
3. Спільнота Британія 
– Україна (British-
Ukrainian Society (з 
2011 р.) 
http://ua.britishukraini
ansociety.org/)



17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
12 років

181016 Сазанович 
Лариса 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
магістра, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004244, 
виданий 

19.01.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039144, 
виданий 

26.06.2014

27 ОК 4. Іноземна 
мова Upper 
Intermediate-
Advanced

5. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”;
Проведення 
організаційної роботи, 
щодо впровадження 
програми SmrtEnglish

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Виконання обов`язків 
зав. кафедри 
іноземних мов

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Практикуму з 
реферування 
медичних текстів 
англійською мовою 
(для студентів 
фармацевтичного 
факультету ІІ курсу: 
спеціальність 
Технологія 
парфумерно-
косметичних засобів) 
/ Л.В. Сазанович. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2013. – 85с.
2. Методичні 
рекомендації для 
викладачів, що 
викладають Іноземну 
мову за професійним 
спрямуванням 
(англійську) 
студентам ІІкурсу 
медичних факультетів 
спеціальності 



“Медицина – 222” / 
Л.В. Сазанович. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. – 70с.
3. Reading medicine: 
additional practice for 
1st year students 
specializing in 
“Paediatrics – 228” / 
Л.В. Сазанович. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. – 83с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади..
Керівництво 
Розмовним 
Англійським Клубом у 
період 2015–2017р.

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Сазанович Л.В. 
Английскийразговорн
ый клуб какформа 
самостоятельнойработ
ы 
студентамедицинского
вузаЗбірник наукових 
працьНауковопрактич
ноїконференції 
зміжнародною 
участю“Вища медична 
освіта:та сучасні 
виклики 
таперспективи” 
4березня 2016р, м. 
Київ.–Київ : КІМ. – 
C.222–226.
2. Smrt english как 
формасамостоятельно
йработы 
студентамедицинского
вуза. // 
Каразінськічитання: 
Людина. Мова. 
Комунікація. 2016-й 
рік англійської мови : 
Тези доповідей XV 
Міжнародної 
науковоїконференції з 
міжнародноюучастю. - 
Х:ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 2016.
3. Коммуникативный 
подход к 
изучениюанглийского 
языка в неязыковом 
медицинском вузе. 
Матеріали наук.-
практ. конф. 
Практична відео 
конф. у режимі 
online17 березня 2016. 
–Х. :Вид-во НФаУ, 
2016.
4. Teaching English to 
the Mature Learners: 



Objections and 
Methodological 
Implications / 
Sazanovich L. V. // 
Иностранные языки: 
инновации, 
перспективы 
исследования и 
преподавания : 
материалы междунар. 
науч.-практ. конф., 
Минск, 22–23 марта 
2018 г. / БГУ. - 2018
5. Навчально-
методичні проблеми 
підготовки науковців 
до складання 
міжнародного іспиту з 
англійської мови 
/Орел-Халік Ю. В., 
Сазанович Л. В. 
//Актуальні питання 
вищої медичної освіти 
в Україні: Матеріали 
XV Всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю (Тернопіль 17-
18 трав. 2018 р.) / 
ТДМУ імені 
І.Я.Горбачевського.

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Онлайн членство у 
American Folklore 
Society (Товариство 
американського 
фольклору)
Членство у IATEFL 
Ukraine (Українське 
відділення 
Міжнародної асоціації 
викладачів 
англійської мови як 
іноземної)

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
26 років

158536 Гордієнко 
Олена 
В`ячеславівн
а

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Горлівський 
Державний 

Педагогічний 
інститут 

іноземних мов, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

030502 
Англійська та 

німецька мови, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 062369, 

виданий 
10.11.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

034948, 
виданий 

25.04.2013

21 ОК 4. Іноземна 
мова Upper 
Intermediate-
Advanced

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням для 
студентів-медиків = 
ProfessionalEnglishinG
eneralMedicine: 
підручник. / уклад. 
Ісаєва О.С., Аврахова 
Л.Я., Волкова Г.К., 
Гордієнко О.В., Неруш 
А.В.та ін. –Львів : 
ЛНМУ, 2013. – 546 с.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;



Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
завідувача кафедри 
іноземних мов ЗДМУ

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
1. Офіційний опонент 
на захисті 
кандидатської 
дисертації Каліберди 
О.О. “ Енциклопедизм 
як різнорівневий 
складник 
англомовних 
тлумачних словників”, 
спеціальність 10.02.04 
– германські мови, 
Одеський нац. 
університет ім. І.І. 
Мечникова, 
19.04.2013. 
2. Відгук на 
автореферат 
дисертації «Методика 
формування у 
майбутніх лікарів – 
педіатрів професійно 
орієнтованої 
англомовної 
компетентності в 
усному спілкування» 
на здобуття наукового 
ступеня канд. 
педагогічних наук 
Спец. 13.00.02. 
«Теорія та методика 
навчання (германські 
мови)» Цимбровська 
Христина Ігорівна, 
захист 28 квітня 2017 
р. на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 58.053.05 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка 
за адресою: 46027, м. 
Тернопіль, вул. М. 
Кривоноса, 2.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 



вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1.”EssentialsofMedicalE
nglish“ (Професійна 
англійська для 
медиків) / уклад. : 
О.В. Гордієнко, 
Ю.В.Орел-Халік, Л.В.
Сазанович, 
А.В.Неруш, 
О.А.Мирошниченко, 
О. Л. Соляненко – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. –163 с.
2. Latin and 
Fundamentals of 
Medical Terminology : 
Handbook for the І-st 
year English-Speaking 
Students of the Medical 
Faculties / – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2016 –141с.
3.MedicalEnglish: 
CaseReports. 
NervousSystem: 
навчально-
методичний посібник 
для самостійної 
роботи студентів 2 
курсу медичних 
факультетів/ уклад. 
О.В. Гордієнко, В.В. 
Жаворонкова, 
О.Л.Соляненко. – 
Запоріжжя: 
ЗДМУ,2017. –100 с.

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Деякі особливості 
навчання письму 
студентів медиків при 
вивченні дисципліни 
іноземна мова 
(англійська) за проф. 
спрямуванням у 
вишах // Матеріали 
Семінара-наради 
«Методика 
формування 
професійно-
орієнтованої 
іншомовної 
компетентності у 
студентів медичних та 
фармацевтичних 
вишів України в 
умовах сьогодення: 
досвід, проблеми, 
інновації» (5-6 жовтня 
2017, Чернівці) – 
Чернівці: Вид-во 
БДМУ, 2017. – С. 30-
32.
2.Медицинская 
англоязычная 
лексикография: 
вопросы типологии и 
функций словарей // 
Теоретические и 
практические аспекты 



романо-германской 
филологии и 
методики 
преподавания 
иностранных языков: 
сборник научных 
статей. – Выпуск 2. – 
Гомель: ГГУ им. Ф. 
Скорины, 2016. – 
C.147-151.
3.Оптимізація процесу 
навчання студентів 
старших курсів 
медичних 
університетів 
англійській мові за 
професійним 
спрямуванням за 
допомогою он-лайн 
курсу на платформі  
edX (в соавт. 
Мирошниченко О.А.) 
// Матеріали 
всеукраїнської 
науково-методичної 
відеоконференції 
«Актуальні питання 
дистанційної освіти та 
телемедицини 2016». 
– Запоріжжя: ЗДМУ. 
– 2016. – С. 84-85.
4. Єффективность 
использования 
принципов CLIL при 
профессиональной 
подготовке студентов-
медиков» (в соавт. 
Соляненко О.Л.) // 
Инновационные 
подходы в 
образовательном 
процессе высшей 
школы: 
национальный и 
международный 
аспекты: электронный 
сборник статей 
международной 
научно-практической 
конференции, 
посвящённой 50-
летию Полоцкого гос. 
университета 
(Беларусь ). – 
Новополоцк, 2018.
С. 469-471.
5.З досвіду 
впровадження різних 
форм роботи для 
вивчення англійської 
мови за професійним 
спрямуванням у 
медичних вишах (у 
співавт. з 
Мирошниченко О.А.) 
// Збірка тез 
доповідей    
«Методичні та 
психолого-педагогічні 
проблеми викладання 
іноземних мов у 
немовних ВНЗ на 
сучасному етапі»: тези 
доповідей. – Х.: 
Харків. НФаУ, 2018. –
С.22-27.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
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11762 Гребенюк 

Тетяна 
Володимирів
на

професор, 
Основне 
місце 
роботи

І міжнародний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 000176, 

виданий 
10.11.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
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Атестат 
професора 

12ПP 009374, 
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23 ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Grebeniuk T. 
Narrative Unreliability 
in Paula Hawkins’ The 
Girl on the Train as a 
Strategy of Reader 
Immersion. American & 
British Studies Annual, 
2018. Vol. 11. P. 36–48. 
(Scopus)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Гребенюк Тетяна. 
Проблема 
рецептивної 
невизначеності в 
контексті дискурсу 
когнітивної 
наратології / Тетяна 
Гребенюк // Науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. – Серія 
: Філологічні науки. – 
2016. - № 1 (326). – С. 
100–107.
2. Гребенюк Тетяна. 
Таємниця як рушій 
романної дії: «Фелікс 
Австрія» Софії 
Андрухович // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія 
Філологія. – 2016. – 
Вип. 2 (36). – С. 97–
101. 
3. Гребенюк Тетяна. 
«Магічний трюк, який 
несила розгадати»: 
архітектурний 
екфразис у романі 
Софії Андрухович 
«Фелікс Австрія» // 
Сучасні 
літературознавчі 
студії. Феномен дому в 
літературознавчій 
перспективі :зб. 
наук.пр. Вип.13. – К.: 
Вид.центр КНЛУ, 
2016. – С. 175–187.
4. Гребенюк Т. В. 
Свобода й етика в 
літературі 
метамодерного світу: 
український вимір // 
Вісник Харківського 
національного ун-ту 
імені В. Н. Каразіна 
Серія «Філологія». 
2018. Вип. 78. С. 160–



164.
5. Гребенюк Т.В. 
Наративні форми 
репрезентації 
внутрішнього світу 
героя в романі 
В.Єрмоленка «Ловець 
океану. Історія 
Одіссея» // Сучасні 
проблеми 
мовознавства та 
літературознавства 
(Збірник наукових 
праць). Випуск 23. 
Ужгород, 2018. С. 90-
94.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Гребенюк Т. В. 
Галина Пагутяк // 
Історія української 
літератури: ХХ – поч. 
ХХІ ст. навч. посіб. : у 
3 т. / [В.І. Кузьменко, 
О.О. Гарачковська, 
М.В. Кузьменко та ін.] 
; за ред. В.І. 
Кузьменка. – К. : ВЦ 
«Академія», 2017. – С. 
254–266.
2. Гребенюк Т. В. 
Читатель в состоянии 
неопределенности: 
восприятие 
экфрастических 
описаний в романе 
Софии Андрухович 
Феликс Астория // 
Теория и история 
экфрасиса: итоги и 
перспективы 
изучения / под 
науч.ред. Татьяны 
Автухович при уч. 
Романа Мниха и 
Татьяны 
Бовсуновской. - 
Siedlce: Wydawnictwo 
Naukowe IKR[i]BL, 
2018. - С. 316-325.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Захист дисертації 
Вещикової О.С. 
«Наративні стратегії 
містичного у 
художньому творі (на 
матеріалі прози В. 
Шевчука, Г. Пагутяк, 
В. Даниленка)» 
28.09.2017 р. в 
спецраді К 38.053.04 
при Чорноморському 
національному 
університеті імені 
Петра Могили, 
Миколаїв.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 



дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Член редколегії 
фахового видання 
«Вісник Запорізького 
національного 
університету. Серія 
Філологічні науки»

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої радиК 
18.092.02 при 
Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті.
Опонування: 
кандидатська 
дисертація 
Хорольської Тетяни 
Володимирівни 
«Поетика художньої 
прози Івана Білика», 
спецрада К 18.092.02 
при Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті. Захист 
01.06.2017 
р.Спеціальність 
10.01.01 – українська 
література.
Докторська 
дисертація Городнюк 
Наталії Андріївни 
«Семіотика речі у 
східнослов’янському 
модерністському 
романі
першої половини ХХ 
століття», спецрада Д 
26.001.15 при 
Київському 
національному 
університеті імені 



Тараса Шевченка. 
Захист 22.06.2018 р. 
Спеціальності 10.01.05 
– порівняльне 
літературознавствота 
10.01.06 – теорія 
літератури

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член Європейського 
товариства 
наратологів (European 
Narratology Network) - 
http://www.narratology
.net/user/1958

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
23 роки
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Тетяна 
Володимирів
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І міжнародний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Запорізький 
державний 
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рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 000176, 

виданий 
10.11.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009461, 

виданий 
14.02.2001, 
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професора 

12ПP 009374, 
виданий 

03.04.2014

23 ОК 3. 
Технологія 
планування, 
виконання та 
захисту 
дисертаційного 
дослідження

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Grebeniuk T. 
Narrative Unreliability 
in Paula Hawkins’ The 
Girl on the Train as a 
Strategy of Reader 
Immersion. American & 
British Studies Annual, 
2018. Vol. 11. P. 36–48. 
(Scopus)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Гребенюк Тетяна. 
Проблема 
рецептивної 
невизначеності в 
контексті дискурсу 
когнітивної 
наратології / Тетяна 
Гребенюк // Науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. – Серія 
: Філологічні науки. – 
2016. - № 1 (326). – С. 
100–107.
2. Гребенюк Тетяна. 
Таємниця як рушій 
романної дії: «Фелікс 
Австрія» Софії 
Андрухович // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія 
Філологія. – 2016. – 
Вип. 2 (36). – С. 97–
101. 
3. Гребенюк Тетяна. 



«Магічний трюк, який 
несила розгадати»: 
архітектурний 
екфразис у романі 
Софії Андрухович 
«Фелікс Австрія» // 
Сучасні 
літературознавчі 
студії. Феномен дому в 
літературознавчій 
перспективі :зб. 
наук.пр. Вип.13. – К.: 
Вид.центр КНЛУ, 
2016. – С. 175–187.
4. Гребенюк Т. В. 
Свобода й етика в 
літературі 
метамодерного світу: 
український вимір // 
Вісник Харківського 
національного ун-ту 
імені В. Н. Каразіна 
Серія «Філологія». 
2018. Вип. 78. С. 160–
164.
5. Гребенюк Т.В. 
Наративні форми 
репрезентації 
внутрішнього світу 
героя в романі 
В.Єрмоленка «Ловець 
океану. Історія 
Одіссея» // Сучасні 
проблеми 
мовознавства та 
літературознавства 
(Збірник наукових 
праць). Випуск 23. 
Ужгород, 2018. С. 90-
94.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Гребенюк Т. В. 
Галина Пагутяк // 
Історія української 
літератури: ХХ – поч. 
ХХІ ст. навч. посіб. : у 
3 т. / [В.І. Кузьменко, 
О.О. Гарачковська, 
М.В. Кузьменко та ін.] 
; за ред. В.І. 
Кузьменка. – К. : ВЦ 
«Академія», 2017. – С. 
254–266.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Захист дисертації 
Вещикової О.С. 
«Наративні стратегії 
містичного у 
художньому творі (на 
матеріалі прози В. 
Шевчука, Г. Пагутяк, 
В. Даниленка)» 
28.09.2017 р. в 
спецраді К 38.053.04 
при Чорноморському 
національному 
університеті імені 
Петра Могили, 



Миколаїв.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Член редколегії 
фахового видання 
«Вісник Запорізького 
національного 
університету. Серія 
Філологічні науки»

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої радиК 
18.092.02 при 
Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті.
Опонування: 
кандидатська 
дисертація 
Хорольської Тетяни 
Володимирівни 
«Поетика художньої 
прози Івана Білика», 
спецрада К 18.092.02 
при Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті. Захист 
01.06.2017 
р.Спеціальність 
10.01.01 – українська 
література.
Докторська 
дисертація Городнюк 
Наталії Андріївни 
«Семіотика речі у 
східнослов’янському 
модерністському 
романі
першої половини ХХ 



століття», спецрада Д 
26.001.15 при 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Захист 22.06.2018 р. 
Спеціальності 10.01.05 
– порівняльне 
літературознавствота 
10.01.06 – теорія 
літератури

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член Європейського 
товариства 
наратологів (European 
Narratology Network) - 
http://www.narratology
.net/user/1958

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
23 роки

198030 Спиця 
Наталя 
Валеріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1996, 

спеціальність:  
історія 

України, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050797, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032986, 
виданий 

30.11.2012

24 ВБ 3.2. Основи 
професійної та 
наукової етики

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Спица Н.В. 
Методология 
исследования 
агрессии в 
современном 
обществе. // 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Topical 
Researches of the 
World Science, Vol. I 
(June 20-21, 2015, 
Dubai, UAE)”. – 
Dubai.: Rost 
Publishing, 2015. – 
107p. – P. 43-48. 
(РИНЦ)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Утюж І.Г. , Спиця 
Н.В. Methodological 
problems in the 
philosophy of medicine 
// Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. 
/Гол.ред. В.М. 
Вашкевич. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. – 
Вип.110 (7) – 432с. – С. 
249-252. ISSN 2076–



1554
2. Спиця Н.В. 
Understanding of 
National Identity 
through the Prism of 
the Aggression 
Phenomenon // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2016. – 
Вип. 36.- С.103-105. 
ISSN 2413-2284
3. Спиця Н.В. 
Проблеми викладання 
філософії у медичних 
ВНЗ: методологічний 
аспект пошуку 
консенсусу // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2017. – 
Вип. 37.- С.149-156. 
ISSN 2413-2284
4. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. 
Запоріжжя, 2018. Вип. 
38, Т.2. С.152-158
5. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Ренесанс 
соціогуманітарного 
знання в сучасній 
науці та освіті // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини / 
Гол. ред. М.А. 
Лепський; 
Запорізький 
національний 
університет. 
Запоріжжя: КСК-
Альянс, 2019. Випуск 
40. Том 2. C. 144-150.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Філософія 
«оптимального 
життя» М. М. Амосова 
// Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 



Вид-во ІФНМУ, 2020. 
– С.143-165.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Офіційний опонент на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філософських наук 
Чумак Олени 
Василівни. Тема 
дисертації 
«Інноваційна 
діяльність як чинник 
розвитку суспільства в 
умовах глобалізації» 
Листопад 2015 р.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Philosophy: 
methodical Instructions 
for specialty “General 
Medicine” (English 
medium of instruction) 
– Запоріжжя: ЗДМУ– 
2016. – 101 с. 
2. Спиця Н.В. 
Деонтологія в 
медицині:навч.-
метод. посіб. для 
студентів ІІ курсу 
медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ. – 
2017. – 60 с.
3. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія науки. 
Етика та методологія 
наукового 
дослідження: навч.-
метод. посіб. для 
підготовки Докторів 



філософії «Doctor of 
Philosophy» (PhD) – 
Запоріжжя, 2018. – 73 
с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади..
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Spitsa N. V. National 
Identity in the Context 
of the Present-Day 
Crisis in Ukraine. // 
ANTE PORTAS. Studia 
nad Bezpieczenstwem. 
Kryzys ukrainski i jego 
znaczenie dla 
bezpieczenstwa 
miedzynarodowego: 
aspekty ekonomiczno-
polityczne. - Poland, 
Wyzsza Szkola Biznesu i 
Przedsiebiorczosci w 
Ostrowcu 
Swietokrzyskim, 2015. - 
# 2(5) - Р. 45-53. ISSN 
2353– 6306 (Index 
Copernicus, CEJSH 
(The Central European 
Journal of Social 
Studies and 
Humanities), BazHum)
2. Спиця Н.В. Новий 
рівень 
відповідальності 
науковця в умовах 
виникнення технічної 
теології 
//Глобалізований світ: 
випробування 
людського буття»: 
Міжнародна науково-
теоретична 
конференція, 6-7 
жовтня 2017 року: 
[матеріали доповідей 
та виступів] / редкол. 
М. А. Козловець [та 
ін.]. – Житомир: Вид-
во Євенок О. О., 2017. 
– 404 с. – С. 155-157.
3. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Релігія і 
медицина – сучасні 
аспекти дискурсу 
//Релігія та медицина. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 



(присвяченій пам’яті 
свт. Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецького)) – К.: 
Вид-во НМУ ім. 
О.О.Богомольця, 2019. 
– С. 109-111. (Київ, 11 
червня 2019).
4. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу //Програма та 
матеріали 
Всеукраїнської 
наради-семінару 
завідувачів та 
провідних фахівців 
гуманітарних кафедр 
ВНЗ медичного 
профілю / За заг ред. 
д-ра філолог н., проф. 
Качкана В.А. – Івано-
Франківськ: Вид-во 
ІФНМУ, 2018. – 54с.- 
С.13-15.
5. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Мегрелішвілі 
М.О. Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, які 
працюють із 
студентами – 
іноземними 
громадянами: 
унікальний досвід 
ЗДМУ // Інновації у 
вищій медичній та 
фармацевтичній освіті 
України (з 
дистанційним 
під’єднанням 
ВМ(Ф)НЗ України за 
допомогою 
відеоконференц-
зв’язку): матеріали 
XVІ Всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю (Тернопіль, 
16–17 трав. 2019 р.) / 
Терноп. нац. мед. ун-т 
імені І. Я. 
Горбачевського. – 
Тернопіль : ТНМУ, 
2019

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
13 років

198030 Спиця 
Наталя 
Валеріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1996, 

спеціальність:  
історія 

України, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050797, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032986, 

24 ОК 1. 
Філософія 
науки

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Spitsa N. V. National 
Identity in the Context 
of the Present-Day 
Crisis in Ukraine. // 
ANTE PORTAS. Studia 
nad Bezpieczenstwem. 
Kryzys ukrainski i jego 



виданий 
30.11.2012

znaczenie dla 
bezpieczenstwa 
miedzynarodowego: 
aspekty ekonomiczno-
polityczne. - Poland, 
Wyzsza Szkola Biznesu i 
Przedsiebiorczosci w 
Ostrowcu 
Swietokrzyskim, 2015. - 
# 2(5) - Р. 45-53. Index 
Copernicus, CEJSH 
(The Central European 
Journal of Social 
Studies and 
Humanities), BazHum

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Утюж І.Г. , Спиця 
Н.В. Methodological 
problems in the 
philosophy of medicine 
// Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. 
/Гол.ред. В.М. 
Вашкевич. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. – 
Вип.110 (7) – 432с. – С. 
249-252. ISSN 2076–
1554
2. Спиця Н.В. 
Understanding of 
National Identity 
through the Prism of 
the Aggression 
Phenomenon // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2016. – 
Вип. 36.- С.103-105. 
ISSN 2413-2284
3. Спиця Н.В. 
Проблеми викладання 
філософії у медичних 
ВНЗ: методологічний 
аспект пошуку 
консенсусу // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2017. – 
Вип. 37.- С.149-156. 
ISSN 2413-2284
4. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. 
Запоріжжя, 2018. Вип. 
38, Т.2. С.152-158
5. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Ренесанс 



соціогуманітарного 
знання в сучасній 
науці та освіті // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини / 
Гол. ред. М.А. 
Лепський; 
Запорізький 
національний 
університет. 
Запоріжжя: КСК-
Альянс, 2019. Випуск 
40. Том 2. C. 144-150.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Екзистенціальна 
філософія М.І. 
Пирогова: 
неінституційний 
підхід. // 
Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2019. 
– С.310-336.
2. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Філософія 
«оптимального 
життя» М. М. Амосова 
// Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2020. 
– С.143-165.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 



разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Офіційний опонент на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філософських наук 
Чумак Олени 
Василівни. Тема 
дисертації 
«Інноваційна 
діяльність як чинник 
розвитку суспільства в 
умовах глобалізації» 
Листопад 2015 р.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Philosophy: 
methodical Instructions 
for specialty “General 
Medicine” (English 
medium of instruction) 
– Запоріжжя: ЗДМУ– 
2016. – 101 с. 
2. Спиця Н.В. 
Деонтологія в 
медицині:навч.-
метод. посіб. для 
студентів ІІ курсу 
медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ. – 
2017. – 60 с.
3. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія науки. 
Етика та методологія 
наукового 
дослідження: навч.-
метод. посіб. для 
підготовки Докторів 
філософії «Doctor of 
Philosophy» (PhD) – 
Запоріжжя, 2018. – 73 
с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади..
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 



публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Spitsa N. V. National 
Identity in the Context 
of the Present-Day 
Crisis in Ukraine. // 
ANTE PORTAS. Studia 
nad Bezpieczenstwem. 
Kryzys ukrainski i jego 
znaczenie dla 
bezpieczenstwa 
miedzynarodowego: 
aspekty ekonomiczno-
polityczne. - Poland, 
Wyzsza Szkola Biznesu i 
Przedsiebiorczosci w 
Ostrowcu 
Swietokrzyskim, 2015. - 
# 2(5) - Р. 45-53. ISSN 
2353– 6306 (Index 
Copernicus, CEJSH 
(The Central European 
Journal of Social 
Studies and 
Humanities), BazHum)
2. Спиця Н.В. Новий 
рівень 
відповідальності 
науковця в умовах 
виникнення технічної 
теології 
//Глобалізований світ: 
випробування 
людського буття»: 
Міжнародна науково-
теоретична 
конференція, 6-7 
жовтня 2017 року: 
[матеріали доповідей 
та виступів] / редкол. 
М. А. Козловець [та 
ін.]. – Житомир: Вид-
во Євенок О. О., 2017. 
– 404 с. – С. 155-157.
3. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Релігія і 
медицина – сучасні 
аспекти дискурсу 
//Релігія та медицина. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
(присвяченій пам’яті 
свт. Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецького)) – К.: 
Вид-во НМУ ім. 
О.О.Богомольця, 2019. 
– С. 109-111. (Київ, 11 
червня 2019).
4. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу //Програма та 
матеріали 
Всеукраїнської 
наради-семінару 
завідувачів та 
провідних фахівців 
гуманітарних кафедр 
ВНЗ медичного 
профілю / За заг ред. 
д-ра філолог н., проф. 
Качкана В.А. – Івано-
Франківськ: Вид-во 
ІФНМУ, 2018. – 54с.- 



С.13-15.
5. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Європейська 
реальність в 
освітньому просторі 
України // Матеріали 
ІX Міжнародної 
наукової конференції 
«Соціальне 
прогнозування та 
проектування 
майбутнього країни: 
проблеми мира та 
ненасильства в змінах 
глобального порядку» 
(12 квітня 2019 року, 
м. Запоріжжя) / М.А. 
Лепський (гол. ред.), 
Т.Ф. Бірюкова (гол. 
ред.), І.О. Кудінов 
(наук. ред.); ред. кол., 
І.І. Капріцин, Т.І. 
Бутченко, В.О. 
Скворець, Є.Г. Цокур. 
Запоріжжя : КСК-
Альянс, 2019. 164 с. – 
С.72.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
13 років

136005 Утюж Ірина 
Геннадіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Бердянський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

П.Д. Осипенко, 
рік закінчення: 

1994, 
спеціальність:  
Педагогіка та 

методика 
початкового 

навчання, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 002272, 

виданий 
04.07.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034710, 
виданий 

08.06.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019854, 
виданий 

03.07.2008, 
Атестат 

професора 
12ПP 011356, 

виданий 
25.02.2016

14 ВБ 3.2. Основи 
професійної та 
наукової етики

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, 1. Utiuzh, I., 
Spytsia, N., Sinitsyna, 
A., Pavlenko, N. (2020). 
Scientific And 
Educational 
Technologies In Human 
Capital Formation. 
WISDOM, 14(1), 112-
120. Retrieved from 
https://wisdomperiodic
al.com/index.php/wisd
om/article/view/315зок
рема Scopus або Web 
of Science Core 
Collection;

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Утюж І. Г. Соціальні 
смисли розвитку 
освіти // 
Культурологічний 
вісник: Науково – 
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя: 
“Просвіта”, 2015. – 
Вип. 34. – С. 79-84.
2. Утюж І. Г., 
Городокін А. Д. 
Самоспричинені 
психічні розлади 
епохиглобальної 



інтернет-комунікації. 
Медико-філософський 
аспект // Інтегративна 
антропологія. 
Медико-філософський 
журнал – 2018. – № 2 
(32). – С. 9-16
3. Утюж І. Г., 
Городокін А. Д. Роль 
психоанализа в 
советском 
психотерапевтическо
м дискурсе начала ХХ 
века // Український 
журнал «Чоловіче 
здоров’я та 
психосоматична 
медицина» - № 1 (08) 
2019. – С.13-18.
4. Utiuzh I.G. Wealth 
Perception in the 
preindustrial era: social 
and valve aspects // 
Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 
Філософські науки: 
науковий журнал / 
[гол. ред. М. 
Якубович, відповід. 
Редактор О.Поліщук, 
відповід. секретар Н. 
Ковтун]. Житомир: 
Вид-во 
Житомирського держ. 
ун-ту імені І. Франка, 
2019. Вип.1 (85). – С. 
17-24
5. Утюж И. Г. Спиця 
Н. В. Ренесанс 
соціогуманітарного 
знання в сучасній 
науці та освіті // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини / 
Гол. ред. М.А. 
Лепський; 
Запорізький 
національний 
університет. 
Запоріжжя: КСК-
Альянс, 2019. Випуск 
40. Том 2. C. 144-150.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Філософія 
«оптимального 
життя» М. М. Амосова 
// Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2020. 
– С.143-165.



2. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1.«Гуманітарні виміри 
вищої медичної освіти 
в сучасному 
українському 
суспільстві: соціально-
філософський аспект» 
№ державної 
реєстрації 
0116U005831, кафедра 
суспільних дисциплін. 
– Керівник НДР.
2.Член редколегії 
періодичного 
наукового фахового 
видання:
2.1 «Гуманітарний 
вісник Запорізької 
державної інженерної 
академії»
2.2 
«Культурологічний 
вісник. Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини».

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Завідувач кафедри 
суспільних дисциплін

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
1.Офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософських наук 
Качмар 
О.В.«Соціально-
філософська 
рефлексія феномену 
агресії в умовах 
соціокультурних 
трансформацій» (2018 
р.).
2.Офіційний опонент 



на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософських наук 
Капріцина І.І. 
«Спадкоємність у 
розвитку релігійної 
культури» (2017 р.).
3.Офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософських наук 
Сакун А.В. 
«Сучасність в 
когнітивному просторі 
мислення: соціально-
філософський аналіз» 
(2016 р.).
4. Член 
спеціалізованої вченої 
ради К.17.051.05 
Запорізький 
національний 
університет.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Spitsa N.V., Utuzh 
I.G. Philosophy: 
methodical Instructions 
for specialty “General 
Medicine” (English 
medium of instruction) 
/ Spitsa N.V., Utuzh 
I.G: – Zaporizhzhia, 
ZSMU. – 2016.– 101 p.
2. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія: 
навчальний посібник 
для семінарських 
занять та самостійної 
роботи студентів – 
іноземних громадян 1-
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2019. – 68 c.
3. Утюж І.Г., Жадько 
В.А., Спиця Н.В., 
Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О., 
Сидоренко С.В. 
Філософія: курс 
лекцій для студентів – 
іноземних громадян 1-
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2019. – 120 c.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади



Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Філософський клуб 
«ЛОГОС

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Utiuzh I. G 
Paradigmality senses of 
modern education // 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Modern 
Methodology of Science 
and Education, Vol. I 
(May 20-21, 2015. 
Dubai, UAE)». – 
Dubai.: Rost 
Publishing, 2015. – P. 
105-109
2. Утюж І. Г. Соціальна 
сингулярність: 
портрет без прикрас 
// Science Review. – 
2018. - №8(15). – С.48-
52
3. Utiuzh I. G. Use of 
the philosophical 
methodology in 
psychotherapeutic 
practice: on the 
example of victor e. 
frankl existential 
psychoanalysis // 
Proceedings of the Fifth 
International 
Conference of European 
Academy of Science 
February 20-28, 2019 
Bonn, Germany ISSN 
2413-2284 
(IndexCopernicus)
4. Утюж І. Г. 
Національна стратегія 
розвитку вищої освіти 
України // X 
Міжнародна наукова 
конференція 
«Соціальне 
прогнозування та 
проектування 
майбутнього країни: 
проблеми мира та 
ненасильства в змінах 
глобального 
порядку». ЗНУ, 21 
лютого 2020. – С. 63-
75 
5. Утюж І. Г. Поиск 
путей социальной 
модернизации 
современного 
украинского общества 
// INTERNATIONAL 
CONFERENCE «PALE-
2020» POST-
APOCALYPTIC LIFE 
ERA. 15-22.05.2020 // 
Режим доступа: 
http://pale2020.euasu.
org/dr-irina-utyuzh-



poisk-putej-soczialnoj-
modernizaczii-
sovremennogo-
ukrainskogo-
obshhestva/

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
18 років

11762 Гребенюк 
Тетяна 
Володимирів
на

професор, 
Основне 
місце 
роботи

І міжнародний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 000176, 

виданий 
10.11.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009461, 

виданий 
14.02.2001, 

Атестат 
професора 

12ПP 009374, 
виданий 

03.04.2014

23 ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Grebeniuk T. 
Narrative Unreliability 
in Paula Hawkins’ The 
Girl on the Train as a 
Strategy of Reader 
Immersion. American & 
British Studies Annual, 
2018. Vol. 11. P. 36–48. 
(Scopus)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Гребенюк Тетяна. 
Проблема 
рецептивної 
невизначеності в 
контексті дискурсу 
когнітивної 
наратології / Тетяна 
Гребенюк // Науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. – Серія 
: Філологічні науки. – 
2016. - № 1 (326). – С. 
100–107.
2. Гребенюк Тетяна. 
Таємниця як рушій 
романної дії: «Фелікс 
Австрія» Софії 
Андрухович // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія 
Філологія. – 2016. – 
Вип. 2 (36). – С. 97–
101. 
3. Гребенюк Тетяна. 
«Магічний трюк, який 
несила розгадати»: 
архітектурний 
екфразис у романі 
Софії Андрухович 
«Фелікс Австрія» // 
Сучасні 
літературознавчі 
студії. Феномен дому в 
літературознавчій 
перспективі :зб. 
наук.пр. Вип.13. – К.: 



Вид.центр КНЛУ, 
2016. – С. 175–187.
4. Гребенюк Т. В. 
Свобода й етика в 
літературі 
метамодерного світу: 
український вимір // 
Вісник Харківського 
національного ун-ту 
імені В. Н. Каразіна 
Серія «Філологія». 
2018. Вип. 78. С. 160–
164.
5. Гребенюк Т.В. 
Наративні форми 
репрезентації 
внутрішнього світу 
героя в романі 
В.Єрмоленка «Ловець 
океану. Історія 
Одіссея» // Сучасні 
проблеми 
мовознавства та 
літературознавства 
(Збірник наукових 
праць). Випуск 23. 
Ужгород, 2018. С. 90-
94.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Гребенюк Т. В. 
Читатель в состоянии 
неопределенности: 
восприятие 
экфрастических 
описаний в романе 
Софии Андрухович 
Феликс Астория // 
Теория и история 
экфрасиса: итоги и 
перспективы 
изучения / под 
науч.ред. Татьяны 
Автухович при уч. 
Романа Мниха и 
Татьяны 
Бовсуновской. - 
Siedlce: Wydawnictwo 
Naukowe IKR[i]BL, 
2018. - С. 316-325.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Захист дисертації 
Вещикової О.С. 
«Наративні стратегії 
містичного у 
художньому творі (на 
матеріалі прози В. 
Шевчука, Г. Пагутяк, 
В. Даниленка)» 
28.09.2017 р. в 
спецраді К 38.053.04 
при Чорноморському 
національному 
університеті імені 
Петра Могили, 
Миколаїв.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 



дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Член редколегії 
фахового видання 
«Вісник Запорізького 
національного 
університету. Серія 
Філологічні науки»

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої радиК 
18.092.02 при 
Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті.
Опонування: 
кандидатська 
дисертація 
Хорольської Тетяни 
Володимирівни 
«Поетика художньої 
прози Івана Білика», 
спецрада К 18.092.02 
при Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті. Захист 
01.06.2017 
р.Спеціальність 
10.01.01 – українська 
література.
Докторська 
дисертація Городнюк 
Наталії Андріївни 
«Семіотика речі у 
східнослов’янському 
модерністському 
романі
першої половини ХХ 
століття», спецрада Д 
26.001.15 при 
Київському 
національному 
університеті імені 



Тараса Шевченка. 
Захист 22.06.2018 р. 
Спеціальності 10.01.05 
– порівняльне 
літературознавствота 
10.01.06 – теорія 
літератури

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член Європейського 
товариства 
наратологів (European 
Narratology Network) - 
http://www.narratology
.net/user/1958

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
23 роки

17704 Рижов 
Олексій 
Анатолійови
ч

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І 
фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
магістра, 

"Класичний 
приватний 

університет", 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.05010301 
програмне 

забезпечення 
систем, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 009219, 

виданий 
23.02.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 024997, 
виданий 

13.02.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005378, 
виданий 

15.02.1994, 
Атестат 

професора 
12ПP 008345, 

виданий 
25.01.2013

34 ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти 
технології 
ліків, 
організації 
фармацевтичн
ої справи та 
судової 
фармації

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1.Рыжов А.А. 
Организация е-
библиотеки е PBL-
проекта на базе 
облачных технологий 
в среде MS 
SHAREPOINT 2013 / 
А.А. Рыжов, Н.А. 
Иванькова // 
Медицина и экология 
(KZ), 2015, №1. – С. 
307-314. (Index 
Copernicus, eLibrary, 
SciPeople, 
CyberLeninka, Google 
Scholar, ROAR, OCLC 
WorldCat, BASE, 
OpenDOAR, RePEc)
2. Ryzhov O.A. Analysis 
of Influence of 
Quantum Chemical  
Descriptors on NO-
Scavenger Properties 
among Xanthine 
Derivatives/ O.A. 
Ryzhov, V.P. Ryzhenko, 
S.V. Levich, I.F. 
Belenichev// Biological 
Markers and Guided 
Therapy, Vol. 4, 2017, 
no. 1, 39 - 48 HIKARI 
Ltd (CrossRef, Google 
Scholar, Academic 
OneFile, Academic 
Search Complete 
Research GATE)
3. Рыжов А. А. 
Статистический 
анализ показателей 
функционального 
состояния человека в 
эргатической системе 
"человек–компьютер" 
/ О. П. Страхова, А. А. 
Рыжов // 



Клиническая 
информатика и 
телемедицина. - 2014. 
- Т. 10, вып. 11. - С. 61-
65. (Index Copernicus и 
CrossRef)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Рижов О.А. 
Методика 
структуризації та 
формалізації учбових 
медико-біологічних 
знань на основі 
когнітивних 
прототипів / О.А. 
Рижов, А.М. Попов, Н. 
Г. Васильчук // 
Науковий часопис 
національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П. Драгоманова. 
Серія № 20. Біологія. 
– 2016. – Випуск 6. – 
С. 197 – 206.
2. Рижов О.А. 
Ефективність 
виконання 
комп’ютерно -
генерованих вправ з 
дисципліни 
«Інформаційні 
технології в фармації» 
на основі когнітивних 
прототипів / О.А. 
Рижов, А.М. Попов // 
Медична інформатика 
та інженерія. – 2014. 
№3. – С. 24-30.
3. Рыжов А.А. 
Когнитивный 
прототип как 
структура данных для 
хранения моделей 
когнитивных 
структур/ А.А. Рыжов, 
А.Н. Попов // 
Медична інформатика 
та інженерія.–  
№1(33) – 2016. –  С. 
107-108.
4. Рыжов А. А. Анализ 
результатов 
психолого-
педагогического 
исследования PBL-
студентов / Е. А 
Мурзина, А.А.Рыжов, 
Н.А.Иванькова, 
А.Н.Попов // 
Медична інформатика 
та інженерія -2016.,   
№ 1   92-93
5. Рижов О.А. Досвід 
впровадження 
онлайн-технологій у 
систему підготовки 
фахівців галузі знань 
22 “охорона здоров’я” 
/ О.А. Рижов, 
Ю.М.Колесник, 
М.О.Авраменко, 
С.А.Моргунцова // 
Медична освіта. – 



2018. – .№2. – С.69-
73.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Методологія 
впровадження 
системи 
післядипломної 
підготовки провізорів 
на основі технологій 
дистанційного 
навчання: 
Монографія. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2017. – 246 с.
2. Беленичев И. Ф. 
Фармакокинетически
й мониторинг 
лекарственных 
средств. учебное 
пособие для 
магистров 
специальности : 224. 
Технологии 
медицинской 
диагностики и 
лечения и для 
студентов 
специальности 
7.12020101 Фармация 
/ И. Ф. Беленичев, Н. 
В. Бухтиярова, С. В. 
Павлов, А. А. Рыжов, 
В. П. Рыженко – 
Запорожье, 2018. – 94 
с.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Попов А.М., асистент 
кафедри медичної  і 
фармацевтичної 
інформатики та НТ 
ЗДМУ, дисертація на 
тему: «Інтелектуальна 
система дистанційної 
освіти на основі 
прототипів 
когнітивних структур 
представлення 
предметно-
орієнтованих знань» 
(14.03.11 – Медична та 
біологічна 
інформатика і 
кібернетика). 
Науковий керівник: 
к.біол.н., д.фарм.н., 
проф. Рижов О.А.. 
Захист 18 квітня 2016 
р.

5. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”;
Участь у міжнародном 



проекте № - 530519-
ТEMPUS-1-2012-1-UK-
TEMPUS-JPCR  
«Створення 
міжрегіональних 
мереж національних 
центрів медичної 
освіти, орієнтованої на 
проблемне навчання 
та віртуальних 
пацієнтів» 2012-2015 
рр.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
виконання функцій 
наукового керівника 
науково-дослідної 
теми «Методологічне, 
педагогічне та 
технологічне 
забезпечення 
професійного 
навчання в 
медичному внз на 
основі 
інтелектуальних 
комп’ютерних 
систем», № 
держреєстрації 
0114U001960;
член редакційних 
колегій наукових 
видань, включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України «Актуальні 
питання 
фармацевтичної та 
медичної науки та 
практики», «Медична 
інформатика та 
інженерія», «Клінічна 
інформатика  і 
телемедицина».

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
завідувач кафедри 
медичної  і 
фармацевтичної 
інформатики та НТ 
ЗДМУ

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);



Член Спеціалізованої 
вченої ради ЗДМУ Д 
17.600.03 з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора і 
кандидата 
фармацевтичних наук.
Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента:
1.Краснов Володимир 
Володимирович, 
НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, дисертаціЯ 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
медичних наук 
«Розробка системи 
інформаційного 
відображення 
процесів передачі 
знань в 
післядипломній 
медичній освіті», 
14.03.11 – медична та 
біологічна 
інформатика і 
кібернетика; науковий 
консультант: доктор 
медичних наук, 
професор Мінцер 
Озар Петрович.
2. Горлачова Вікторія 
Ігорівна, 
Національний 
фармацевтичний 
університет, 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
фармацевтичних наук 
«Розробка складу та 
технології крему з 
ліпофільним 
екстрактом насіння 
моркви дикої для 
лікування опікових 
ран», 15.00.01 – 
технологія ліків, 
організація 
фармацевтичної 
справи та судова 
фармація, науковий 
керівник:  доктор 
фармацевтичних наук, 
професор  
Вишневська Лілія 
Іванівна.
3. Бабінцева Лариса 
Юріївна, НМАПО ім. 
П.Л. Шупика, 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
біологічних наук 
«Теоретико-
методологічне 
обґрунтування 
інформаційного 
моніторингу 
фармацевтичного 
ринку в системі 
охорони здоров’я», 
14.03.11 – медична та 
біологічна 
інформатика і 



кібернетика; науковий 
консультант: доктор 
медичних наук, 
професор Мінцер 
Озар Петрович.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Рижов О.А., Хмарні 
технології. 
Організація 
інформаційного 
середовища 
користувача на базі 
хмарних сервісів MS 
Оffice 365: навчально-
методичний посібник 
для лікарів-інтернів, 
провізорів-інтернів / 
Рижов О.А., Іванькова 
Н.А., Андросов О.І.  – 
Запоріжжя: Вид-во 
ЗДМУ, 2018. –  74 с.
2. Рижов О. А. 
Інтелектуальна 
система 
дистанційного 
навчання на основі 
когнітивних 
прототипів 
репрезентації 
предметно-
орієнтованих знань 
(ІСДНКП) : 
методичний посібник 
для викладачів-
розробників онлайн 
курсів в 
інформаційній 
навчальній системі / 
Рижов О. А., 
Приходько О. Б., 
Павліченко В. І. , 
Попов А. М. , 
Васильчук Н. Г. – 
Запоріжжя: Вид-во 
ЗДМУ, 2017. – 83 с.
3. Пєнкін Ю.М.  
Основи моделювання 
фармацевтичних 
задач засобами 
MathCAD / Ю.М. 
Пєнкін, О.А. Рижов, 
М.М. Нессонова, Н.А. 
Іванькова – 
Запоріжжя: Вид-во 
ЗДМУ, 2014. –  86 с.

15. Науково-популярні 
та консультативні 
публікації
1. Страхова, О. П. 
Інтернет як елемент 
оточуючого 
середовища сучасного 
студента / О. П. 
Страхова, О. А. Рижов 
// Актуальні питання 
дистанційної освіти та 
телемедицини 2016 : 



матеріали 
Всеукраїнської наук.-
метод. 
відеоконференції з 
міжнар. участю (13 
жовтня 2016 р. м. 
Запоріжжя) / МОЗ 
України, Запоріз. 
держ. мед. ун-т, Нац. 
мед. акад. післядип. 
освіти імені П. Л. 
Шупика, Всеукр. 
громад. орг. "Асоц. 
спеціалістів з мед. 
інф-ки, статистики та 
біомедичної техніки" 
(ВГО Аметист), 
Всеукр. громад. орг. 
"Укр. асоц. 
"Комп'ютерна 
медицина". - 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2016. - С. 156-157
2. Analysis of influence 
of quantum chemical 
descriptors on no-
scavenger properties 
among xanthine 
derivatives / O. A. 
Ryzhov, V. P. 
Ryzhenko, S. V. Levich, 
I. F. Belenichev // 
Biological markers and 
guided therapy. – 2017. 
– Vol. 4. – P. 39-48. 
3.Досвід 
впровадження 
онлайн-технологій у 
систему підготовки 
фахівців галузі знань 
22 «Охорона 
здоров’я» / Ю. М. 
Колесник, М. О. 
Авраменко, С. А. 
Моргунцова, О. А. 
Рижов // Мед. освіта. - 
2018. - N 2. - С. 69-73
4.Страхова О. П. 
Статистический 
анализ показателей 
функционального 
состояния человека в 
эргатической системе 
"человек–компьютер" 
/ О. П. Страхова, А. А. 
Рыжов // 
Клиническая 
информатика и 
телемедицина. - 2014. 
- Т. 10, вып. 11. - С. 61-
65
5. Рыжов, А. А. 
Технология создания 
кейсов для 
моделирования 
процесса принятия 
решений провизорами 
на базе 
разветвленных кейсов 
в системе Open 
Labyrinth / А. А. 
Рыжов, А. И. 
Андросов, В. 
Демченко // Мед. 
інформатика та 
інженерія. - 2016. - N 
1. - С. 105-106.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 



менше п’яти років; 
34 роки

133738 Коваленко 
Сергій 
Іванович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1985, 
спеціальність:  

фармація, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 001668, 

виданий 
14.02.2001, 

Диплом 
кандидата наук 

ФЦ 001095, 
виданий 

03.07.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004866, 
виданий 

20.06.2002, 
Атестат 

професора 
02ПP 003329, 

виданий 
21.04.2005

30 ВБ 1.1. Сучасні 
аспекти 
створення та 
стандартизації 
ЛЗ, АФІ та БАР

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Directed search of 
anti-inflammatory 
agents among (3H-
quinazolint-4-
ylidene)hydrazides N-
protected aminoacid 
and their 
heterocyclization 
products / Yu. 
Martynenko, O. 
Antypenko, I. 
Nosulenko, G. Berest, S. 
Кovalenko // Anti-
Inflammatory & Anti-
Allergy Agents in 
Medicinal Chemistry.- 
2019. -  Vol. 18(2). – 
P.1-12. – DOI: 
10.2174/1871523018666
190115092215.
2. Synthesis, 
tautomerism and 
antiradical activity of 1-
methyl-6-(2-(aryl-
(hetaryl-))-2-
oxoethyl)pteridine-
2,4,7(1H, 3H, 6H)-
triones / M. Kazunin, 
O. Voskoboynik, I. 
Nosulenko, G. Berest, 
T. Sergeieva, S. 
Okovytyy, O. Karpenko, 
B. Priymenko, S. 
Kovalenko // J. 
Heterocyclic Chem.- 
2018. – 4. – P.1033-
1041. -  DOI: 
10.1002/jhet.3135.
3. Dimethyl 
acetylenedi¬carboxylate
in reactions with 
substituted 3-(2-
aminophenyl)-6-
phenyl-1,2,4-triazin-5-
(2H)-ones: structure 
and properties of the 
products. / O. 
Voskoboynik, S. 
Кovalenko, S. Okovytyy, 
S. Shishkina // J. 
Heterocyclic Chem. -  
2017.- Vol. 54(3). -, P. 
2038-2042. – DOI 
10.1002/jhet.2801.
4. Desing, synthesis and 
anti-inflammatory 
activity of dirivatives 
10-R-3-aryl-6,7-
dihydro-2H-
[1,2,4]triazino[2,3-
c]quinazolin-2-ones of 
spiro-fused cyclic 
frameworks / O. 
Kolomoets, О. 
Voskoboynik, O. 
Antypenko, G. Berest, I. 
Nosulenko, V. 



Palchikov, O. Karpenko, 
S. Kovalenko // Acta 
Chim. Slov. – 2017. – 
Vol. 64(4). – P. 902-
910. -  DOI: 
10.17344/acsi.2017.3575
.
5. Synthesis and 
hypolipi¬demic activity 
of new 6,6-
disubstituted 3-R-6,7-
dihydro-2H-
[1,2,4]triazino[2,3-
c]quinazolin-2-ones / 
О. Voskoboynik, O. 
Kolomoets, O. 
Antypenko, G. 
Zhernova, I. Nosulenko, 
G. Berest, V. Shvets, S. 
Kovalenko // J. 
Heterocyclic Chem.-  
2018. -  Vol. 55(1). – P. 
318-325. – DOI 
10.1002/jhet.3054.

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Коваленко, C. І. 
Спрямований пошук 
протиракових агентів 
серед похідних 
[1,2,4]триазино[2,3-
c]хіназоліну як один з 
напрямків реалізації 
стратегії по 
імпортозаміщенню 
хіміотерапевтичних 
препаратів / C. І. 
Коваленко, О. Ю. 
Воскобойнік // 
Управління, 
економіка та 
забезпечення якості в 
фармації. – 2018. – N 
3. – С. 4-10. –
https://doi. 
Org/10.24959/uekj.18.1
9. 
2. Targeted search of 
hypoglycemic agents 
among N-substituted 
isoindoline-1,3-diones 
and its analogues / Yu. 
V. Martynenko, M. S. 
Kazunin, O. M. 
Antypenko, Ye. A. 
Selivanova, S. I. 
Kovalenko, S. D. 
Trzhetsynskyi // 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2018. – Т. 
11, N 1. – С. 4-11. – 
DOI: 10.14739/2409-
2932.
3. Synthesis, anticancer 
and FGFR1 inhibitory 
activity of isoindolo[2,1-
α][1,2,4]triazino[2,3-
c]quinazoline 
derivatives / O. Yu. 
Voskoboynik, S. A. 
Starosyla, M. V. 
Protopopov, H. P. 
Volynets, S. V. 



Shyshkina, S. M. 
Yarmoliuk, S. I. 
Kovalenko // Медична 
та клінічна хімія. – 
2016. – Т. 18, N 1. – С. 
5-18. – DOI 
10.11603/mcch.2410-
681X.2016.v0.i1.6123.
4. Дослідження 
актопротекторної 
активності похідних 
1,2,4-триазолу в 
експерименті / І. М. 
Білай, О. В. Цис, Є. О. 
Михайлюк, С. І. 
Коваленко, К. П. 
Шабельник // 
Фармакологія та 
лікарська 
токсикологія. – 2016. 
– N 4/5. – С. 50-54.
5. Вплив 4-[4-оксо-
4H-хіназолін-3-іл] 
бензойної кислоти 
(ПК-66) на стан 
біоенергетичних 
процесів у міокарді 
щурів за 
адреналінової 
міокардіодистрофїі / 
О. В. Джигалюк, Г. И. 
Степанюк, Н. В. 
Заичко, С. И. 
Коваленко, К. П. 
Шабельник // 
Фармакологія та 
лікарська 
токсикологія. – 2016. 
– N 6. – С. 39-46.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Коваленко С.І., 
Васюк С.О., Портна 
О.О. Комплексиметрія 
у фармацевтичному 
аналізі // Навч. 
посібник, видання 
друге, виправ. та 
допов. для студентів 
вищого 
фармацевтичного 
навчального закладу 
ІV рівня акредитації, 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2017. - 194 с. 
(протокол №1 від 
24.03.2017 р. ЦМК з 
ВМО МОЗ України). 
2. Коваленко С.І., 
Кучеренко Л.І., 
Власенко А.Ф., 
Черковська Л.Г., 
Ткаченко Г.І., 
Кривошей О.В., 
Воскобойнік О.Ю., 
Білий А.К. 
Парфумерно-
косметичні засоби // 
Навч. посібник для 
студентів V курсу  
фарм. факультету  
спеціальності 226 
«Фармація» 
спеціалізації «ТПКЗ». 
- Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 321 с. 
(протокол №2 від 



02.06.2017 р. ЦМК з 
ВМО МОЗ України). 
3. Коваленко С.І., 
Кривошей О.В., 
Воскобойнік О.Ю., 
Берест Г.Г., Білий А.К. 
Протималярійні 
лікарські засоби. Хінін 
та його аналоги за 
фармакологічною 
дією // Навч. 
посібник для 
студентів V курсу 
фарм. факультету  зі 
спеціальності  
«Фармація». -
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 328 с. 
(протокол №2 від 
02.06.2017 р. ЦМК з 
ВМО МОЗ України).

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
1. Білий А.К. Cинтез, 
перетворення, фізико-
хімічні та біологічні 
властивості 5-
заміщених 2-
гетерил[1,2,4]триазол
о[с]хіназолінів [текст]: 
дис. канд.фарм.наук: 
15.00.02: захищена 
29.04.2014; затвердж.: 
26.06.2014 / Білий 
Андрій 
Костянтинович. – 
Запоріжжя, 2014. – 
25с
2. Носуленко І.С. 
Синтез, фізико-хімічні 
та біологічні 
властивості 2-[(3-R-2-
оксо-2Н-
[1,2,4]триазино[2,3-
c]хіназолін-6-іл)-
тіо]оцтових кислот та 
їх похідних [текст]: 
дис. канд. фарм. наук: 
15.00.02: захищена 
23.10.2015; затвердж.: 
25.02.2016 / 
Носуленко Інна 
Степанівна. – Львів, 
2015. – 25с.
3. Холодняк С.В. [2-(3-
арил-1H-1,2,4-
триазол)феніл]аміни: 
синтез, хімічна 
модифікація, фізико-
хімічні та біологічні 
властивості 
синтезованих сполук 
[текст]: дис. канд. 
фарм. наук: 15.00.02: 
захищена 06.10.2016; 
затвердж.: 13.12.2016 / 
Холодняк Сергій 
Валерійович. – 
Запоріжжя, 2016. – 
26с.
4. Антипенко О. М. 
Тетразоло[1,5-
с]хіназолін-(6Н)-5-
они(тіони): синтез, 
функціоналізація, 



фізико-хімічні та 
біологічні властивості 
[текст]: дис. канд. 
фарм. наук: 15.00.02: 
захищена 02.12.2016; 
затвердж.: 28.02.2017 
/ Антипенко Олексій 
Миколайович. – 
Запоріжжя, 2016. – 
26с.
5. Коломоєць О.С. 
Синтез, фізико-хімічні 
та біологічні 
властивості 6-моно- і 
6,6-дизаміщених 3-R-
6,7-дигідро-2H-[1,2,4-
]триазино[2,3-
c]хіназолін-2-онів  
[текст]: дис. канд. 
фарм. наук: 15.00.02: 
захищена 14.09.2018; 
затвердж.: 26.12.2018 
/ Коломоєць 
Олександра Сергіївна. 
– Запоріжжя, 2018. – 
27с.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1. 
Циклоалкілкарбоніліз
отіоціанати – 
ефективні прекурсори 
для синтезу 
заміщених тіосечовин 
та побудови 
гетероциклічних 
систем (проблема 
«Фармація», № 
реєстрації 
0118U004261; 2017-
2022 рр.); 
2. Спрямований 
пошук біологічно 
актив-них речовин 
серед анельованих 
похідних хіназоліну та 
птеридину (проблема 
«Фармація», № 
реєстрації 
0117U006961; 2017-
2022 рр);
3. Спрямований 
пошук біологічно 
актив-них сполук 
серед заміщених 
триазино-хіназолінів 
та створення 
кандидатів у лікарсь-
кі препарати на їх 
основі (проблема 
«Фармація», № 
реєстрації 
0118U004370; 2018-
2021 рр.).
Член редакційної 
колегії:



� Запорізький 
медичний журнал, 
� Журнал органічної 
та фармацевтичної 
хімії, 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Завідувач кафедрою 
органічної і 
біоорганічної хімії

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Заступник голови 
спеціалізованої вченої 
ради  Д 17.600.03 при 
Запорізькому 
державному 
медичному 
університеті:
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
35.600.02 при 
Львівському 
національному 
медичному 
університеті ім. 
Данила Галицького

12. Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
1. Патент України на 
винахід №114148 
МПК (2009) С07D 
253/00 (2006/01), 
C07D 253/10 
(2006/01). 6-
Спіроконденсовані 
похідні 
[1,2,4]триазино[2,3-
с]хіназоліну / С.І. 
Коваленко, О.Ю. 
Воскобойник, О.C. 
Коломоєць, В.О. 
Пальчиков (UA). – 
Заявл. 08.02.2016; 
Опубл. 25.04.2017.- 
Бюл.№8.
2. Пат. України на 
корисну модель № 
116101, МПК (2017.01) 
В01D 15/08 B01D 15/14 
A61K 31/4422 A61K 
9/20 Спосіб 
хроматографічного 
визначення 
амлодипіну в 
таблетках / Л. С. 
Логойда, Д. Б. 
Коробко, С. І. 
Коваленко: заявник і 



патентовласник ДВНЗ 
«Тернопільський 
державний медичний 
університет імені І. Я. 
Горбачевського МОЗ 
України». – заявл. 
07.11.2016; опубл. 
10.05.2017; Бюл. № 9.
3. Пат. України на 
корисну модель № 
124934, МПК G01N 
30/00, G01N 30/02 
(2006.1) В01D 15/08 
(2006.1), B01D 15/14 
(2006.1). Спосіб 
хроматографічного 
визначення 
верапамілу та 
еналаприлу у 
присутності 
еналаприлату в плазмі 
крові / Л. С. Логойда, 
Д. Б. Коробко, С. І. 
Коваленко. №u2017 
11476: заявник і 
патентовласник ДВНЗ 
«Тернопільський 
державний медичний 
університет імені І. Я. 
Горбачевського МОЗ 
України». – заявл. 
23.11.2017; опубл. 
25.04.2018; Бюл. № 8.
4. Патент України на 
винахід № 116909 
C07D 239/72 
(2006.01), C07D 
253/06 (2006.01), 
C07D 253/10 
(2006.01), C07D 
255/04 (2006.01), 
A61K 31/00, A61K 
31/4196 (2006.01), 
A61K 31/47 (2006.01). 
Застосування 6,6-
дизаміщених 6,7-
дигідро-2H-
[1,2,4]триазино[2,3-
c]хіназолінів як 
активної основи 
лікарських засобів з 
вираженою 
гіполіпідемічною дією 
// заявник і 
патентовласник: 
ЗДМУ; Воскобойнік 
О.Ю.; Коваленко С. І.; 
Прозорова Г.О.; 
Тржецинський С.Д.; 
Носуленко І. С. – 
Заявл. 08.02.2016; 
Опубл. 25.05.2018.- 
Бюл.№10.
5. Патент України на 
винахід №118196 
МПК (2009) С07D 
253/00 (2006.01), 
C07D 253/10 
(2006.01), С07D 
255/04 (2006.01), 
C07D 487/02 
(2006.01), С07D 
487/12 (2006.01). 
Піроло[1,2-a]
[1,2,4]триазино[2,3-
c]хіназоліни та 
ізоіндоло[2,1-a]
[1,2,4]триазино[2,3-
c]хіназоліни // О.Ю. 
Воскобойник,С.І. 
Коваленко, Т.С. 



Малкова,  Ставицький 
В.В. (UA). № а2016 
01081: заявник і 
патентовласник 
Запорізький 
державний медичний 
університет. –  Заявл. 
08.02.2016; Опубл. 
10.12.2018.- Бюл.№1

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Биоорганическая 
химия. Модуль 1. 
Практикум для 
самостійної 
підготовки до 
практичних занять 
студентів – іноземних 
громадян І курсу 
медичних факультетів 
спеціальності 222 
«Медицина». / 
Коваленко С.І., 
Прийменко Б.О., 
Кандибей К.І., 
Воскобойнік О.Ю., 
Казунін М.С., Білий 
А.К., Холодняк С.В., 
Антипенко О.М.  – 
Запоріжжя. – 2017. – 
86 с. (рос.).
2. Біоорганічна хімія. 
Модуль 1. Практикум 
для самостійної 
підготовки до 
практичних занять 
студентів І курсу 
медичних факультетів 
спеціальностей 222 
«Медицина» та 228 
«Педіатрія». / 
Коваленко С.І., 
Прийменко Б.О., 
Кандибей К.І., 
Воскобойнік О.Ю., 
Казунін М.С., Білий 
А.К., Холодняк С.В., 
Антипенко О.М.  – 
Запоріжжя. – 2017. – 
78 с.
3. Основы строения 
органических 
соединений. 
Углеводороды 
(алканы, 
циклоалканы, алкены, 
алкадиены, алкины, 
арены) и их 
функциональные 
производные 
(галогенсодержащие, 
азотсодержащие, 
серосодержащие 
соединения, 
гидроксипроизводные 
углеводородов, 
альдегиды и кетоны, 
карбоновые кислоты и 
их производные). 



Модуль 1. Практикум 
для самостійної 
підготовки до 
практичних занять 
студентів – іноземних 
громадян ІІ курсу 
фармацевтичних 
факультетів 
спеціальності 226 
«Фармація» / 
Коваленко С.І., 
Прийменко Б.О., 
Кандибей К.І., 
Воскобойнік О.Ю., 
Казунін М.С., Білий 
А.К., Холодняк С.В., 
Антипенко О.М.  – 
Запоріжжя. – 2017. – 
97 с. (рос.).

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Антипенко Л. М. 
Функції сучасного 
викладача органічної 
хімії в системі вищої 
фармацевтичної 
освіти / Л. 
М.Антипенко, С. І.  
Коваленко // Сучасна 
освіта і наука в 
Україні: традиції та 
інновації : матеріали 
XX Всеукраїнської 
науково-практичної 
заочної конференції, 
м. Одеса, 25-26 
жовтня 2014. – Одеса, 
2014. – C. 73-76.
2. Antypenko L. M. 
Factors that affect 
university bioorganic 
chemistry study of 
“Medicine” faculty 2nd 
year students, which 
graduated from Medical 
College / Antypenko L. 
M., Kovalenko S. I.  // 
International Scientific 
Bridge East – West: 
Contemporary Trends 
of Science and Practice. 
Collection of 
Conference Papers of 
International Scientific-
Practical Conference 
(02.03.2015, the United 
Kingdom, London). – 
u-conferences.org / 
Centre for Scientific 
and Practical Studies, 
2015.- London, 2015 – 
P. 6-8. 
Doi:10.5281/zenodo.168
20.
3. Antypenko L. M. 
Correlations of organic 
chemistry study of the 
2nd year “Pharmacy” 
faculty students of 
specialty “Technology 
of perfume-cosmetic 
preparations” / 



Antypenko L. M., 
Кандибей К.И., 
Kovalenko S. I. //  
Urgent Problems of 
Science and Practice in 
the XXI Century. 
Collection of 
Conference Papers of 
International Scientific-
Practical Conference 
(09-10.02.2015, the 
United Kingdom, 
London). – u-
conferences.org / 
Centre for Scientific 
and Practical Studies, 
2015. – London, 2015. 
– P. 6-10. 
Doi:10.5281/zenodo.161
17.
4. Білий, А. К. 
Онлайн-підготовка 
студентів до 
ліцензійного іспиту 
«КРОК 1. Фармація” з 
органічної хімії: 
поточний стан, 
перспективи 
впровадження / А. К. 
Білий, О. Ю. 
Воскобойнік, С. І. 
Коваленко // Мед. 
Освіта. – 2018. – N 4. – 
С. 26-30.

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Академік Академії ВО 
України. Член 
атестаційної комісії 
при ПО «Фармація»

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
30 років

150742 Воскобойнік 
Олексій 
Юрійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

110201 
Фармація, 

Диплом 
магістра, 

Запорізький 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

110201 
Фармація, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 008817, 

виданий 
20.06.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051919, 
виданий 

13 ВБ 1.1. Сучасні 
аспекти 
створення та 
стандартизації 
ЛЗ, АФІ та БАР

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Воскобойнік О.Ю. 
[1,2,4]Триазино[2,3-
с]хиназолины 3. 
Реакция 3-(2-
аминофенил)-6-R-
1,2,4-триазин-5(2H)-
онов с 
арилизо(тио)цианата
ми: строение и проти-
вораковая активность 
продуктов / О.Ю. 
Воскобойнік, С.В. 
Шишкіна, С.І. 
Коваленко // Химия 
гетероцикл. 
соединений. – 2018. – 
Т. 54, N 7. – С. 717-728.
2. Synthesis, 
tautomerism and 
antiradical activity of 1-



28.04.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044680, 
виданий 

15.12.2015

methyl-6-(2-(aryl-
(hetaryl-))-2-
oxoethyl)pteridine-
2,4,7(1H, 3H, 6H)-
triones / M. Kazunin, 
O. Voskoboynik, I. 
Nosulenko, G. Berest, 
T. Sergeieva, S. 
Okovytyy, O. Karpenko, 
B. Priymenko, S. 
Kovalenko // J. 
Heterocyclic Chem.- 
2018. – 4. – P.1033-
1041. -  DOI: 
10.1002/jhet.3135.
3. Dimethyl 
acetylenedi¬carboxylate
in reactions with 
substituted 3-(2-
aminophenyl)-6-
phenyl-1,2,4-triazin-5-
(2H)-ones: structure 
and properties of the 
products. / O. 
Voskoboynik, S. 
Кovalenko, S. Okovytyy, 
S. Shishkina // J. 
Heterocyclic Chem. -  
2017.- 54(3). -, P. 2038-
2042. – DOI 
10.1002/jhet.2801.
4. Desing, synthesis and 
anti-inflammatory 
activity of dirivatives 
10-R-3-aryl-6,7-
dihydro-2H-
[1,2,4]triazino[2,3-
c]quinazolin-2-ones of 
spiro-fused cyclic 
frameworks / O. 
Kolomoets, О. 
Voskoboynik, O. 
Antypenko, G. Berest, I. 
Nosulenko, V. 
Palchikov, O. Karpenko, 
S. Kovalenko // Acta 
Chim. Slov. – 2017. – 
Vol. 64(4). – P. 902-
910. -  DOI: 
10.17344/acsi.2017.3575
.
5. Synthesis and 
hypolipi¬demic activity 
of new 6,6-
disubstituted 3-R-6,7-
dihydro-2H-
[1,2,4]triazino[2,3-
c]quinazolin-2-ones / 
О. Voskoboynik, O. 
Kolomoets, O. 
Antypenko, G. 
Zhernova, I. Nosulenko, 
G. Berest, V. Shvets, S. 
Kovalenko // J. 
Heterocyclic Chem.-  
2018. -  Vol. 55(1). – P. 
318-325. – DOI 
10.1002/jhet.3054.

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Коваленко, C. І. 
Спрямований пошук 
протиракових агентів 
серед похідних 
[1,2,4]триазино[2,3-



c]хіназоліну як один з 
напрямків реалізації 
стратегії по 
імпортозаміщенню 
хіміотерапевтичних 
препаратів / C. І. 
Коваленко, О. Ю. 
Воскобойнік // 
Управління, 
економіка та 
забезпечення якості в 
фармації. – 2018. – N 
3. – С. 4-10. –
https://doi. 
Org/10.24959/uekj.18.1
9. 
2. 3’-R-
Spiro[cycloalkyl-1(2), 
(hetaryl-3(4), 6’-
[1,2,4]triazino[2,3-c] 
quinazoline]-2’(7’H)-2-
ones as a perspective 
class of compounds 
with actoprotective 
activity / O. S. 
Kolomoets, О.Yu. 
Voskoboynik, I.S. 
Nosulenko, O.V. 
Krivoshey, A.I. 
Avramenko, G.G. 
Berest, S.I. Kovalenko 
// Запорож. Мед. 
Журн. – 2017. – Т. 19, 
N 2. – С. 227-232.
3. Synthesis, anticancer 
and FGFR1 inhibitory 
activity of isoindolo[2,1-
α][1,2,4]triazino[2,3-
c]quinazoline 
derivatives / O. Yu. 
Voskoboynik, S.  
Starosyla , M. 
Protopopov , H. 
Volynets, S. Shyshkina , 
S.  Yarmoliuk, S. 
Kovalenko // Медична 
та клінічна хімія. – 
2016. – Т. 18, N 1. – С. 
5-18. 
4. 
Спектрофотометричне 
визначення 
оригінальної 
субстанції Хінабут і 
таблетованої 
лікарської форми  / О. 
Ю. Воскобойнік, К. П. 
Медведєва, С. І. 
Коваленко, С. О. 
Васюк // Запорож. 
Мед. Журн. – 2016. – 
N 1. – С. 72-76.
5. Спрямований 
пошук і 
характеристика 
протизапальної 
активності натрій (3-
R-2-оксо-2Н-
/1,2,4/триазино/2,3-
c/хіназолін-6-іл) 
алкілкарбоксилатів та 
їх галогеновмісних 
аналогів / В. В. 
Якубовська, Н. 
М.Серединська, О. Ю. 
Воскобойнік, Г. І. 
Степанюк, С. І. 
Коваленко // Актуал. 
Питання фармац. І 
мед. Науки та 
практики. – 2016. – N 



1. – С. 60-66.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Парфумерно-
косметичні засоби : 
навч. Посіб. / 
Коваленко С.І., 
Кучеренко Л.І., 
Власенко А.Ф., 
Черковська Л.Г., 
Кривошей О.В., 
Воскобойнік О.Ю., 
Ткаченко Г.І., Білий 
А.К. ; рец. Г. В. 
Зайченко [та ін.] ; 
МОЗ України, Запоріз. 
Держ. Мед. Ун-т, 
Кафедра 
фармацевтичної хімії, 
Кафедра органічної і 
біорганічної хімії. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. – 319 с.
2. Протималярійні 
лікарські засоби. Хінін 
та його аналоги за 
фармакологічною 
дією : навч. Посіб. / 
Коваленко С.І., 
Кривошей О.В., 
Воскобойнік О.Ю., 
Берест Г.Г., Білий 
А.К.; рец. Г. В. 
Зайченко [та ін.] ; 
МОЗ України, Запоріз. 
Держ. Мед. Ун-т. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. – 328 с.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1. Науково-дослідна 
робота, що 
фінансується з 
бюджету України  
Спрямований пошук 
протизапальних 
агентів серед 



конденсованих та 
спіро-конденсованих 
похідних хіназоліну 
(проблема 
«Фармація», № 
реєстрації 
0118U004370; 2018-
2021 рр)
2. Науково-дослідна 
робота, що 
фінансується з 
бюджету України 
«Спрямований пошук 
біологічно активних 
сполук серед 
заміщених 
триазинохіназолінів 
та створення 
кандидатів у лікарські 
препарати на їх 
основі» (проблема 
«Фармація», № 
реєстрації 
114U000968; 2014-
2016 рр)

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
фармацевтичних наук 
Гріневич Ліни 
Олександрівни  
«Синтез,  фізико-
хімічні  та  біологічні  
властивості N-R-
амідів 4-гідрокси-2-
оксо-1,2-
дигідрохінолін-3-
карбонових  кислот», 
Харків 2013 р.

12. Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
1. Патент України на 
винахід №114148 
МПК (2009) С07D 
253/00 (2006/01), 
C07D 253/10 
(2006/01). 6-
Спіроконденсовані 
похідні 
[1,2,4]триазино[2,3-
с]хіназоліну // С.І. 
Коваленко, О.Ю. 
Воскобойник, О.C. 
Коломоєць, В.О. 
Пальчиков (UA). – 
Заявл. 08.02.2016; 
Опубл. 25.04.2017.- 
Бюл.№8.
2. Патент України на 
винахід №118196 
C07D 239/72 
(2006.01), C07D 
253/06 (2006.01), 
C07D 253/10 



(2006.01), C07D 
255/04 (2006.01), 
Піроло[1,2-a]
[1,2,4]триазино[2,3-
c]хіназоліни та 
ізоіндоло[2,1-a]
[1,2,4]триазино[2,3-
c]хіназоліни, 
Воскобойнік О.Ю.; 
Коваленко С.І.; 
Малкова Т. С.; 
Ставицький В. В. – 
Заявл. 08.02.2016; 
Опубл. 10.12.2018.- 
Бюл.№23.
3. Патент України на 
винахід № 116909 
C07D 239/72 
(2006.01), C07D 
253/06 (2006.01), 
C07D 253/10 
(2006.01), C07D 
255/04 (2006.01), 
A61K 31/00, A61K 
31/4196 (2006.01), 
A61K 31/47 (2006.01). 
Застосування 6,6-
дизаміщених 6,7-
дигідро-2H-
[1,2,4]триазино[2,3-
c]хіназолінів як 
активної основи 
лікарських засобів з 
вираженою 
гіполіпідемічною дією 
// заявник і 
патентовласник: 
ЗДМУ; Воскобойнік 
О.Ю.; Коваленко С. І.; 
Прозорова Г.О.; 
Тржецинський С.Д.; 
Носуленко І. С. – 
Заявл. 08.02.2016; 
Опубл. 25.05.2018.- 
Бюл.№10.
4. Патент України на 
винахід №111522 МПК 
(2016.01) А61К 31/00 
С07D 255/04 
(2006.01), C07D 
239/72 (2006.01). 
1,2,2-Триметил-3-(3-
R-2-оксо-2H-
[1,2,4]тріазино[2,3-
c]хіназолін-6-
іл)циклопентан-1-
карбонові кислоти, що 
проявляють 
гіпоглікемічну 
активність. // 
Воскобойнік О.Ю., 
Жернова Г.О., 
Тржецинський С.Д., 
Коваленко С.І.(UA). - 
№ а 2014 08466; 
Заявл. 25.07.2014; 
Опубл. 10.05.2016.- 
Бюл. №9.
5. Патент України на 
винахід №111855; C2; 
МПК A61K 31/53 
(2006.01), С07D 
487/04 (2006/01), 
A61P 31/16 (2006/01). 
Застосування N-
циклоалкіл-, N-
циклоалкарил-2-[(8-
R1-9-R2-10-R3-3-R-2-
оксо-2H-
[1,2,4]тріазино[2,3-
c]хіназолін-6-



іл)тіо]ацетамідів як 
активної основи 
лікарських препаратів 
противірусної дії щодо 
штамів Influenza Virus 
Type A�B // С.І. 
Коваленко, О.Ю. 
Воскобойнік, О.В. 
Носуленко І.С., Берест 
Г.Г., Кацев А.М., 
Сафронюк С.Л. (UA). - 
№ а 2014 03565; 
Заявл. 12.10.2015; 
Опубл. 24.06.2016.- 
Бюл. №12.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Биоорганическая 
химия. Модуль 1. 
Практикум для 
самостійної 
підготовки до 
практичних занять 
студентів – іноземних 
громадян І курсу 
медичних факультетів 
спеціальності 222 
«Медицина». / 
Коваленко С.І., 
Прийменко Б.О., 
Кандибей К.І., 
Воскобойнік О.Ю., 
Казунін М.С., Білий 
А.К., Холодняк С.В., 
Антипенко О.М.  – 
Запоріжжя. – 2017. – 
86 с. (рос.).
2. Біоорганічна хімія. 
Модуль 1. Практикум 
для самостійної 
підготовки до 
практичних занять 
студентів І курсу 
медичних факультетів 
спеціальностей 222 
«Медицина» та 228 
«Педіатрія». / 
Коваленко С.І., 
Прийменко Б.О., 
Кандибей К.І., 
Воскобойнік О.Ю., 
Казунін М.С., Білий 
А.К., Холодняк С.В., 
Антипенко О.М.  – 
Запоріжжя. – 2017. – 
78 с.
3. Основы строения 
органических 
соединений. 
Углеводороды 
(алканы, 
циклоалканы, алкены, 
алкадиены, алкины, 
арены) и их 
функциональные 
производные 
(галогенсодержащие, 
азотсодержащие, 
серосодержащие 



соединения, 
гидроксипроизводные 
углеводородов, 
альдегиды и кетоны, 
карбоновые кислоты и 
их производные). 
Модуль 1. Практикум 
для самостійної 
підготовки до 
практичних занять 
студентів – іноземних 
громадян ІІ курсу 
фармацевтичних 
факультетів 
спеціальності 226 
«Фармація» / 
Коваленко С.І., 
Прийменко Б.О., 
Кандибей К.І., 
Воскобойнік О.Ю., 
Казунін М.С., Білий 
А.К., Холодняк С.В., 
Антипенко О.М.  – 
Запоріжжя. – 2017. – 
97 с. (рос.).

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади
Кравцов Д.В. посів 3 
командне місце на 
Всеукраїнській 
студентській 
олімпіада з хімії (16-18 
травня 2017 року, 
Київ, Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України)

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Воскобойнік, О. Ю. 
Елективний курс 
«Теоретичні основи 
органічного синтезу» 
як метод підвищення 
знань з органічної 
хімії та інструмент 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«КРОК-1» / О. Ю. 
Воскобойнік // 
Фармацевтичний 
часопис. – 2015. – N 1. 
– С. 117-119.
2. Воскобойнік, О. Ю. 
Проблеми викладання 
дисципліни 
«Органічна хімія» для 
студентів 
фармацевтичного 
факультету, що 
навчаються за 
напрямком 
«Технологія 
парфумерно-
косметичних засобів» 



/ О. Ю. Воскобойнік // 
Медична освіта. – 
2015. – N 1. – С. 26-28. 
3. Білий, А. К. 
Онлайн-підготовка 
студентів до 
ліцензійного іспиту 
«КРОК 1. Фармація” з 
органічної хімії: 
поточний стан, 
перспективи 
впровадження / А. К. 
Білий, О. Ю. 
Воскобойнік, С. І. 
Коваленко // 
Медична освіта. – 
2018. – N 4. – С. 26-30.  
4. Antypenko L.M. 
Bioorganic Chemistry 
teaching for foreign 
students  / L. M. 
Antypenko, O. Yu. 
Voskoboynik, S. I. 
Kovalenko // European  
Conference  on  
Education  and  Applied  
Psychology :  
proceedings of the 1st  
International  scientific 
conference, 20th  
February 2014, Vienna. 
– Vienna, 2014. – 
P.114-116.  
5. Воскобойнік, О. Ю. 
Застосування 
комп’ютерних 
інтерактивних 
навчальних систем 
при викладанні 
органічної хімії. 
Концепція та 
перспективи 
створення / О. Ю. 
Воскобойнік, Л. М. 
Антипенко, C. I. 
Коваленко // 
Впровадження 
інноваційних 
технологій в медичну 
освіту: проблемно-
орієнтоване навчання 
та віртуальні пацієнти 
: мат. Всеукр. Наук.-
метод. Конф. З 
міжнар. Участю (22 
квітня 2015 р, м. 
Запоріжжя) / МОЗ 
України, Запоріз. 
Держ. Мед. Ун-т. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2015. – С. 40.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
13 років

136005 Утюж Ірина 
Геннадіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Бердянський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

П.Д. Осипенко, 
рік закінчення: 

1994, 
спеціальність:  
Педагогіка та 

методика 

14 ОК 1. 
Філософія 
науки

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, 1. Utiuzh, I., 
Spytsia, N., Sinitsyna, 
A., Pavlenko, N. (2020). 
Scientific And 



початкового 
навчання, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 002272, 

виданий 
04.07.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034710, 
виданий 

08.06.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019854, 
виданий 

03.07.2008, 
Атестат 

професора 
12ПP 011356, 

виданий 
25.02.2016

Educational 
Technologies In Human 
Capital Formation. 
WISDOM, 14(1), 112-
120. Retrieved from 
https://wisdomperiodic
al.com/index.php/wisd
om/article/view/315зок
рема Scopus або Web 
of Science Core 
Collection;

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Утюж І. Г. Контуры 
социальной 
сингулярности: 
существование в 
распадающемся 
состоянии // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
2017. – Вип. 37.- С.112-
119.
2. Утюж І. Г. 
Концептуально-
стилістичний аналіз 
дистанційованого 
еротизму. Медико-
філософський аспект 
// Інтегративна 
антропологія. – 2018. 
– № 1 (31). – С. 9-16.
3. Утюж І. Г. 
Актуальные проблемы 
философии 
медицины. // 
Культурологічний 
вісник: Науково – 
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
2016. – Вип. 37. – С. 79 
– 84.
4. Utiuzh I. G. 
Methodological 
problems in the 
philosophy of medicine. 
// Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – 
2016. – Вип. 110 (№ 7) 
– С. 249 – 252.
5. Утюж І. Г. 
Цивілізаційна 
потенційність освіти. 
// Гілея: науковий 
вісник. – 2015. – Вип. 
87 (№ 4) – С. 355 – 
360.
6. Утюж І. Г. Спиця 
Н.В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу. // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2017. – 
Вип. 38, Т.2. – С.152-



158 (Index Copernicus)

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Утюж І. Г. Логіка: 
курс лекцій: навч. 
посіб. для студентів ІІ 
курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 80 с.
2. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Екзистенціальна 
філософія М.І. 
Пирогова: 
неінституційний 
підхід. // 
Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 / За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2019. 
– С. 310-336.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1.«Гуманітарні виміри 
вищої медичної освіти 
в сучасному 
українському 
суспільстві: соціально-
філософський аспект» 
№ державної 
реєстрації 
0116U005831, кафедра 
суспільних дисциплін. 
– Керівник НДР.
2.Член редколегії 
періодичного 
наукового фахового 
видання:
2.1 «Гуманітарний 
вісник Запорізької 
державної інженерної 
академії»
2.2 
«Культурологічний 
вісник. Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини».

10. Організаційна 
робота у закладах 



освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Завідувач кафедри 
суспільних дисциплін

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
1.Офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософських наук 
Качмар 
О.В.«Соціально-
філософська 
рефлексія феномену 
агресії в умовах 
соціокультурних 
трансформацій» (2018 
р.).
2.Офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософських наук 
Капріцина І.І. 
«Спадкоємність у 
розвитку релігійної 
культури» (2017 р.).
3.Офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософських наук 
Сакун А.В. 
«Сучасність в 
когнітивному просторі 
мислення: соціально-
філософський аналіз» 
(2016 р.).
4. Член 
спеціалізованої вченої 
ради К.17.051.05 
Запорізький 
національний 
університет.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Філософія науки. 
Етика та методологія 
наукового 
дослідження: навч.-
метод. посіб. для 
підготовки Докторів 
філософії «Doctor of 
Philosophy» (PhD) / 
Утюж І.Г., Спиця Н.В., 
Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. – 
Запоріжжя, ЗДМУ, 
2018. – 73 с.
2. Утюж І. Г. 
Філософія: навч.-



метод. посіб. для 
студентів І-ІІ курсів 
меди., 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя, ЗДМУ, 
2017. – 71 с.
3. Spitsa N.V., Utuzh 
I.G. Philosophy: 
methodical Instructions 
for specialty “General 
Medicine” (English 
medium of instruction) 
/ Spitsa N.V., Utuzh 
I.G: – Zaporizhzhia, 
ZSMU. – 2016.– 101 p.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Філософський клуб 
«ЛОГОС

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Utiuzh I. G 
Paradigmality senses of 
modern education // 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Modern 
Methodology of Science 
and Education, Vol. I 
(May 20-21, 2015. 
Dubai, UAE)». – 
Dubai.: Rost 
Publishing, 2015. – P. 
105-109
2. Утюж І. Г. Соціальна 
сингулярність: 
портрет без прикрас 
// Science Review. – 
2018. - №8(15). – С.48-
52
3. Utiuzh I. G. Use of 
the philosophical 
methodology in 
psychotherapeutic 
practice: on the 
example of victor e. 
frankl existential 
psychoanalysis // 
Proceedings of the Fifth 
International 
Conference of European 
Academy of Science 
February 20-28, 2019 
Bonn, Germany ISSN 
2413-2284 
(IndexCopernicus)
4. Утюж І. Г. 
Національна стратегія 
розвитку вищої освіти 
України // X 



Міжнародна наукова 
конференція 
«Соціальне 
прогнозування та 
проектування 
майбутнього країни: 
проблеми мира та 
ненасильства в змінах 
глобального 
порядку». ЗНУ, 21 
лютого 2020. – С. 63-
75 
5. Утюж І. Г. Поиск 
путей социальной 
модернизации 
современного 
украинского общества 
// INTERNATIONAL 
CONFERENCE «PALE-
2020» POST-
APOCALYPTIC LIFE 
ERA. 15-22.05.2020 // 
Режим доступа: 
http://pale2020.euasu.
org/dr-irina-utyuzh-
poisk-putej-soczialnoj-
modernizaczii-
sovremennogo-
ukrainskogo-
obshhestva/

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
18 років121793 Васюк 

Світлана 
Олександрів
на

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І 
фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1987, 
спеціальність: 

6.120201 
фармація, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 005393, 

виданий 
09.11.2006, 

Диплом 
кандидата наук 

ФЦ 000971, 
виданий 

04.07.1990, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014097, 
виданий 

21.04.2005, 
Атестат 

професора 
12ПP 006360, 

виданий 
20.01.2011

30 ВБ 1.1. Сучасні 
аспекти 
створення та 
стандартизації 
ЛЗ, АФІ та БАР

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Портная Е. П. 
Применение 
натриевой соли 1,2-
нафтохинон-4-
сульфокислоты для 
спектрофотометричес
кого определения 
таурина в 
лекарственных 
формах / Е. П. 
Портная, С. А. Васюк 
// Химико-
фармацевтический 
журнал. – 2014. – Т. 
48, № 8. – С. 52-56.
2. Donchenko A. O., 
Vasyuk S. O. 
Betahistine 
dihydrochloride deter-
mination in dosage 
forms by the reaction 
with sodium 1,2-
napthoquinone-4-
sulphonate. –
Запорізький 
медичний журнал. -
2018. –Т. 20, -№ 2. – 
С. 248-252. 
3. Donchenko A. 
Spectropho-tometric 
determination of 
metoprolol tartrate in 
pure and dosage forms 
/ A. Donchenko, S. 
Vasyuk // J. Fac. 



Pharm. Ankara. -2018. - 
№ 1 (42).- P. 33-42.
4. New 
Spectrophotometric 
Method of Amlodipine 
Besylate Determination 
and its Validation / 
Marta Sulyma, Svitlana 
Vasyuk, Yulia Zhuk, 
Danylo Kaminskyy, 
Olesya Chupashko, 
Volodymyr Ogurtsov // 
Chemistry & Chemical 
Technology.- 2018.- 
Vol. 12, -No. 4. – Р.429-
433.

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1.Розробка та 
валідація методики 
спектрофотометрично
го кількісного 
визначення 
дилтіазему в 
лікарських формах / 
М. І. Сулима, В. В., 
Огурцов, Ю. М. Жук, 
С. О. Васюк. // 
Фармацевтичний 
часопис.- 2017.- № 4. 
– С. 57-62.
2. Донченко А. О., 
Васюк С. О. 
Спектрофотометричне 
визначення атенололу 
в лікарських формах із 
використанням 2,3-
дихлор-1,4-
нафтохінону // 
Фармацевтичний 
часопис.- 2017. - № 4.- 
С. 63-68.
3. Жук Ю. М., Васюк 
С. О., Антипенко Л. М. 
Вивчення будови 
продукту взаємодії 
бісопрололу з 
тимоловим синім // 
Фармаком.- 2018. – № 
1. – С. 82-87.
4. Донченко А. О., 
Нагорна Н. О., Васюк 
С. О. 
Спектрофотометричне 
визначення 
ксилометазоліну в 
назальних краплях // 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. -2018.-Т. 11, 
-№ 2(27).- С. 148-152.
5. A. Donchenko, N. 
Nahorna, S. Vasyuk. 
Development and 
validation of 
spectrophotometric 
method for the 
determination of 
meldonium  onferenc in 
dosage forms. – 
ScienceRise: 
Pharmaceutical Science. 
-2018. – Vol. 4,- № 14.- 
P. 23-27.



3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Коваленко C. I. 
Комплексиметрія у 
фармацевтичному 
аналізі: навч. Посіб. 
Для студ. Вищ. Мед. 
Навч. Закл. IV рівня 
акредитації / C. I. 
Коваленко, C. O. 
Васюк, О. О. Портна ; 
МОЗ України, Запоріз. 
Держ. Мед. Ун-т. – 2-
ге вид. випр. Та доп. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2017. – 194 с. – ISBN 
978-966-417-144-1 Рек. 
ДУ ЦМК з вищ. Мед. 
Освіти МОЗ України 
(протокол засід. 
Комісії від 24.03.2017 
№1)

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Мєдвєдєва К. П., 
Загороднйм С. Л. 
(2016), Жук Ю. М. 
(2017), які захистили 
дисертацію і 
одержали документ 
про присудження 
наукового ступеня – к. 
фарм.н.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Науковий керівник 
науково-дослідної 
теми «Застосування 
фізико-хімічних 
методів в аналізі 
лікарських речовин, 
похідних амінів, 
азолів та інших» (№ 
державної реєстрації 
0116U005350); член 
редакційної колегії 
наукових видань, 
включенихо до 
переліку наукових 
фахових видань 
України 
«Фармацевтичний 
часопис», 
«Фармаком», 
«Актуальні питання 
фармацевтичної і 



медичної науки та 
практики»

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
завідувач кафедри 
аналітичної хімії 

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради Д 17.600.03 при 
ЗДМУ 
Офіційний опонент: 
Валієв А. Х. 
Штрімайтіс О. В.(2015 
р.), Клименко Л. Ю. 
Баюрка С. В. Гуреєва 
С. М. Мозгова О. О. 
Криванич О. В. (2016 
р.), Віслоус О. О., 
Мигаль А. В. (2017 р.), 
Альфред-Угбенбо 
Дейнмотей Самуел 
(2018 р.), Росада М. В. 
(2019 р.)

12. Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
1.Пат. на корисну 
модель 125607 
Україна, МПК G01N 
21/78. Спосіб 
кількісного 
спектрофотометрично
го визначення 
атенололу в таблетках 
/ Донченко А. О., 
Васюк С. О. № 
u201800494 ; заявл. 
17.01.18; опубл. 
10.05.18, Бюл. № 9. 
2. Пат. На корисну 
модель 125944 
Україна, МПК G01N 
21/78. Спосіб 
кількісного 
спектрофотометрично
го визначення 
ацетилцистеїну в 
шипучих таблетках / 
Донченко А. О., Васюк 
С. О. № u201800493; 
заявл. 17.01.18; опубл. 
25.05.18, Бюл. № 10.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м



етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Модуль 1. Якісний 
аналіз. Кислотно-
основне титрування. 
Змістовий модуль 1. 
Теорія та практика 
аналізу катіонів I-III 
аналітичних груп. 
Навчальний посібник 
для студентів 2 курса 
спеціальності  
«Фармація». – Васюк 
С. А., Коржова А. С. – 
Запоріжжя, 2017. – 86 
с.
2. Модуль 1. Якісний 
аналіз. Кислотно-
основне титрування. 
Змістовий модуль 2. 
Теорія та практика 
аналізу катіонів IV-VI 
аналітичних груп.  
Навчальний посібник 
для студентів 2 курса 
спеціальності  
«Фармація». – Васюк 
С. А., Коржова А. С., 
Донченко А. О. – 
Запоріжжя, 2017. – 86 
с.
3. Модуль 1. Якісний 
аналіз. Кислотно-
основне титрування. 
Змістовий модуль 4. 
Кислотно-основне 
титрування та його 
застосування в 
хімічному та 
фармацевтичному 
аналізі. Навчальний 
посібник для 
студентів 2 курса 
спеціальності  
«Фармація». – Васюк 
С. А., Коржова А. С. – 
Запоріжжя, 2017. – 88 
с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади..
Керівництво 
науковим 
студентським гуртком 
кафедри аналітичної 
хімії

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член регіональної 
асоціації фармацевтів

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
30 років

162602 Тржецинськ
ий Сергій 
Дмитрович

завідувач 
кафедри, 
Основне 

ІІ 
фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 

39 ВБ 1.1. Сучасні 
аспекти 
створення та 

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 



місце 
роботи

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1975, 
спеціальність:  

фармація, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 000498, 

виданий 
22.12.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

ФЦ 000765, 
виданий 

06.07.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
007819, 
виданий 

19.06.2003, 
Атестат 

професора AП 
001698, 
виданий 

14.05.2020, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
071116, 

виданий 
07.08.1991

стандартизації 
ЛЗ, АФІ та БАР

періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Klevanova V.S. 
Antidiabetic activity of 
Poterium sanguisorba 
L. extract on 
streptozotocin-
nicotinamide induced 
diabetic rats. / V.S. 
Klevanova, S.D. 
Trzhetsynskiy // 
Journal of Chemical 
and Pharmaceutical 
Research. – 2015. – № 
7(9). –РР. 771-776.
2. Klevanova V.S. 
Antidiabetic activity of 
Blood burnet extract in 
high fructose fed insulin 
resistant rats./ V.S. 
Klevanova, S.D. 
Trzhetsynskiy // 
Journal of Pharmacy 
and Pharmacology. – 
2015. – № 3. –РР. 425-
433.
3. Antypenko O. M. 
Investigation of 
actoprotective activity 
in a range of 6-N-R-
tetrazolo[1,5-
c]quinazolin-5(6H)-
ones /O. M. Antypenko, 
S. I. Kovalenko, S. D. 
Trzhetsinsky // 
Запорож. Мед. Журн. 
– 2016. – N 1. – С. 81-
84.

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Клеванова В. С. 
Антидіабетичні 
властивості 
чорноголовника 
родовикового 
(Poterium sanguisorba 
L.) за умов 
дексаметазонового 
діабету в щурів / В. С. 
Клеванова, С. Д. 
Тржецинський, Г. О. 
Жернова // 
Фармакологія та 
лікарська 
токсикологія. – 2015. 
– №1(42). – С.48-52.
2. Дослідження 
хімічного складу 
айстри верболистної 
(Aster salignus) / С. Д. 
Тржецинський, В. І. 
Мозуль, А. Ю. 
Дьяченко, О. І. 
Власенко // 
Фармацевтичний 
журнал. – 2015. – №2. 
– С.45-48.
3.Klevanova V. S. The 
hypolipidemic activity 



of Poterium 
sanguisorba L. / V. S. 
Klevanova, S. D. 
Trzhetsynskiy, N. S. 
Fursa // Вісник 
фармації. - 2015. - № 
2. - С. 73-76.
4. Hydrolytic cleavage 
of the pyrimidine ring 
in 2-aryl-
[1,2,4]triazole[1,5-
c]quinazolines: 
physicо-chemical 
properties and the 
hypoglycemic activity of 
the compounds 
synthesized / S. V. 
Kholodnyak, K. P. 
Schabelnyk, T. Yu. 
Sergeieva, V. V. Ivchuk, 
O. Yu. Voskoboynik, S. 
І. Kоvalenko, S. D. 
Trzhetsinskii, S. I. 
Okovytyy, S. V. 
Shishkina // Вісник 
фармації. - 2015. - № 
3. - С.9-17.
5. Клеванова В. С. 
Антидіабетичні 
властивості 
чорноголовника 
родовикового в 
умовах високожирової 
дієти у щурів/ В. С. 
Клеванова, С. Д. 
Тржецинський // 
Фармакологія та 
лікарська 
токсикологія. – 2015. - 
№4-5.- С.59-64.
6. Клеванова В. С. 
Антиоксидантні 
властивості екстракту 
чорноголовника 
родовикового 
(дослідження in vitro) 
/ В. С. Клеванова, С. Д. 
Тржецинський, Г. О. 
Жернова // 
Фармаком. – 2015. – 
№3/4. – C. 38-42.
7. Кініченко А. О. 
Мінеральний склад 
трави портулаку 
городнього (portulaca 
oleracea l.) та 
портулаку 
великоквіткового 
(portulaca grandiflora 
hook.) / А. О. 
Кініченко, С. Д. 
Тржецинський, В. І. 
Мозуль // Збірник 
наукових праць 
співробітників 
НМАПО ім. П. Л. 
Шупика. - 2016. - Вип. 
26. - С. 350-354.
8. Гіпоглікемічна 
активність трави 
портулаку городнього 
(Portulaca oleracea L.) 
в умовах 
дексаметазонового 
цукрового діабету у 
щурів / А. О. 
Кініченко, В. С. 
Клеванова, С. Д. 
Тржецинський, М. М. 
Малецький // 
Фармацевтичний 



журнал. - 2017. - № 2. 
- С. 62-68
9. Дослідження 
елементного складу 
рижію посівного 
(Camelina sativa (L.) 
Crantz) та рижію 
дрібноплодого 
(Camelina microcarpa 
Andrz.) / Т. О. Цикало, 
С. Д. Тржецинський, 
О. В. Гришина, В. К. 
Рябчун // Актуальні 
питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. - 2018. - 
Т.11, N 3. - С. 318-321.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
Фармакология в 
помощь врачу, 
провизору и студенту 
/ С.М. Дроговоз, С.Ю. 
Штрыголь, Е.Г. 
Щекина, Е.В. 
Матвеева, Н.И. 
Волощук, С.Д. 
Тржецинский, И.И. 
Заморский, А.М. 
Олещук, Е.А. 
Подплетняя, А.Л. 
Штробля, Л.Б. 
Иванцик, В.В. 
Дроговоз. – Х.: Титул, 
2018. – 640 с.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Клеванова В.С., 
асистент кафедри 
фармакогнозії, 
фармакології та 
ботаніки ЗДМУ, 
дисертація на 
тему:»Гіпоглікемічна 
та гіполіпідемічна дія 
екстракту підземних 
органів 
чорногшоловника 
родовикового 
(Poterium 
sangvisorba)» (14.03.05 
– фармакологія) 
Захист 2016р.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;



Виконання функцій 
наукового керівника 
науково-дослідної 
теми 
Експериментальне 
виявлення речовин 
синтетичного і 
природного 
походження, що 
мають гіпоглікемічну, 
гіполіпідемічну, 
гепатопротекторну, 
нефропротекторну, 
депримуючу, 
антиоксидантну та 
протизапальну 
активність.

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Завідувач кафедри 
фармакогнозії, 
фармакології та 
ботаніки

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
64.564.01. при 
ДУ»Інститут проблем 
ендокринної патології 
імюВ.Я.Данилевськог
о АМН України»;
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
26.558.01 при ДУ 
«Інститут 
ендокринології та 
обміну речовин ім.. 
В.П.Комісаренка 
НЕМН України».

12. Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
1. Клеванова В.С., 
Тржецинский С.Д. / 
Протидіабетичний 
засіб // Патент на 
винахід №110444. – 
A61K 35/00 (2015.01). 
– Бюл. №8, 
24.12.2015.
2. Самелюк Ю.Г., 
Каплаушенко А.Г., 
Клеванова В.С., 
Тржецинський С.Д. 
Октил-2-(5-(4-
метоксифеніл)-1Н-
1,2,4-триазол-3-
ілтіо)ацетамідат, що 
проявляє 
гіпоглікемічну 
активність. // Патент 
на винахід №111050. – 
А61К 31/4196 



(2006.01). – Бюл. №5, 
10.03.2016.
3. Воскобойник О.Ю., 
Жернова Г.О., 
Коваленко С.І., 
Тржецинський С.Д. / 
1,2,2-триметил-3-(3-R-
2-оксо-2Н-
[1,2,4]триазино[2,3-
c]хіназолін-6-
ил)циклопентан-1-
карбонові кислоти, що 
проявляють 
гіпоглікемічну 
активність // Патент 
на винахід №111522. – 
А61К 31/00 (2006.01). 
– Бюл. №9, 
10.05.2016.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Фенольні сполуки. 
Алкалоїди. Різні групи 
біологічно активних 
речовин. Модуль 2. 
Методичний посібник 
для викладачів 
фармацевтичних 
факультетів 
спеціальності 
«Фармація» / С.Д. 
Тржецинський, В.І. 
Мозуль, О.Н. 
Денисенко, В.В. 
Головкін, В.М. 
Одинцова. – 
Запоріжжя, 2018. – 
208 с.
2. Фармакогнозія. 
«Фенольні сполуки. 
Алкалоїди. Різні групи 
біологічно активних 
речовин. 
Товарознавчий аналіз 
ЛРС» Модуль 2: 
Навчально-
методичний посібник 
для практичних 
занять з 
фармакогнозії для 
викладачів 
фармацевтичного 
факультетузі 
спеціальності 
«Фармація» / уклад.: 
С. Д. Тржецинський, 
В. І. Мозуль, О. М. 
Денисенко В. В. 
Головкін, В. М. 
Одинцова. – 
Запоріжжя, 2018. – 
213 с.
3. Фармакогнозія : 
навч.-метод. Посіб. 
Для виконання 
контрольних робіт з 
фармакогнозії для 
студ. 3 курсу II фарм. 
Ф-ту спец. «Фармація» 



/ уклад. : С. Д. 
Тржецинський, В. І. 
Мозуль, О. М. 
Денисенко, В. В. 
Головкін, В. М. 
Одинцова. – 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2018. – 109 с

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
39 років

55903 Одинцова 
Віра 
Миколаївна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 007627, 

виданий 
05.07.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 067401, 
виданий 

23.02.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
035250, 
виданий 

31.05.2013, 
Атестат 

професора AП 
002099, 
виданий 

26.11.2020

15 ВБ 1.1. Сучасні 
аспекти 
створення та 
стандартизації 
ЛЗ, АФІ та БАР

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
Odyntsova V. M. 
Synthesis, physical and 
chemical properties of 
5-(adamantane-1-yl)-4-
amino-1,2,4-triazole-3-
thiol derivatives/ V. M. 
Odyntsova // Запорож. 
Мед. Журн. – 2016. – 
Т. 99, № 6. – С. 97-100.

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1.Одинцова В. М. 
Дослідження 
протимікробної та 
протигрибкової 
активності N'-іліден-
2(3-(адамантан-1-іл)-
1H-1,2,4-тріазол-5-
іл)тіоацетогідразидів/ 
В. М. Одинцова // 
Актуал. питання 
фармац. і мед. науки 
та практики. - 2015. - 
N 2. - С. 36-40.
2.Одинцова В. М. 
Гостра токсичність S-
алкілпохідних 5-
(адамантан-1-іл)-4r-
1,2,4-тріазол-3-тіону / 
В. М. Одинцова, О. І. 
Панасенко, Є. Г. Книш 
// Фармацевтичний 
часопис. - 2015. - № 2. 
- С. 6-8. 6. Одинцова 
В. М. Гостра 
токсичність 2-(5-
(адамантан-1-іл)-4R-
1,2,4-тріазол-3-
ілтіо)оцтових кислот 
та їхніх похідних 
солей / В. М. 
Одинцова, О. І. 
Панасенко, Є. Г. Книш 
// Актуал. питання 
фармац. і мед. науки 
та практики. - 2015. - 
N 3. - С. 64-66
3.Одинцова В. М. 
Основні оптичні 
характеристики 



УФ¬спектрів похідних 
5-
(адамантан¬1¬іл)¬4R
¬1,2,4¬триазол¬3¬тіо
нів / В. М. Одинцова 
// Фармацевтичний 
журнал. - 2015. - № 5. 
- С. 57-62
4.Одинцова В. М. 
Аналгетична 
активність солей 2-(5-
(адамантан-1-іл)-4R-
1,2,4-тріазол-3-
ілтіо)оцтової кислоти 
/ В. М. Одинцова // 
Актуал. питання 
фармац. і мед. науки 
та практики. - 2016. - 
N 1. - С. 8-11
9.  Одинцова В. М. 
Дослідження 
електронних спектрів 
поглинання                           
5-(((5-адамантан-1-іл)-
4-феніл-4Н-1,2,4-
тріазол-3-
іл)тіо)метил)-4-феніл-
4Н-1,2,4-тріазол-3-
тіолу / В. М. Одинцова 
// Одеський медичний 
журнал. - 2016. - N 1. - 
С. 17-20.
5.Одинцова В.М. 
Протимікробна та 
протигрибкова 
активність деяких 
заміщених (5-
(адамантан-1-іл)-4R-
1,2,4-тріазол-3-
ілтіолів./ В. М. 
Одинцова //Актуальні 
питання фармац. і 
мед. науки та 
практики.- 2016,. Т. 
22, № 3. С. 49–53.
6.Одинцова В. М. 
Хронічна токсичність 
субстанції адамантан-
1-амонієвої солі 2-(5-
(адамантан-1-іл)-4-
феніл-1,2,4-тріазол-3-
ілтіо)оцтової кислоти 
/ В. М. Одинцова, А. В. 
Абрамов, І. Ф. 
Бєленічев // 
ScienceRise. 
Pharmaceutical Science. 
- 2016. - № 4. - С. 42-
48 
7. Одинцова В. М. 
Синтез, фізико-хімічні 
властивості естерів                         
2-((5-(адамантан-1-
іл)-4-R-4H-1,2,4-
тріазол-3-
іл)тіо)ацетатних 
кислот / В. М. 
Одинцова // 
Актуальні питання 
фармац. і мед. науки 
та практики.- 2017.- Т. 
10, № 1 (23).- С. 9–13.
/.Одинцова В. М. 
Синтез, фізико-хімічні 
властивості, 
антимікробна та 
протигрибкова 
активність 
іліденпохідних 2-|(5-
(адамантан-1-іл)-4-
метил-4H-1,2,4-



триазол-3-іл)тіо|
ацетогідразидів / В. 
М. Одинцова // 
Журнал органічної та 
фармацевтичної хімії. 
- 2017. - Т. 15, вип. 3. - 
С. 48-54 
9.Одинцова В. М. 
Синтез, фізико-хімічні 
властивості, 
протимікробна та 
протигрибкова 
активність деяких 2-
(2-((5-(адамантан-1-
іл)-4-R-1,2,4-тріазол-
3-іл)тіо)ацетил)-N-R1-
гідразинокарботіоамід
ів / В. М. Одинцова, О. 
М. Камишний, Н. М. 
Поліщук // Актуал. 
питання фармац. і 
мед. науки та 
практики. - 2017. – Т. 
10, N 3. - С. 264-271
10.Одинцова В. М. 
Синтез, фізико-хімічні 
властивості, 
антигіпоксична 
активність деяких 5-
[((5-(адамантан-1-іл)-
4-R-4H-1,2,4-тріазол-
3-іл)тіо)метил]-N-R1-
1,3,4-тіадіазол-2-
амінів та 5-[((5-
(aдамантан-1-іл)-4-R-
4H-1,2,4-тріазол-3-
іл)тіо)метил]-4-R1-
4H-1,2,4-тріазол-3-
тіолів / В. М. 
Одинцова, Є. Г. Книш, 
O. I. Панасенко // 
Актуал. питання 
фармац. і мед. науки 
та практики. - 2018. – 
Т. 11, N 1. - С. 17-22

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії 2015-2017, 2019 
р. 
Керівник центру 
довузівської 
підготовки 2015 – 
2018 рр.
Керівник відділу з 
питань медичної та 
фармацевтичної 
освіти з 2019 року

12. Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
1.Пат. На винахід 
113037 Україна, C07D 
249/00, A61K 31/00. 
Моноетаноламонію2-
(3-(адамантан-1-іл)-4-
етил-1,2,4-тріазол-5-
іл)тіо)ацетат, який 
проявляє 
актопротекторну 
активність / Є. Г. 
Книш, О. І. 



Панасенко, В. М. 
Одинцова. № 
a201511582 ; заявл. 
23.11.15 ; опубл. 
25.04.16, Бюл. № 8.
2.Пат. На винахід 
113460 Україна, C07D 
249/12 (2006.01), A61K 
31/4196, A61P 29/00. 
Метил-2-((5-
(адамантан-1-іл)-4-
метил-4Н-1,2,4-
тріазол-3-іл)тіо)-
ацетат, який проявляє 
аналгетичну 
активність / Є. Г. 
Книш, О. І. 
Панасенко, Т. О. 
Самура, В. М. 
Одинцова, А. А. 
Сафонов. № 
a201506092 ; заявл. 
19.06.15 ; опубл. 
25.01.17, Бюл. № 2. 
3.Пат. На винахід 
113483 Україна, C07D 
249/00, A61K 31/00. 
Адамантан-1-амонію  
2-((5-(адамантан-1-
іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-
тріазол-3-
іл)тіо)ацетат, який 
проявляє 
жарознижуючу 
активність / Є. Г. 
Книш, О. І. 
Панасенко, В. М. 
Одинцова, А. А. 
Сафонов. № 
a201603649 ; заявл. 
06.04.16 ; опубл. 
25.01.17, Бюл. № 2. 
4.Пат. На винахід 
113484 Україна, C07D 
249/00, A61K 31/00. 
Адамантан-1-амонію 
2-((5-(адамантан-1-
іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-
тріазол-3-
іл)тіо)ацетат, який 
проявляє 
нейролептичну 
активність / Є. Г. 
Книш, О. І. 
Панасенко, В. М. 
Одинцова, А. А. 
Сафонов. № 
a201603656; заявл. 
06.04.16 ; опубл. 
25.01.27, Бюл. № 2.
5.Пат. На винахід 
114570 Україна, C07D 
249/08, A61K 31/33, 
С07С 13/615, А61Р 
7/10. Адамантан-1-
амонію 2-((5-
(адамантан-1-іл)-4-
феніл-4Н-1,2,4-
тріазол-3-
іл)тіо)ацетат, який 
проявляє діуретичну 
активність / Є. Г. 
Книш, О. І. 
Панасенко, В. М. 
Одинцова, А. А. 
Сафонов. № 
a201600766 ; заявл. 
01.02.16 ; опубл. 
26.06.17, Бюл. № 12.

13. Наявність виданих 



навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1.Фармакогнозия. 
Фенольные 
соединения. 
Алкалоиды. Модуль 2: 
практикум по 
фармакогнозии для 
иностранных 
студентов ІІІ курса 
фарм. Фак. Спец. 
«Фармация» / сост. : 
С. Д. Тржецинский, В. 
И. Мозуль, О. Н. 
Денисенко, В. В. 
Головкин, В. Н. 
Одинцова. – 
Запорожье : [ЗГМУ], 
2018. – 106 с.
2.Фармакогнозія. 
«Фенольні сполуки. 
Алкалоїди. Різні групи 
біологічно активних 
речовин. 
Товарознавчий аналіз 
ЛРС «. Модуль 2 : 
навч.-метод. Посіб. 
Для практ. Занять з 
фармакогнозії для 
викладачів фарм. Ф-ту 
зі спец. «Фармація» / 
уклад. : С. Д. 
Тржецинський, В. І. 
Мозуль, О. М. 
Денисенко В. В. 
Головкін, В. М. 
Одинцова. – 
Запоріжжя: [ЗДМУ], 
2018. – 213 с.
3. Фармакогнозія : 
навч.-метод. Посіб. 
Для виконання 
контрольних робіт з 
фармакогнозії для 
студ. 3 курсу II фарм. 
Ф-ту спец. «Фармація» 
/ уклад. : С. Д. 
Тржецинський, В. І. 
Мозуль, О. М. 
Денисенко, В. В. 
Головкін, В. М. 
Одинцова. – 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2018. – 109 с.

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Одинцова В. М. 
Вивчення електронної 
будови та реакційної 
здатності похідних 5-
(адамантан-1-іл)-4R-
1,2,4-тріазол-3-тіонів / 



В. М. Одинцова // 
Здобутки клініч. І 
експерим. Медицини. 
– 2015. – N 2/3. – С. 
115-120.
2. Одинцова В. М. 
Електронна 
характеристика та 
реакційна здатність 
молекули 5-(((5-
адамантан-1-іл)-4-
феніл-4Н-1,2,4-
тріазол-3-
іл)тіо)метил)-4-феніл-
4Н-1,2,4-тріазол-3-
тіолу./ В. М. Одинцова 
// Медична та 
клінічна хімія. – 2016. 
– Т. 18, N 1. – С. 94-98. 
3. Одинцова В. М. 
Підбір допоміжних 
речовин з метою 
створення таблеток 
адамантан-1-амонію 
2-((5-(адамантан-1-
іл)-4-феніл-4н-1,2,4-
триазол-3-
іл)тіо)ацетат методом 
вологої грануляції. 
Частина 1 / В. М. 
Одинцова, О. С. 
Бідненко // 
ScienceRise. 
Pharmaceutical Science. 
– 2017. - № 1. – С. 49-
53..
4. Одинцова В. М. 
Обґрунтування вибору 
допоміжних речовин з 
метою створення 
таблеток адамантан-1-
амонію2-((5-
(адамантан-1-іл)-4-
феніл-4Н-1,2,4-
тріазол-3-іл)тіо)ацетат 
методом вологої 
грануляції (частина 2) 
/ В. М. Одинцова, O. С. 
Бідненко // Актуал. 
Питання фармац. І 
мед. Науки та 
практики. – 2017. – Т. 
10, N 2. – С. 156-161.
5. Одинцова В. М. 
Підготовка фахівців 
фармацевтичного 
спрямування в умовах 
сьогодення / В. М. 
Одинцова // Сучасні 
підходи до вищої 
медичної освіти в 
Україні (з 
дистанційним 
під’єднанням 
ВМ(Ф)НЗ України за 
допомогою 
відеоконференц-
зв’язку) : матеріали 
XIV Всеукр. Наук.-
практ. Конф. З 
міжнар. Участю, 
присвяч. 60-річчю 
ТДМУ (Тернопіль, 18–
19 трав. 2017 р.) : у 2 т. 
– Тернопіль : ТДМУ, 
2017. – Т. 1. – С. 150-
151.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 



менше п’яти років; 
15 років

12814 Каплаушенк
о Андрій 
Григорович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Національна 
фармацевтичн

а академія 
України, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

110201 
Фармація, 

Диплом 
магістра, 

Рубіжанський 
філіал 

Східноукраїнсь
кого 

національного 
університету, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
091601 Хімічна 

технологія 
органічних 

речовин, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 001436, 

виданий 
26.10.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036015, 
виданий 

04.07.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
029836, 
виданий 

19.01.2012, 
Атестат 

професора AП 
000670, 
виданий 

18.12.2018

18 ВБ 1.1. Сучасні 
аспекти 
створення та 
стандартизації 
ЛЗ, АФІ та БАР

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Hulina Yu. S. 
Synthesis and physical-
chemical properties of 
6-(5-(1H-tetrazole-1-
ylmethyl)-4-R-1,2,4-
triazole-3-
ylthio)pyridine-3-
amines and 6-((5-(1H-
tetrazole-1-yl) methyl-
4-R-1,2,4-triazole-3-
ylthio)pyridine-3-yl)-
(alk,ar,heter) 
ylmetanamines / Yu. S. 
Hulina, A. G. 
Kaplaushenko // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2017. – № 1(100). - C. 
105-108.
2. Varynskyi B. O. The 
development and 
validation of HPLC-
DMD method for 
intermediate products 
impurities 
determination of 
morpholinium 2-((4-(2-
methoxyphenyl)-5-
(pyridine-4-yl)-4H-
1,2,4-triazole3-
yl)thio)acetate in bulk 
drug / B. O. Varynskyi, 
A. G. Kaplaushenko // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2017. – № 3(102). - 
C. 373-380.
3. Varynskyi B. O. 
Development and 
validation of HPLC-
DAD method of 
determination 2-((5-
(furan-2-yl)-4-phenyl-
4H-1,2,4-triazol-3-
yl)thio)acetate in 1% 
solution / B. O. 
Varynskyi, V. V. 
Parchenko, А. G. 
Kaplaushenko // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2017. Т. 19, № 
6(105). – C. 827-832.
4. Rud A. M. Synthesis, 
physical and chemical 
properties of 2-((5-
(hydroxyl(phenyl)meth
yl)-4-R-4H-1,2,4-
triazole-3-yl)thio)acetic 
acids and its salts / A. 
M. Rud, A. G. 
Kaplaushenko, I. O. 
Yurchenko // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2018, – Т.20, № 
1(106). – С. 105-109.



5. The definition of 
neutrophil extracellular 
traps and the 
concentration of short-
chain fatty acids 
salmonella-induced 
inflammation of the 
intestine against the 
background of 
vancomycin and 
Bacteroides / Yu. V. 
Bukina, B. О. 
Varynskyi, A. V. 
Voitovich, G. D. Koval, 
A. G. Kaplaushenko, O. 
M. Kamyshnyi // 
Патологія. – 2018. – 
№ 1(42). – C. 10-17. 
6.Профіль жовчних 
кислот у хворих, 
оперованих з приводу 
жовчнокам’яної 
хвороби 
(холецистектомія), за 
даними рідинної 
хроматографії з мас-
спектрометричною 
детекцією / В. М. 
Клименко, Д. В. 
Сиволап, А. Г. 
Каплаушенко, Б. О. 
Варинський // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2017. - Т. 19, N 6. - С. 
752-757
7. Ignatova T. V. 
Synthesis and Physical-
Chemical Properties of 
5-Phenetyl-4-R-4H-
1,2,4-triazole-3-thioles 
and Their Chemical 
Transformations / 
Tatyana V. Ignatova, 
Andryi G. 
Kaplaushenko, Yuliia S. 
Frolova // Research 
Journal of 
Pharmaceutical, 
Biological and Chemical 
Scienses. – Vol 9. № 2. 
– P. 474-479.

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1.Встановлення 
показників 
діуретичної дії (3-тіо-
4-R-4Н-1,2,4-тріазол-
5-іл)(феніл)метанолів 
та їх похідних / А. М. 
Рудь, А. Г. 
Каплаушенко, Є. С. 
Пругло, Ю. С. Фролова 
// Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. - 2018. - Т. 
11, N 2. - С. 215-219
2. Рудь А. М. Синтез 
нових 
алкілсульфоніл(сульфі
ніл) похідних 1,2,4-
тріазолу на основі (3-
(алкілтіо)-4-R-1,2,4-
тріазол-5-іл)



(феніл)метанолів / А. 
М. Рудь, А. Г. 
Каплаушенко, Ю. Г. 
Самелюк // Актуальні 
питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. - 2018. - Т. 
11, N 1. - С. 23-28
3. Синтез і фізико-
хімічні властивості 
естерів 2-((5-
(гідрокси(феніл)мети
л)-4-R-1,2,4-тріазол-3-
іл)тіо)етанових i 3-
(((5-
(гідрокси(феніл)мети
л)-4-R-1,2,4-тріазол-3-
іл)тіо)метил)бензойни
х кислот / А. М. Рудь, 
А. Г. Каплаушенко, Ю. 
М. Кучерявий, Фаді Ал 
Зедан // Актуальні 
питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. - 2017. - Т. 
10, N 3. - С. 278-282
4.Гепатопротекторна 
активність похідних 
1,2,4-триазол-3-тіону, 
які містять за С5-
атомом вуглецю 
гідрокси(феніл)метил
ьний замісник / А. М. 
Рудь, А. Г. 
Каплаушенко, Є. С. 
Пругло, Ю. С. Фролова 
// Фармацевтичний 
журнал - 2017. - N 5/6. 
- С. 55-63
5.Рудь А. М. Синтез і 
фізико-хімічні 
властивості 3-((5-
(гідрокси(феніл)мети
н)-4-R-4H-1,2,4-
тріазол-3-
іл)тіо)ацето(пропано, 
метилен-о-, м-, п-
бензо)нітрилів / А. М. 
Рудь, А. Г. 
Каплаушенко, Ю. М. 
Кучерявий // 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. - 2016. - N 3. 
- С. 8-12

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1.Медицинская химия. 
Підручник для 
студентів – іноземних 
громадян медичних 
факультетів 
спеціальності 
«Лікувальна справа». 
/ Каплаушенко А. Г. та 
ін. –Запоріжжя, 2017. 
– 350 с
2. Похідні 4-аміно та 
3-тіо-1,2,4-тріазолу як 
потенційні лікарські 
засоби : монографія 
/Ю. М. Колесник, А. Г. 
Каплаушенко, Є. Г. 
Книш, О. І. 



Панасенко, М. О. 
Щербак, Ю. Г. 
Самелюк. – 
Запоріжжя, 2014. – 
278 с.
3. Практичне 
значення та 
застосування похідних 
1,2,4-тріазолу : 
монографія / 
Каплаушенко А.Г., 
Книш Е.Г., Панасенко 
О.І, Самелюк Ю.Г., 
Кучерявий Ю.М., 
Щербак 
М.О.,Каплаушенко 
Т.М.,Рудь А.М., Гуліна 
Ю.С.- Запоріжжя, 
2016.-187 с.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
1. Старший викладач 
кафедри фізколоїдної 
хімії Щербак М.А. 
(к.фарм.н. 25.02.16) 
дисертація на тему: 
«Дослідження 
синтетичних, фізико-
хімічних і біологічних 
властивостей 4-аміно-
5-(2-, 3-, 4-
нітрофеніл)-1,2,4-
тріазол-3-тіонів та їх 
N- і S-
заміщених»;15.00.02 
– фармацевтична 
хімія та 
фармакогнозія. 
2. Старший викладач 
кафедри фізколоїдної 
хімії Самелюк Ю.Г. 
(к.фарм.н 13.12.2016) 
дисертація на тему: 
«Синтез та 
дослідження 
біологічно активних 
похідних 1,2,4-
тріазол-3-тіону, що 
містять 
метоксифенільні 
замісники»; 15.00.02 
– фармацевтична 
хімія та 
фармакогнозія.
3. Старший викладач 
Кучерявий Ю.М. 
(к.фарм.н. 13.12.2018) 
дисертація на тему: 
«Синтез, модифікація 
і властивості 5-
(феноксиметилен)-4-
R-1,2,4-тріазол-3-
тіонів та їх похідних»; 
15.00.02 – 
фармацевтична хімія 
та фармакогнозія.
4. Фахівець Рудь А. М. 
(к.фарм.н. 
28.03.2019), 
дисертація на тему 
«Пошук сполук 
гепатопротекторної дії 
серед (3-тіо-4-R-1,2,4-
тріазол-5-іл)
(феніл)метанолів та їх 



похідних» ; 15.00.02 – 
фармацевтична хімія 
та фармакогнозія.
5. Асистент Фролова 
Ю. С. (доктор 
філософії 21.02.2020), 
дисертація на тему: 
«Створення нових 
біологічно активних 
сполук в ряду 5-(1Н-
тетразол-1-іл)метил-4-
R-3-тіо(аміно)-1,2,4-
тріазолу»; 226 
фармація, промислова 
фармація.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Науковий керівник 
двох НДР:
1. «Розробка, 
валідація методик 
аналізу та 
дослідження АФІ – 
похідних 1,2,4-
тріазолу з 
використанням 
хроматографії та мас-
спектрометрії» (номер 
державної реєстрації 
0116U005829, шифр 
теми ІН 15000216)
2. «Дослідження 
синтетичних, фізико-
хімічних та 
біологічних 
властивостей похідних 
5-арил- та 5-гетерил-
4-R-3-тіо(аміно)-1,2,4-
тріазолів» (номер 
державної реєстрації 
0118U004249).
Заступник головного 
редактора фахового 
журналу «Актуальні 
питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики»

10. Організаційна 
робота у закладах 



освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Завідувач кафедри 
фізклоїдної хімії з 
2012 р. і по теперішній 
час. 

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Офіційний опонент 
Дармограй Н.М., 2017 
р., м. Львів; Осипчук 
Л. І., 2020 р., Львів; 
Северіна Г. І., 2021 р., 
Харків.

12. Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
1. Пат. на винахід 
109385 C2 Україна, 
МПК C07D 249/08 
C07D 249/12 C07D 
403/12 C07F 15/02 
A61K 31/4196. 
Ферум(ІІ)-2-(5-
(феноксиметил)-4-
феніл-1,2,4-триазол-3-
ілтіо)ацетат, що 
виявляє 
актопротекторну 
активність / Ю. М. 
Кучерявий, А. Г. 
Каплаушенко; 
заявник та 
патентовласник 
Запоріз. держ. мед. 
ун-т та автори. – № 
a201413202 ; заявл. 
09.12.2014 ; опубл. 
10.08.2015, бюл. № 15.
2. Пат. на винахід 
108688 C2 Україна, 
МПК C07D 249/08 
C07D 249/12 A61K 
31/4196 A61P 39/06. 
Застосування 2-(5-
(3,4,5-
триметоксифеніл)-1Н-
1,2,4-триазол-3-
ілтіо)ацетатної 
кислоти як 
антиоксидантного 
засобу / Ю. Г. 
Самелюк, А. Г. 
Каплаушенко, В. Д. 
Лук'янчук; заявник та 
патентовласник 
Запоріз. держ. мед. 
ун-т та автори. – № 
a201310452 ; заявл. 
27.08.2013 ; опубл. 
25.05.2015, бюл. № 10.
3. Пат. на винахід 
112830 C2 Україна, 
МПК C07D 249/08 
C07D 249/12 A61K 
31/4196 A61P 39/06. 4-
(((5-



(Гідрокси(феніл)мети
л)-4-феніл-4Н-1,2,4-
триазол-3-
іл)тіо)метил)бензоніт
рил, що виявляє 
діуретичну активність 
/ Каплаушенко А.Г., 
Рудь А. М., Самелюк 
Ю. Г., Кучерявий 
Ю.М.; заявник та 
патентовласник 
Запоріз. держ. мед. 
ун-т та автори. 
4. Пат. на винахід 
113818 C2 Україна, 
МПК C07D 249/08 
C07D 249/12 A61K 
31/4196 A61P 39/06. 
Пропіл 3-((5-((1Н-
тетразол-1-іл)метил-4-
феніл-4Н-1,2,4-
тріазол-3-
іл)тіо)пропанімідат 
гідрогенхлорид, що 
проявляє 
гіпоглікемічну 
активність / Гуліна 
Ю.С., Каплаушенко 
А.Г., Тржецинський С. 
Д., Клеванова В. С.; 
заявник та 
патентовласник 
Запоріз. держ. мед. 
ун-т та автори.
5. Пат. на винахід 
113124 C2 Україна, 
МПК C07D 249/08 
C07D 249/12 A61K 
31/4196 A61P 39/06. 
Застосування 5-
(Феноксиметил)-4-
феніл-3-(пентилтіо)-
4Н-1,2,4-триазолу, як 
активної основи 
лікарських засобів 
жарознижуючої дії / 
Ю.Н. Кучерявий, А. Г. 
Каплаушенко; 
заявник та 
патентовласник 
Запоріз. держ. мед. 
ун-т та автори.
6. Пат. на винахід 
114457 C2 Україна, 
МПК C07D 249/08 
C07D 249/12 A61K 
31/4196 A61P 39/06. 
Диетиламоній 4-(((3-
((1Н-тетразол-1-
іл)метил)-4-феніл-4,5-
дигідро-1Н-1,2,4-
тріазол-5-
іл)тіо)метил)бензоат / 
Гуліна Ю.С., 
Каплаушенко А.Г., 
Пругло Є.С; заявник 
та патентовласник 
Запоріз. держ. мед. 
ун-т та автори.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці



й загальною кількістю 
три найменування;
1. Morphological and 
biochemical indicators 
of blood of rats 
poisoned by carbon 
tetrachioride and 
subject to action of 
liposomal preparation / 
B. Gutyj, T. 
Martyshchuk, I. 
Bushueva B. Semeniv, 
V. Parchenko, A. 
Kaplaushenko, N. 
Magrelo, A. Hirkovyy, 
L. Musiy, S. Murska // 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems. – 2017. –  
Vol 8, N 2). – C. 304-
309.
2. Prooxidant-
antioxidant balance in 
the organism of buiis 
(young cattle) after 
using cadmium load / 
A. Kaplaushenko, B. 
Gutyj, V. Stybel, L. 
Darmohray, Y. 
Lavryshyn, I. Turko, Y. 
Hachak, A. 
Shcherbatyy, I. 
Bushueva, V. 
Parchenko, A. 
Kaplaushenko, O. 
Krushelnytska // 
Ukrainian Journal of 
Ecology. – 2017. –Vol. 
7, №4. – P. 589-596. 
3. . Hulina Y. S. 
Synthesis, physical and 
chemical properties of 
5-((1H-tetrazole-1-
yl)methyl)-4-R-4H-
1,2,4-triazole-3-thiols 
and their chemical 
transformations / Y. S. 
Hulina, A. G. 
Kaplaushenko // 
Биофармацевтически
й журнал. – 2018. –Т. 
10, № 1. – С. 10-14
4. Preclinical searches 
of preparation 
Thiteomagnile / B. 
Gutyj, Y. Grymak, V. 
Hunchak, A. Mysak, N. 
Nazaruk, O. Brezvyn, I. 
Hariv, A. Sherbatyy, B. 
Semeniv. I. Bushueva, 
V. Parchenko. A. 
Kaplaushenko,// 
Ukrainian Journal of 
Ecology. – 2018. – Vol. 
8.№ 1. – P. 688-695.
Щербак М. О. 
Удосконалення 
процесу викладання 
медичної хімії для 
англомовних 
студентів на кафедрі 
фізколоїдної хімії 
Запорізького 
державного 
медичного 
університету / М. О. 
Щербак, А. Г. 
Каплаушенко // 
Впровадження 
інноваційних 
технологій в медичну 
освіту: проблемно-



орієнтоване навчання 
та віртуальні 
пацієнти: матеріали 
всеукр. наук.-метод. 
відеоконференція з 
міжнар. участю (22 
квітня 2015 року, м. 
Запоріжжя) – 
Запоріжжя, 2015. – С. 
177-178.

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член регіональної 
асоціації фармацевтів 
України

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
18 років

181167 Кучеренко 
Людмила 
Іванівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І 
фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 008424, 

виданий 
01.07.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022126, 
виданий 

11.02.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023713, 

виданий 
09.11.2010, 

Атестат 
професора 

12ПP 011031, 
виданий 

15.12.2015

16 ВБ 1.1. Сучасні 
аспекти 
створення та 
стандартизації 
ЛЗ, АФІ та БАР

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Influence of The 
Fixed Combination of 
Glycine with 
Thiotriazoline on 
Energy Metabolism 
Parameters in Brain in 
Conditions of 
Experimental Cerebral 
Ischemia / Kucherenko 
L., Belenichev I., Mazur 
I., Khromylova O. // J. 
Fac.Pharm.Ankara, 
42(1):14-21, 2018. 
Doi:10.1501/Eczfak_00
00000598;
2. Metabolithotropic 
aspects of 
cardioprotective action 
of new combined 
medicine based on L-
arginine and modeling 
of myocardial infarction 
/ Kucherenko L., 
Belenichev I., Mazur I., 
Khromylova O. // Asian 
J Pharm Clin Res Vol 10 
Issue 10 October 2017, 
158-161. DOI: 
10.22159/ajpcr.2017.v10
i10.19895
3.Theoreticalstudyofthe
possibilityofglycinwithth
iotriazolinecomplexesfo
rmation / Кучеренко 
Л. І., Мазур І. А., 
Шишкіна  С. В., 
Хромильова О. В. // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2017. – Т.19, №5 
(104). – 675-679;
4.The 
formationoftwothiotriaz
olinepolymorphs: 



studyfromtheenergetic 
view point / Svitlana V. 
Shishkina, Vyacheslav 
N Baumer, Lyudmila I. 
Kucherenko, 
Khromylova O. 
AndIvan A. Mazur // 
CrystEngComm, 2017, 
19. – 
2394-
2401DOI:10.1039/c7ce0
0117g, 31.03.2017;
5.Theoreticalstudyabout
L-
argininecomplexesform
ationwiththiotriazolin / 
Кучеренко Л. І., Мазур 
І. А., Хромильова О. 
В., Шишкіна  С. В. // 
Запорожский 
медицинский 
журнал.. – 2017. Т.19, 
№1 (100). – 108-112. ; 
6.The oretical study of 
thepossibility of L-
ryptophan with 
thiotriazolinecomplexes
formation / Кучеренко 
Л. І., Мазур І. А., 
Борсук С. О., 
Хромильова О. В., 
Шишкіна С. В. // 
Запорожский 
медицинский 
журнал.. – 2017. Т.20, 
№1 (106). – C. 110-115; 
7.Validation of the 
spectrophotometric 
method for the 
determination of 
quantitative 
composition of S-2,6-
diagenoxic acid of 3-
methyl-1,2,4-triazolyl-
5-thioacetate / 
Kucherenko L. I., 
Bidnenko O. S., 
Khromylova O. V. 
//Asian J Pharm Clin 
Res,Vol 11 Issue 9, 
2018, 91-94.
8.Optimization of L-
arginine and 
thiotriazoline 
compound analysis by 
high-performance 
liquid chromatography 
/ Kucherenko L. I., I. 
Mazur, Khromylova O. 
V., Moriak Z. B. // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2018. – Т.20, №6 
(111). – 837-840. 
9.Validation of the 
quantitation methods of 
1-(ß-phenylethyl)-4-
amino-1.2.4-triazole 
bromide substance by 
spectrophotometric 
method / Kucherenko 
L. I., Parniuk N. V., 
Khromylova O. V. // 
Asian J Pharm Clin Res, 
-Vol 11 Issue 2, 2018, 
231-234.

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 



до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Щодо постадійного 
конролю виробництва 
таблеток /Кучеренко 
Л. І., Моряк З. Б., 
Ткаченко Г.І. [та ін.] 
// Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2014. – № 
2 (15). – С. 31-34
2. Исследование 
кардио- и 
эндотелиопротекторн
ого действия нового 
комбинированного 
лекарственного 
препарата на основе 
L-аргинина и 
тиотриазолина / 
Кучеренко Л. І., 
Белєнічев І.Ф., Мазур 
І.А.// Фармакологія та 
лікарська 
токсикологія.– 2017. - 
№1 (52). – С.54-60 
3. Кількісне 
визначення L-
триптофану та 
тіотриазоліну в 
модельній суміші /Л.І. 
Кучеренко, І.А. Мазур, 
С.О. Борсук, О.О. 
Портна 
//Фармацевтичний 
часопис. – 2018. -  
№2. – С. 54-58
4. Щодо 
стандартизації 
таблеткової маси L-
лізиній 3-метил-1,2,4-
триазоліл-5-
тіоацетату [Текст] / О. 
С. Бідненко [та ін.] // 
Актуал. Питання 
фармац. І мед. Науки 
та практики : науково-
практичний журнал. – 
2016. – N 1. – С. 35-42.
Вибір допоміжних 
речовин з метою 
отримання таблеток 
на основі 
карбамазепіну з 
тіотриазоліном 
методом вологої 
грануляції [Текст] / Л. 
І. Кучеренко, Г. Р. 
Німенко, З. Б. Моряк 
// Фармац. Часопис = 
Pharmaceutical Review 
: Науково-практичний 
журнал. – 2017. – N 2. 
– С. 52-58

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Парфумерно-
косметичні засоби: 
навч. Посібник / С.І. 
Коваленко Л.І. 
Кучеренко, А.Ф. 
Власенко [та інш.] – 
ЗДМУ, 2018. – 319 с.
2. Загородній М.І. 
Експериментальна 



артеріальна 
гіпертензія вплив 
лікарських засобів / 
М.І. Загородній, Р.С. 
Довгань, О.О. Нагорн, 
Л.І. Кучеренко [та ін.]. 
– К.: 2014. – 277 с. 
3. Беленичев И.Ф. 
Нейропротекция и 
нейропластичность/ 
И.Ф. Беленичев, В.И. 
Черний, Е.А. 
Нагорная [и др.]. – К.: 
Киев-Логос, 2015. – 
512 с.
Тиотриазолин в 
лечении и 
профилактике 
заболеваний 
сердечно-сосудистой 
системы / Н.А. 
Волошин, И.А. Мазур, 
И.Н. Волошина [и 
др.].-Запорожье, 2015. 
– 323 с

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Хромильова О.В., яка 
захистила дисертацію 
і одержала документ 
про присудження 
наукового ступеня – к. 
фарм.н. (2015 р.), 
Парнюк Н.В., яка 
захистила дисертацію 
і одержала документ 
про присудження 
наукового ступеня – к. 
фарм.н. (2016 р.), 
Бідненко О.С., який 
захистив дисертацію і 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня – к. 
фарм.н. (2017 р.), 
Німенко Г.Р., яка 
захистила дисертацію 
і одержала документ 
про присудження 
наукового ступеня – к. 
фарм.н. (2018 р.).

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Науковий керівник 
НДР кафедри 
фармацевтичної хімії 
«Пошук біологічно 
активних речовин в 
ряду азагетероциклів 
та  розробка 



оригінальних і 
комбінованих 
лікарських 
препаратів»

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Завідувач кафедри 
фармацевтичної хімії

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої ради ЗДМУ з 
захисту докторських і 
кандидатських 
дисертацій  
Д.17.600.03
 Член спеціалізованої 
вченої ради НфаУ  з 
захисту докторських і 
кандидатських 
дисертацій з 
стандартизації та 
організації 
втробництва 
лікарських засобів 
Д.64.605.01.
Офіційний опонент 
Немятих О.В., 2014 р., 
м.Харків, офіційний 
опонент Гриценко  
В.І., 2015 р., м. Харків, 
офіційний опонент 
Хмельової М.О., 2015 
р.,  м.Харків, 
офіційний опонент 
Проскурової Я.А., 2016 
р., м.Харків.

12. Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
1. Пат. 105618 Україна, 
МПК A61K 31/4196, 
A61P 9/10, A61P 25/00. 
Застосування броміду 
1-(ß-фенілетил)-4-
аміно-1,2,4-триазолію 
як активної основи 
лікарських засобів для 
корекції порушень 
функціонування 
нітроксидергічної 
системи органа-
мішені – мозку при 
гострих порушеннях 
мозкового кровообігу 
/ Мазур І. А., 
Бєленічев І. Ф., 
Кучеренко Л. І. та ін.; 
заявник і 
патентовласник ТОВ 
НВО «Фарматрон». – 
№ a 201312038; заявл. 
14.10.2013; опубл. 
26.05.2014. 



2. Пат. 2505297 
Российская 
Федерация, МПК A61K 
31/4196 A61K 9/00 
A61P 43/00. Средство 
для медикаментозной 
коррекции нарушений 
нитроксидергической 
системы / Мазур И. А., 
Беленичев И. Ф., 
Кучеренко Л. И. и др. ; 
заявитель и 
патентообладатель 
ООО НПО 
«Фарматрон». – № 
2012149656/15; заявл. 
21.11.12, опубл.: 
27.01.14. 
Патент на винахід 
№107884 від 
25.02.2015, бюл. №4. 
Комбінований 
протитуберкульозний 
лікарський засіб/ 
Кучеренко Л.И., 
Беленичев И.Ф., 
Мазур И.А. та ін. 
всього 5 осіб 
Патент на 
изобретение № 
254731 от 10.04.2015, 
бюл. №10 
Комбинированное 
противотуберкулезное 
лекарственное 
средство/ Кучеренко 
Л.И., Беленичев И.Ф., 
Мазур И.А. та ін. 
всього 5 осіб 
Патент на винахід 
№110597 12.01.2016 
№ заявки а 2015 
06388 30.01.2015 дата 
публ. 12.01.2016  бюл. 
№ 1 Комбінований 
лікарський засіб 
гепатопротекторної, 
кардіопротекторної, 
плацентопротективної
, токолітичної і NO-
міметичної дії /Мазур 
І.А., Кучеренко Л.І., 
Бєленічев І.Ф., та інші 
всього 5 осіб 
Патент на 
изобретение России 
№ 2597785 Решение о 
выдаче патента по 
заявке № 
2015130123/15 от 
21.07.2015, бюл. №26 
от 20.09.16 
Комбинированное 
лекарственное 
средство 
гепатопротекторного, 
кардиопротекторного 
и 
плацентопротективно
го, утеролитического 
и NO-миметического 
действия/ Мазур И.А., 
Кучеренко Л.И., 
Беленичев И.Ф., та 
інші всього 5 осіб 
7. Патент на винахід 
№114270 10.05.2017 
№ заявки а 2016 
12503 08.12.2016, дата 
публ. 10.05.2017, бюл. 
№ 9 Комбінований 



лікарський засіб для 
первинної 
нейропротекції 
/Кучеренко Л.І., 
Мазур І.А., Бєленічев 
І.Ф. та ін. всього 5 осіб

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Електронний 
навчально-
методичний комплекс 
навчальної 
дисципліни 
«Фармацевтична та 
косметична хімія» для 
студентів 4 та 5 курсів 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Спеціаліст» 
напряму підготовки 
«1202 Фармація» 
спеціальності 
«7.12020104 
Технологія 
парфумерно-
косметичних засобів» 
заочної форми 
навчання, автори: 
Мазур І.А., Кучеренко 
Л.І., Моряк З.Б., 
Портна О.О., 
Шабельник К.П., 
Черковська Л.Г., 
Кривошей О.В., 
Ткаченко Г.І., 
Хромильова О.В., 
Скорина Д.Ю., 
Парнюк Н.В., Німенко 
Г.Р., Бідненко О.С. 127 
Мб.
2. On-line курс 
«Контроль качества 
лекарственных 
средств» / проф. 
д.фарм.н. Кучеренко 
Л.І., доц. к.фарм.н. 
Шабельник К.П., доц. 
к.фарм.н. Кривошей 
О.В., ас. 
К.фарм.н.Скорина Д. 
Ю.
3. Загальні методи 
аналізу якості 
лікарських препаратів 
: навч.-метод. Посіб. 
Для студентів 3,4,5 
курсів 
фармацевтичних 
факультету 
спеціальності 
«Фармація». / 
Кучеренко Л.І., Мазур 
І.А., , Портна О.О., та 
ін. – Запоріжжя: 
ЗДМУ, 2017. – 114 с.
4. Основные методы 
количественного 
определения 
лекарственных 



веществ : учеб. 
Пособие для 
студентов – 
иностранных граждан 
III, ІV, V курса по 
специальности 
«Фармация» / 
Кучеренко Л. І., Мазур 
І. А., , Портна О. О., та 
ін. – Запоріжжя: 
ЗДМУ, 2017. – 143 с.
5. Методи кількісного 
визначення ЛЗ 
неорганічної і 
органічної природи 
Розділ 1.2 
Ідентифікація 
органічних речовин : 
навч.-метод. Посіб. 
Для студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Фармація». / 
Кучеренко Л. І., Мазур 
І.А., , Портна О.О. та 
ін. //Запоріжжя: 
ЗДМУ, 2017. – 133 с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади..
Акопян Р.Р. 
переможець ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт в 
галузі 
«Фармацевтичні 
науки», 2017 рік

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Щодо доцільності 
створення нового 
комбінованого 
лікарського препарату 
для лікування 
захворювань 
центральної нервової 
системи /Кучеренко 
Л.І., Мазур І.А., 
Белєнічев І.Ф.// 
Матеріали VIII 
Національного з’їзду 
фармацевтів України 
«Фармація ХХІ 
століття: тенденції та 
перспективи». – 
Харків, 2016. – С.376-
377. 
2. Mazur I. A. 
Combinedmetabolitetro
picendothelioprotector 
«Argitryl» – 
newwordincomplexther
apyofheartandvesseldis
eases/MazurI.A., 
BelenichevI.F., 
KucherenkoL.I.// 
Материалы VI 



ежегодной 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Актуальные вопросы 
медицины». – Баку, 
Азербайджан, 2017. – 
С.70-71 
3. Kucherenko L. I. 
Drug development for 
the treatment of the 
cardiovascular diseases 
based on fixed 
combinations of 
thiotriazoline and 
transmitter amino acids 
Materials of theXIII 
conference «Chemistry 
of nitrogen containing 
heterocycles» in 
memoriam of Prof/ 
Valeriy 
Orlov/Kucherenko L. I., 
Belenichev I. F., I. 
Mazur, Khromylova 
O.V.//12-16 November, 
2018, Kharkiv P91
4. Применение 
нейротрансмиттерных 
аминокислот в 
современной 
медицине / Кучеренко 
Л. И., Левых А. Э. // 
Рецепт. – 2016. – Т. 19, 
№5.-  С.616-620
5. О постадийном 
контроле таблеток L-
триптофана с 
тиотриазолином / Л. 
И. Кучеренко, И. А. 
Мазур, С. А. Борсук, Е. 
А. Портная, Г. И. 
Ткаченко // Рецепт. – 
2018. – Т. 21, № 4. – С. 
508-515

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
16 років

86102 Ткаченко 
Наталя 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

І 
фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність:  

фармація, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 009450, 

виданий 
16.12.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 013246, 
виданий 

28.02.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004868, 
виданий 

20.06.2002

27 ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти 
технології 
ліків, 
організації 
фармацевтичн
ої справи та 
судової 
фармації

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Tkachenko N. O. 
Modern Professional 
Pharmaceutical 
Education Of Ukraine 
In The Context Of 
Social Responsibility / 
Tkachenko N. O., 
Hromovyk B. P. // 
Research Journal of 
Pharmaceutical, 
Biological and Chemical 
Sciences. – 2018. -  Vol. 
9, Issue 4. – P. 778-783.  
2. Tkachenko N. O. 
Scientific reasoning of 
the connection between 
the conceptual 
positions of the social 



responsibility theory 
and the social 
management elements 
of the pharmaceutical 
organization / N. O. 
Tkachenko, B. P. 
Hromovyk // Research 
Journal of 
Pharmaceutical, 
Biological and Chemical 
Sciences. – 2018. – Vol. 
9, Issue 5. – P. 1552-
1557.
3. Tkachenko N. O. 
Study Of The Personal 
Social Responsibility 
Constituents Of 
Pharmacy Specialists / 
N. O. Tkachenko, N. M. 
Chervonenko, V. O. 
Demchenko // 
Research Journal of 
Pharmaceutical, 
Biological and Chemical 
Sciences. – 2018. – Vol. 
9, Issue 6. – P. 831-839.

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Ткаченко Н. О. 
Розуміння поняття 
«особиста соціальна 
відповідальність» 
майбутніми 
спеціалістами 
фармації / Н.О. 
Ткаченко // 
Фармацевтичний 
часопис. – 2015. - №3. 
– С.88-92.
2. Ткаченко Н.О. 
Аналіз розуміння 
майбутніми 
спеціалістами 
фармації поняття 
«соціальна 
відповідальність» / 
Н.О. Ткаченко // 
Одеський медичний 
журнал. – 2015. - №6. 
– С42-46.
3. Ткаченко Н.О. 
Якість підготовки 
провізорів як 
показник соціально 
відповідальної 
поведінки вищих 
навчальних закладів / 
Н.О. Ткаченко // 
Фармацевтичний 
журнал. – 2015. – №6. 
– С. 29-37.
4. Ткаченко Н. О. 
Теоретико-
методологічні аспекти 
формування 
комунітарної 
соціальної 
відповідальності у 
фармації / Н. О. 
Ткаченко, Л. М. 
Унгурян, Б. П. 
Громовик // Одеський 
медичний журнал. – 
2014. - № 5. – С. 34-
38. 



5. Ткаченко Н.О. Стан 
і проблеми 
нормативно-
правового поля 
формування 
соціально-
відповідальної 
поведінки 
фармацевтичних 
фахівців (освітній та 
спеціальний рівень) / 
Н.О. Ткаченко, Б.П. 
Громовик, О.Г. 
Алексєєв // 
Фармацевтичний 
часопис. – 2018. - №1. 
– С. 66-72.
6. Ткаченко Н.О. 
Структурно-
функціональний і 
параметричний аналіз 
соціальної функції 
фармацевтичної 
галузі / Н.О. Ткаченко 
// Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2016. - 
№3. – С. 91-97.
7. Ткаченко Н.О. 
Концептуальний 
аналіз соціальної 
відповідальності 
особистості та її 
інтегрування у 
фармацевтичну 
практику / Н.О. 
Ткаченко, Б.П. 
Громовик // 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2017. - 
№3. – С. 342-347.
8. Ткаченко Н.О. 
Моделювання 
правового поля 
формування 
соціально-
відповідальної 
поведінки 
фармацевтичних 
фахівців / Н.О. 
Ткаченко, Б.П. 
Громовик // 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2018. - 
№1. – С. 104-110.
9. Ткаченко Н. О. 
Вивчення чинників, 
що впливають на 
якість підготовки 
фармацевтичних 
фахівців / Н. О. 
Ткаченко, Б. П. 
Громовик // 
ScienceRise: 
Pharmaceutical Science. 
– 2016. - №2 (2). – С. 
36-42.

1. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Ткаченко Н.О. 
Оцінка якості 
підготовки 



фармацевтичних 
фахівців як елемент 
соціально-
відповідальної 
поведінки закладів 
фармацевтичної 
освіти і науки / Н.О. 
Ткаченко // Сучасні 
аспекти 
фармацевтичної 
практики в Україні : 
монографія; за наук. 
Ред. Б.П.Громовика. – 
2017. – Вип. 2. – С. 21-
34.
2. Ткаченко Н. О. 
Соціальна 
відповідальність у 
професійній 
діяльності фахівців 
фармації : монографія 
/ Н. О. Ткаченко; за 
науковою редакцією 
професора Б. П. 
Громовика. – 
Запоріжжя : Вид-во 
ЗДМУ, 2018. – 217 с.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
кафедри УЕФ, 
медичного та 
фармацевтичного 
правознавства ЗДМУ 
«Оптимізація 
лікарського 
забезпечення 
населення на 
регіональному рівні 
на основі 
відповідального 
ведення 
фармацевтичного 
бізнесу» (державна 
реєстрація 
№0114U001396, шифр 
теми Ін.15.00.01.13).

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Заступник декана 
факультету 
післядипломної освіти 
ЗДМУ

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 



дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Управління якістю. 
Модуль 1 : сценарій 
online курсу для 
самостійної роботи 
студентів V курсу 
фармацевтичних 
факультетів 
спеціальності 
«Технології 
парфумерно-
косметичних засобів» 
/ В.О.Демченко, Н.О. 
Ткаченко . – 
Запоріжжя, 2018. – 
117 с.
2. Менеджмент та 
маркетинг у фармації. 
Модуль 1. 
Менеджмент у 
фармації : сценарій 
online курсу для 
самостійної роботи 
студентів ІV курсу 
фармацевтичних 
факультетів 
спеціальності 
«Фармація» / 
Демченко В.О., 
Ткаченко Н.О., 
Червоненко Н.М., 
Зарічна Т.П. – 
Запоріжжя, 2018. – 
181 с.
3. Менеджмент у 
фармації та 
парфумерно-
косметичній галузі. 
Маркетинг як 
інтегрована функція 
менеджменту : 
сценарій online курсу 
для самостійної 
роботи студентів ІV 
курсу 
фармацевтичних 
факультетів 
спеціальності 
«Технології 
парфумерно-
косметичних засобів» 
/ Демченко В.О., 
Ткаченко Н.О., 
Червоненко Н.М., 
Зарічна Т.П. – 
Запоріжжя, 2018. – 
119 с.

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Ткаченко, Н. О. 
Використання підходу 
проблемно 
ріентованого навчаня 
при вивчені 
дисципліни 
«Менеджмент та 



маркетинг у 
фармації» / Н. О. 
Ткаченко, B. О. 
Демченко // 
Актуальні питання 
дистанційної освіти та 
телемедицини 2015 : 
матеріали Всеукр. 
Наук.-метод. 
Відеоконференції з 
міжнар. Участю 
«Впровадження 
інноваційних 
технологій в медичну 
освіту: проблемно-
орієнтоване навчання 
та віртуальні 
пацієнти» (12-13 
листопада 2015 року, 
м. Запоріжжя). – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2015. – С. 173-175.
2. Ткаченко. Н. О. 
Системний підхід до 
внутрішнього 
контролю якості 
навчального процесу 
дисципліни 
«Менеджмент та 
маркетинг у 
фармації» / Н. О. 
Ткаченко, В. О. 
Демченко // 
Актуальні питання 
якості медичної освіти 
(з дистанційним 
під’єднанням 
ВМ(Ф)НЗ України за 
допомогою 
відеоконференц-
зв’язку) : матеріали 
XIII Всеукр. Наук.-
практ. Конф. З 
міжнар. Участю 
(Тернопіль, 12-13 трав. 
2016 р.) : у 2 т. – 
Тернопіль : ТДМУ, 
2016. – Т. 2. – С. 55-56.
3. Перший досвід 
підготовки провізорів-
інтернів до складання 
інтегрованого іспиту 
«Крок-3.фармація» у 
запорізькому 
державному 
медичному 
університеті / 
Ю.Ю.Рябоконь, Н.О. 
Ткаченко, О.А. Бігдан 
// Підготовка 
спеціалістів фармації 
в рамках концепції 
«Навчання протягом 
життя (Life long 
learning)»: наука, 
освіта, практика  
матеріали 1 науково-
пратичної інтернет-
конференції з 
міжнародною участю 
(16-17 травня 2017 
року, м.Харків). – Х.: 
НфаУ, 2017. – С. 131-
132.
4. Використання 
технологій 
дистанційного 
навчання у процесі 
вивчення дисципліни 
«Менеджмент і 
маркетинг у 



фармації» / Є.Г.Книш, 
Н.О. Ткаченко, В.О. 
Демченко // 
Актуальні питання 
дистанційної освіти та 
телемедицини 2018 : 
Всеукр. Науково-
метод. Відеоконф. З 
міжнар. Участю, 25-26 
квітня 2018 р. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. – С. 69-70.
5. Книш Є. Г. Стан і 
перспективи 
викладання 
організаційно-
управлінських 
дисциплін на кафедрі 
управління і 
економіки фармації, 
медичного та 
фармацевтичного 
правознавства ЗДМУ / 
Є.Г.Книш, Н.О. 
Ткаченко, В.О. 
Демченко // 
Актуальні питання 
вищої медичної освіти 
в Україні (з 
дистанційним 
під’єднанням 
ВМ(Ф)НЗ України за 
допомогою 
відеоконференц-
зв’язку : ХV Всеукр. 
Наук.-практ. Конф. З 
міжнар. Участю, 17-18 
травня 2018 р., м. 
Тернопіль.  – 
Тернопіль : ТДМУ, 
2018. – С. 162.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
27 років

176927 Гладишев 
Віталій 
Валентинови
ч

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І 
фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1985, 
спеціальність:  

фармація, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004264, 

виданий 
13.04.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

ФЦ 000788, 
виданий 

07.09.1988, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
004697, 
виданий 

20.11.1996, 
Атестат 

професора 
02ПP 003693, 

виданий 
19.10.2005

32 ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти 
технології 
ліків, 
організації 
фармацевтичн
ої справи та 
судової 
фармації

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Topical praziquantel 
as a new treatment for 
perioral dermatitis: 
results of a randomized 
vehicle-controlled pilot 
study / M.R. Bribeche, 
V.P. Fedotov, A. Jillella, 
V.V. Gladichev, D.M. 
Pukhalskaya // Clinical 
and Experimental 
Dermatology.-
2014.-№3.-Р. 448-453.

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Изучение 
консистентных 



свойств гелеобразного 
шампуня с 
миноксидилом / И.В. 
Гнитько, В.В. 
Гладишев, А.П. 
Лисянская, И.А. 
Бирюк // Актуальні 
питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики.-
2016.-№1(20).- С. 43 – 
47.
2. Изучение влияния 
основ-носителей на 
высвобождение 
активных 
фармацевтических 
ингредиентов из 
комбинированных 
мазей 
антимикотического 
действия / В.В. Луць, 
В.В. Гладышев, А.П. 
Лисянская, И.А. 
Бирюк // Актуальні 
питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики.-2018.-Т.11, 
№1(26).- С.57- 63.
3. Вивчення впливу 
допоміжних речовин 
на вивільнення 
клопідогрелю з 
ректальних 
супозиторіїв / Є. А. 
Редькіна, В. В. 
Гладишев, Б. С. 
Бурлака, І. О. 
Пухальська // 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики.-2018.-Т.11, 
№1(26).- С.74- 78.
4. Вивчення впливу 
концентрації 
поверхнево-активних 
речовин на 
вивільнення 
клопідогрелю з 
ректальних 
супозиторіїв / Є. А. 
Редькіна, В. В. 
Гладишев, Б. С. 
Бурлака, І. Л. Кечин // 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики.-2018.-Т.11, 
№2(27).- С.185- 189.
5. Изучения влияния 
основ-носителей на 
биофармацевтические 
свойства пасты для 
терапии 
онихомикозов / В.В. 
Луць, В.В. Гладышев, 
А.П. Лисянская, А.Д. 
Дюдюн // Актуальные 
вопросы 
фармацевтической и 
медицинской науки и 
практики. – 2018. – Т. 
11, № 2(27). – С. 172–
178.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 



посібника або 
монографії;
1. Биофармация : учеб. 
Для студентов высш. 
Учебных заведений./ 
В.В. Гладышев, Л.Л. 
Давтян, А.Л. Дроздов, 
И.А. Бирюк, И.Л. 
Кечин. Издание 
второе. Под ред. В.В. 
Гладышева. Днепр: 
ЧМП «Экономика». 
2018.- 252 с. – ISBN 
978-966-2637-54-0
2. Фармацевтическая 
технология 
экстемпоральных 
лекарственных 
средств : учеб. Для 
фарм. Вузов и ф-тов / 
В. В. Гладышев, Л.Л. 
Давтян, А.Л. Дроздов, 
И.А Пухальская; под 
ред. В. В. Гладышева; 
МЗ Украины, 
Запорож. Гос. Мед. 
Ун-т, Кафедра 
технологии лекарств. 
– 2-е изд. – Днепр : 
ЧМП Экономика, 
2018. – 700 с. – ISBN 
978-966-2637-52-6
3. Фармацевтическая 
аромология/ В.В. 
Гладышев, А.Л. 
Дроздов И.А. 
Пухальская, И.Л. 
Кечин, С.А. 
Гладышева /. Издание 
второе. Учебник для 
фармацевтических 
вузов и факультетов. 
Под ред. В.В. 
Гладышева. 
Днепропетровск: 
ЧМП «Экономика». 
2018.- 600 с.
4. Фармацевтическая 
технология 
экстемпоральных 
лекарственных 
средств : учеб. Для 
фарм. Вузов и ф-тов / 
В. В. Гладышев, Л. В. 
Соколова, Л.Л. 
Давтян, А.Л. Дроздов, 
И.А. Пухальская; под 
ред. В. В. Гладышева ; 
МЗ Украины, 
Запорож. Гос. Мед. 
Ун-т, Кафедра 
технологии лекарств. 
– Дніпропетровськ : 
Экономика, 2014. – 
374 с. – ISBN 978-966-
2637-26-7 :

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
1. Головкін В.В., 
аспірант кафедри 
технології ліків ЗДМУ, 
дисертація на тему: 
«Біофармацевтичне 
обґрунтування складу, 
технології та 



дослідження м’яких 
інтравагінальних 
лікарських форм з 
мефенаміна натрієвою 
сіллю і мебетизолом» 
(15.00.01 – технологія 
ліків та промислова 
фармація). Науковий 
керівник: д.фарм.н., 
доцент Гладишев В.В., 
д.м.н., професор 
Мохорт М.А.  Захист 
18.12.1997 р.
2. Салій О.О., здобувач 
кафедри технології 
ліків ЗДМУ, 
дисертація на тему: 
«Розробка складу, 
технології та 
дослідження 
супозиторіїв і гелю 
метронідазолу у 
поєднанні з 
мебетизолом для 
комплексної терапії 
вагінальних інфекцій» 
(15.00.01 – технологія 
ліків та промислова 
фармація). Науковий 
керівник: д.фарм.н., 
доцент Гладишев В.В., 
д.м.н., професор Стец 
В.Р. Захист 13.05.1999 
р.
3. Федорчук В.В. , 
здобувач кафедри 
технології ліків ЗДМУ, 
дисертація на тему: 
«Розробка складу, 
технології та 
дослідження 
антисептичних 
лікарських засобів для 
місцевого 
застосування з 
полігексаметиленгуан
ідину фосфатом» 
(15.00.01 – технологія 
ліків та організація 
фармацевтичної 
справи). Науковий 
керівник: д.фарм.н., 
професор Гладишев 
В.В. Захист 19.10.2005 
р.
4. Малецький М.М., 
здобувач кафедри 
технології ліків ЗДМУ, 
дисертація на тему: 
«Обгрунтування 
складу, технології та 
дослідження 
вагінальних 
лікарських форм з 
полігексаметиленгуан
ідину фосфатом» 
(15.00.01 – технологія 
ліків та організація 
фармацевтичної 
справи). Науковий 
керівник: д.фарм.н., 
професор Гладишев 
В.В. Захист 29.01.2010 
р.
5. Бурлака Б.С., 
здобувач кафедри 
технології ліків ЗДМУ, 
дисертація на тему: 
«Розробка та 
дослідження 
композиційних 



лікарських засобів для 
зовнішнього 
застосування з 
бішофітом і 
димексидом» 
(15.00.01 – технологія 
ліків та організація 
фармацевтичної 
справи). Науковий 
керівник: д.фарм.н., 
професор Гладишев 
В.В. Захист 29.01.2010 
р.
6. Тліг Мабрук, 
аспірант кафедри 
технології ліків ЗДМУ, 
дисертація на тему: 
«Розробка складу, 
технології і 
біофармацевтичне 
вивчення лікарських 
засобів з натрію 
гіпохлоритом» 
(15.00.01 – технологія 
ліків та організація 
фармацевтичної 
справи). Науковий 
керівник: д.фарм.н., 
професор Гладишев 
В.В. Захист 2010 р.
7. Лисянська Г. П., 
здобувач аспірант 
кафедри технології 
ліків ЗДМУ, 
дисертація на тему: « 
Розробка складу та 
технології м’яких 
лікарських засобів з 
еналаприлу малеатом 
для терапії 
артеріальної 
гіпертензії» (15.00.01 
– технологія ліків, 
організація 
фармацевтичної 
справи та судова 
фармація). Науковий 
керівник: д.фарм.н., 
професор Гладишев 
В.В. Захист 29.03.2013 
р.
8. Алмохамад Жумаа 
Абдуллах, аспірант 
кафедри технології 
ліків ЗДМУ, 
дисертація на тему: 
«Розробка складу та 
технології м’яких 
лікарських засобів з 
каптоприлом для 
терапії артеріальної 
гіпертензії» (15.00.01 
– технологія ліків, 
організація 
фармацевтичної 
справи та судова 
фармація). Науковий 
керівник: д.фарм.н., 
професор Гладишев 
В.В. Захист 2014 р.
9. Ал Зедан Фаді, 
аспірант кафедри 
технології ліків ЗДМУ, 
дисертація на тему: 
«Розробка складу, 
технології та 
дослідження м’яких 
лікарських засобів 
антигіпертензивної дії 
з амлодипіном» 
(15.00.01 – технологія 



ліків, організація 
фармацевтичної 
справи та судова 
фармація). Науковий 
керівник: д.фарм.н., 
професор Гладишев 
В.В. Захист 2014 р.
10. Курінний А. В.,  
здобувач аспірант 
кафедри технології 
ліків ЗДМУ, 
дисертація на тему: 
«Обґрунтування 
складу, технології та 
дослідження 
стоматологічних 
лікарських форм з 
полігексаметиленгуан
ідину фосфатом» 
(15.00.01 – технологія 
ліків, організація 
фармацевтичної 
справи та судова 
фармація). Науковий 
керівник: д.фарм.н., 
професор Гладишев 
В.В. Захист 2014 р.
11. Нагорна Н. О. , 
аспірант кафедри 
технології ліків ЗДМУ, 
дисертація на тему: 
«Розробка складу та 
технології м’яких 
лікарських форм із 
вінпоцетином для 
терапії 
цереброваскулярної 
патології» (15.00.01 – 
технологія ліків, 
організація 
фармацевтичної 
справи та судова 
фармація). Науковий 
керівник: д.фарм.н., 
професор Гладишев 
В.В. Захист 27.03.2015 
р.
12. Мельникова Н. В., 
здобувач кафедри 
технології ліків ЗДМУ, 
дисертація на тему: 
«Розробка складу, 
технології та 
дослідження м’яких 
лікарських засобів 
протимікотичної дії з 
олією чебрецю» 
(15.00.01 – технологія 
ліків, організація 
фармацевтичної 
справи та судова 
фармація). Науковий 
керівник: д.фарм.н., 
професор Гладишев 
В.В. Захист 29.05.2015 
р.
13. Кучина Л. К. , 
здобувач кафедри 
технології ліків ЗДМУ, 
дисертація на тему: 
«Розробка складу й 
технології м’яких 
лікарських засобів 
антигіпертензівної й 
антиангінальної дії з 
дилтіаземом»  
(15.00.01 – технологія 
ліків, організація 
фармацевтичної 
справи та судова 
фармація). Науковий 



керівник: д.фарм.н., 
професор Гладишев 
В.В. Захист 28.04.2015 
р.
14. Гнітько І. В.,  
здобувач аспірант 
кафедри технології 
ліків ЗДМУ, 
дисертація на 
тему:»Розробка 
складу, технології і 
дослідження м’яких 
лікарських засобів з 
міноксидилом для 
терапії і профілактики 
алопеції» (15.00.01 – 
технологія ліків, 
організація 
фармацевтичної 
справи та судова 
фармація). Науковий 
керівник: д.фарм.н., 
професор Гладишев 
В.В. Захист 21.03.2017 
р.
15. Романіна Д. М., 
аспірант кафедри 
технології ліків ЗДМУ, 
дисертація на тему: 
«Розробка складу, 
технології і 
біофармацевтичне 
вивчення м’яких 
лікарських засобів з 
празіквантелом для 
терапії акнеподібних 
дерматозів» (15.00.01 
– технологія ліків, 
організація 
фармацевтичної 
справи та судова 
фармація). Науковий 
керівник: д.фарм.н., 
професор Гладишев 
В.В. Захист 22.05.
2017 р.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Виконання функцій 
наукового керівника 
науково-дослідної 
теми «Розробка 
складу, технології та 
біофармацевтичні 
дослідження 
фармакотерапевтични
х систем 
трансмукозної 
доставки лікарських 
речовин» (№ 
держреєстрації 
0112U005635)
член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 



фахових видань 
України «Запорізький 
медичний журнал» та 
«Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики», а також 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання 
«Рецепт»  (Беларусь)

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Завідувач кафедри 
технології ліків

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Дроздова А. О. , 
Національна медична 
академія 
післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, 
МОЗ України, 
«Науково-практичне 
обгрунтування складу 
та технології 
лікарських засобів 
антимікробної та 
сперміцидної дії для 
гінекології», 
д.фарм.н., 15.00.01 – 
технологія ліків, 
організація 
фармацевтичної 
справи та судова 
фармація. Науковий 
консультант: доктор 
фармацевтичних наук, 
професор Давтян 
Лена Левонівна
 Стадніченко А. В., 
Національний 
фармацевтичний 
університет МОЗ 
України , «Наукове 
обґрунтування та 
розробка 
ліпосомальних 
протипухлинних 
лікарських засобів на 
основі іринотекану і 
оксаліплатину», 
д.фарм.н., 15.00.01 – 
технологія ліків, 
організація 
фармацевтичної 
справи та судова 
фармація. Науковий 
консультант: доктор 
фармацевтичних наук, 
професор Ярних 
Тетяна Григорівна
Шпичак О. С., 
Національний 
фармацевтичний 
університет МОЗ 
України , «Теоретичне 
та експериментальне 



обґрунтування складу 
і розробка технології 
лікарських 
апіпрепаратів для 
застосування у 
спортивні медицині» , 
д.фарм.н., 15.00.01 – 
технологія ліків, 
організація 
фармацевтичної 
справи та судова 
фармація. Науковий 
консультант: доктор 
фармацевтичних наук, 
професор Тихонов 
Олександр Іванович
Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д 17.600.03 при 
Запорізькому 
державному 
медичному 
університеті

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Технологія 
виготовлення 
порошків. 
Навчальний 
посібник/ Л.Л. 
Давтян, Р.С. 
Коритнюк, О.О. 
Дроздов, І.О. 
Власенко, З.В. 
Малецька, В.П. 
Попович, В.В. 
Гладишев, С. М. 
Мусоев, Т.Ф. 
Оліфірова, Л. I. 
Вишневська, О.М. 
Глущенко, О.О. 
Хомич; За ред.. Л.Л. 
Давтяна та Р.С. 
Коритнюка.- Київ: 
Освіта України. 2016. 
– 141 с.
2. Аптечна технологія 
ліків. Модуль 1. 
Змістовний модуль 
1.3: Розчини ВМС. 
Колоїдні розчини. 
Суспензії. Емульсії. : 
метод. Посіб. Для 
викл. / В. В. 
Гладишев, І.О, 
Пухальська, Т.М. 
Литвиненко, М.М. 
Малецький, Г.П. 
Лисянська, Д.М. 
Романіна; під заг. Ред. 
В. В. Гладишева ; рец.: 
Є. Г. Книш, В. С. Доля ; 
МОЗ України, Запоріз. 
Держ. Мед. Ун-т. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2014. – 66 с.
3. Биофармация : 
учебник / В. В. 
Гладышев, И. А. 



Бирюк, Л. В. 
Соколова, Л. Л. 
Давтян, А. Л. Дроздов, 
И. Л. Кечин; МЗ 
Украины, Запорож. 
Гос. Мед. Ун-т, 
Кафедра технологии 
лекарств. – Запорожье 
: ЗГМУ, 2015. – 124 с. 
– ISBN 978-966-2673-
33-5

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Nagornaya N.A. 
Study of consistent 
properties of 
vinpocetine intranasal 
dosage form / N.A. 
Nagornaya, V.V. 
Gladyshev, B.S. Burlaka 
// Запорожский 
медицинский 
журнал.-
2014.-№5(86).- С.97-
100.
2. Kurinnyi A. V. Safety 
study, anti-
inflammatory and 
antioxidant action of 
drug caramel with 
polyhexamethylene 
guanidine phosphate / 
A.V. Kurinnyi, I. F. 
Belenichev, V.V. 
Hladyshev // 
International Journal of 
Basic & Clinical 
Pharmacology.-2016. – 
Vol. 5, № 4. – P. 1456-
1461. 
3. Ткаченко Н. О. 
Аналіз вітчизняного 
фармацевтичного 
ринку антиагрегантів 
/ Н. О. Ткаченко, В. В. 
Гладишев, А.Є. 
Пронтенко // 
Менеджмент та 
маркетинг у складі 
сучасної економіки, 
науки, освіти, 
практики: зб. Наук. 
Статей ІV Міжнар. 
Наук.- практ. Internet-
конф. (м. Харків, 24-
25 березня 2016 р.). – 
Харків. : НфаУ, 2016. 
– С. 438-439.
4. Романіна Д. М. 
Вивчення реологічних 
властивостей м’якої 
лікарської форми 
празіквантелу для 
зовнішнього 
застосування / Д. М. 
Романіна, В. В. 
Гладишев, Б. С. 
Бурлака // Фармац. 
Журн. – 2016. - № 1. – 
С. 39-44.
5. Вивчення цінової 
кон’юнктури 



вітчизняного ринку 
антиагрегантів / Є. А. 
Редькіна, Н. О. 
Ткаченко, В. В. 
Гладишев, І. О. 
Пухальська // Актуал. 
Питання фармац. І 
мед. Науки та 
практики. – 2017. – Т. 
10, № 2. – С. 207-213

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
32 роки

9746 Бушуєва 
Інна 
Володимирів
на

завідувач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
післядипломно

ї освіти

Диплом 
магістра, 

Національний 
фармацевтичн
ий університет, 
рік закінчення: 

2021, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 004877, 

виданий 
29.09.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 014619, 
виданий 

23.05.1997, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014096, 
виданий 

21.04.2005, 
Атестат 

професора AП 
000310, 
виданий 

20.03.2018

27 ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти 
технології 
ліків, 
організації 
фармацевтичн
ої справи та 
судової 
фармації

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1.Bushueva I. V. 
Trifuzol – new original 
veterinary grug. / І. V. 
Bushueva., V. 
V.Parchenko - J. Fac. 
Pharm. Ankara / 
Ankara Ecz. Fak. Derg., 
2017,4(1): 1-8.
2. Gutyj B. Prooxidant-
antioxidant balance in 
the organism of bulls 
(young cattle) after 
using cadmium load / 
B. Gutyj, V. Stybel, L. I. 
Bushueva// Ukrainian 
Journal of Ecology, 
2017, 7(4), 589–596.
3. Gutyj B. Preclinical 
searches of the 
preparation 
Thireomagnile
/ B. Gutyj, Y. Grymak, 
L. I. Bushueva// 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 2018, 8(1), 
688–695.
4. Shcherbyna R.O. 
Synthesis and research 
of the impact of new 
derivatives of 4-
R3(morpholinomethyl)-
4H-1, 2, 4-triazole-5-
thiol on cultural 
attributes of pathogenic 
M. Bovis / R. 
Shcherbyna, V. 
Parchenko, I. 
Bushueva// Research 
Journal of 
Pharmaceutical, 
Biological and Chemical 
Sciences, 2018, 9(2), 
70-79.
5. Borisenko N. The 
Efficacy Tests Results 
Of The Veterinary Drug 
"Trifuzol 1% Solution 
For Injection" / N. 
Borisenko, I,  Gubenko, 
I. Bushueva// Research 
Journal of 
Pharmaceutical, 
Biological and Chemical 
Sciences, 2019, 



10(1)102-107.
6. Klosova X. Trifuzol 
Suppositories Usage 
Results On The Course 
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Bushueva, V. 
Parchenko // Research 
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Biological and Chemical 
Sciences, 2019, 10(1) 
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2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Бушуева И. В. 
Сравнительное 
фармакокинетическое 
исследование 
лекарственных форм с 
морфолиний 2-[5-
(пиридил-4-ил)1,2,4-
триазол-3-илтио] 
ацетатом /И. В. 
Бушуева, В. В. 
Гладышев, А. И. 
Панасенко, Е. Г. Кныш 
// Актуальні питання 
фармац. і мед. науки 
та практики. – 2014. – 
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2. Бушуева И. В. 
Изучение 
хронической 
токсичности 
субстанции 
морфолиний 2-[5-
(пиридин-4-ил)-1,2,4-
триазол-3-илтио] 
ацетата / И. В. 
Бушуева, А. И. 
Панасенко, Е. Г. Кныш 
// Мед. альманах. – 
2014. – № 3 (33). – С. 
170–173. 
3. Бушуєва І. В. 
Дослідження 
лікувальної 
ефективності 
морфоліній 2-[5-
(піридин-4-іл)-1,2,4-
тріазол-3-
ілтіо]ацетату при 
хворобах деяких видів 
тварин / І. В. Бушуєва, 
Є. Г. Книш, О. І. 
Панасенко // 
ScienceRice. – 2014. – 
№ 3/1 (3). – С. 100–
104. 
4. Бушуєва І. В. 
Організаційно-
економічні та 
фармакоекономічні 
дослідження рівня 
фармацевтичного 
забезпечення 
національного ринку 
препаратами для 
птахівництва/ 
Бушуєва І. В. 
«ScienceRise», 
Scientific Journal 
Volume 1/3 (6) 2015, С. 



57-61.
5. Бушуєва І. В. 
Узагальнення судової 
практики про 
юридичну 
відповідальність у 
фармації /О.О. 
Молодожонова, І.В. 
Бушуєва/ Актуальні 
питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2016. – № 
1 (20). – С. 87-89. 
6. Bushuyeva I. V. 
Tryfuzol as 
pathogenetic agent in 
dogs сonjunctivitis/ 
Panasenko O. I., 
Bushuyeva I. V., 
Parchenko V. V., Knysh 
Ye. G., Izdepskyy V. J., 
Izdepskyy A. V., 
Pohorlyuk A. Yu./ Сб. 
науч. тр. SWorld : e-
журнал. – 2016. – 
Вып. 45.,Т. 8. – С. 73–
79.
7. Кілєєва О. П. 
Застосування 
лікарських 
косметичних засобів у 
комплексному 
лікуванні розацеа/ О. 
П. Кілєєва, І. В. 
Бушуєва. Актуальні 
питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2018. – Т. 
11, № 1(26). – С. 91–96.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Сучасні аспекти 
фармацевтичного 
маркетингу. 
Навчальний  посібник 
для очної та 
дистанційної форми 
навчання провізорів-
інтернів. Навчальний 
посібник. / Білай І.М., 
Бушуєва І. 
В.,Михайлюк Є.О., та 
ін. – ЦМК ВМО МОЗ, 
протокол №2 від 
02.06.2016, 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016.. – 224 с.
2. Бушуєва І. В. Глава 
12. Сучасні аспекти 
фармацевтичної 
практики в Україні. 
Випуск другий: 
колективна 
монографія; за наук. 
ред. Б.П.Громовика. – 
Львів : Ліга-Прес, 
2017. – С. 164.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;



Молодожонова О. О. 
асистент кафедри 
клінічної фармації, 
фармакотерапії та 
управління і 
економіки фармації 
ЗДМУ, дисертація на 
тему: «Науково-
методичне 
обґрунтування 
професійної 
відповідальності 
фармацевтичних 
працівників в умовах 
впровадження 
належних практик» 
(15.00.01 – Технологія 
ліків, організація 
фармацевтичної 
справи та судова 
фармація). Науковий 
керівник: д.фарм.н., 
проф. Бушуєва І. В. 
Захист 31 травня 2017 
р.

5. участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”;
Співпраця з 
Таджикським 
Національним 
університетом 
(Республіка 
Таджикістан, м. 
Душанбе), Східно-
Казахською 
державною 
фармацевтичною 
академією (Казахстан, 
м. Актобе), Вітебським 
медичним 
університетом (м. 
Вітебськ), 
Карагандинським  
державним медичним 
університетом 
(Казахстан, м. 
Караганда)

7. робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих 
експертних..
1) Заступник голови 
робочої групи для 
формування переліку 
спеціалізацій та 
пропозицій до 
стандартів вищої 
освіти за 
спеціальностями 
галузі знань 22 
«Охорона здоров`я», 
р. Наказ МОЗУ №733 
від 09.11.2015 р. (затв. 
20 07.2016 р.)
2) Голова експертної 
комісії з проведення 
акредитаційної 
експертизи в ДЗ 
«Дніпропертовська 



медична академія 
МОЗ України» (наказ 
МОН № 808-л від 
29.04.2016 р.)
3) Член експертної 
комісії з проведення 
акредитаційної 
експертизи в 
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України» (наказ МОН 
№ 484-л від 
07.05.2019 )

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1. Редактор наукового 
Проекту SWorld за 
програмою SWorkl-
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2. Член редакційної 
ради журналу 
SCIENTIFIC LOOK 
INTO THE FUTURE 
Входить в 
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РИНЦ INDEX 
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видання International 
periodic scientific 
journal

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
1) Член 
спеціалізованої вченої 
ради 17.600.03 ЗДМУ
2)Офіцйний опонент:
- Бабінцева Л. Ю. 
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методологічне 
обґрунтування 
інформаційного 
моніторингу 
фармацевтичного 
ринку в системі 
охорони здоров’я. – 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
біологічних наук за 
спеціальністю 14.03.11 
– медична та 
біологічна 
інформатика і 
кібернетика. – 
Національна медична 



академія 
післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика 
МОЗ України, Київ, 
2016., Науковий 
консультант: доктор 
медичних наук, 
професор Мінцер 
Озар Петрович, 
Національна медична 
академія 
післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, 
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інформатики.
- Машейко А. М. 
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аспекти оптимізації 
застосування 
лікарських засобів для 
лікування гострих 
форм тонзиліту та 
фарингіту. Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
фармацевтичних наук 
за спеціальністю 
15.00.01 – технологія 
ліків, організація 
фармацевтичної 
справи та судова 
фармація. – 
Запорізький 
державний медичний 
університет МОЗ 
України, Запоріжжя, 
2018. Науковий 
консультант: доктор 
медичних наук, 
доцент Макаренко 
Ольга Володимирівна, 
ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія 
МОЗ України», 
професор кафедри 
соціальної медицини, 
організації та 
управління охороною 
здоров’я.
- Полова Ж.М. 
Теоретичне та 
експериментальне 
обґрунтування складу 
та технології 
лікарських препаратів 
антимікробної дії для 
застосування у 
ветеринарії. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
фармацевтичних наук 
за спеціальністю 
15.00.01 – технологія 
ліків, організація 
фармацевтичної 
справи та судова 
фармація. – 
Національний 
фармацевтичний 
університет МОЗ 
України, Харків, 2019. 
Науковий 
консультант: доктор 
фармацевтичних наук, 
професор 
Соколова Людмила 
Володимирівна, 
«Тернопільський 



державний медичний 
університет імені І. Я. 
Горбачевського МОЗ 
України», 

12. Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
1. Пат. на корисну 
модель 90228 
Україна, МПК 
(2014.01) 
А61К/31/4196 
(2006.01) А61К 9/08 
(2006.01) А61Р 29/00 
А61Р 31/12 (2006.01). 
Протизапальний та 
противірусний 
ін’єкційний розчин 
/Бушуєва І. В., Книш 
Є. Г., Панасенко О. І., 
Парченко В. В.; 
заявник і 
патентовласники І. В. 
Бушуєва, Є. Г. Книш, 
О. І. Панасенко, В. В. 
Парченко. – № u 2014 
02013; заявл. 27.02.14 
; опубл. 12.05.14, Бюл. 
№ 9. 
2. Пат. на корисну 
модель 92116, Україна, 
МПК (2014.01) 
А61К/31/4196 
(2006.01) А61К 9/02 
(2006.01) А61Р 29/00 
А61Р 31/12 (2006.01). 
Ветеринарний 
супозиторій / Бушуєва 
І. В., Книш Є. 
Г.,Панасенко О. І., 
Парченко В. В.; 
заявник і 
патентовласники І. В. 
Бушуєва, Є. Г. Книш, 
О. І. Панасенко, В. В. 
Парченко. – № u 2014 
04219; заявл. 18.04.14 
; опубл. 25.07.14, Бюл. 
№ 14.

13. Наявність виданих 
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посібників/посібників 
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роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Бушуєва І. В. 
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2. Бушуєва І. В. 



«Фармакоекономіка у 
фармації»
Навчально-
методичний посібник 
до семінарів слухачів
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управління 
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«Управління і
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І. В. 
Бушуєва,Запоріжжя.- 
ЗДМУ. – 2019. – 97 с
3. Бушуєва І. В. 
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фармацією» / І. В. 
Бушуєва –Запоріжжя. 
-  ЗДМУ. – 2019. – 241 
с.
4. Маркетингова 
політика 
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формування 
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Навчально-
методичний 
посібник/ Бушуєва І. 
В., Литвиненкова Т.,Г, 
Данько В. В. та ін. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2018.- 120 с.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
27 років

18. досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
Рецензент 
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фахівців в ДСЛККН у 
Запорізькій області
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професор 
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Диплом 
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наукометричних баз, 
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МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
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1. Pharmacologic and 
toxicologic properties of 
lyophilic extract 



16.12.1985, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006710, 
виданий 

18.02.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 005866, 

виданий 
23.12.2008

Achillea setacea Waldst. 
et Kit. /G. P. 
Smoylovska, O. V. 
Mazulin, A. V. 
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Bukhtiyarova– 
Zaporozhye Medical 
Journal. –-2017. –vol. 
19, №6 (105). – p. 823-
826.
2. Wound healing 
activity of the lipophilic 
extract of  Tagetes 
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Маliuhina, G. P. 
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Bielenichev, O. V. 
Mazulin, T. V. 
Khortetska – 
Zaporozhye Medical 
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21, №2. – p. 253-257.

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Дослідження 
накопичення 
неорганічних 
елементів у рослинній 
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acanthoides L.  /Т. І. 
Баланчук, О. В. 
Мазулін., Т. В. 
Опрошанська, Г. В. 
Мазулін – Актуальні 
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фармацевтичної і 
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2. Мазулін О. В. 
Дослідження вмісту 
дубильних речовин у 
траві видів роду Будяк 
(Carduus L.) / О. В. 
Мазулін, Т. І. 
Баланчук., Г. В. 
Мазулін – Зб. 
наукових праць 
співробитнеиків 
НМАПО ім.. П. Л. 
Шупика. – Київ. -2017. 
–вип. 28. – с. 79-86.
3. Дослідження 
фармакологічної дії 
ліофілізованого 
екстракту з трави 
осоту звичайного 
(Cirsium vulgare (Savi) 
Ten. /Я. В. Попова, О. 
В. Мазулін, І. А. 
Лукіна,  Г. В. Мазулін. 
– Фітотерапія 
часопис. – 2017. - №4. 
– с. 37-39.
4. Дослідження 
накопичення 
поліфенольних сполук 
у траві деревію 
горбкового (Achillea 
collina J. Becker ex 
Reichenb.) /І. Ф. Дуюн, 
О. В. Мазулін, Г. П. 
Смойловська, Т. В. 
Опрошанська, Г. В. 



Мазулін. – 
Фітотерапія часопис. – 
2019. - №1. – с. 76-80.
5. Мікроскопичні 
дослідження 
лікарської рослинної 
сировини деревію 
блідо-жовтого  /Г. П. 
Смойловська, О. К. 
Єренко, Т. В. 
Хортецька, І. Ф. Дуюн, 
О. В. Мазулін. – 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2019. –т. 
12, №1 (29). – с. 25-30.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1.  Фармакогностичне 
ресурсознавство з 
основами інтродукції 
рослин. Навчальний 
посібник для 
студентів та 
провізорів-інтернів 
вищих медичних та 
фармацевтичних 
навчальних закладів 
III-IV  рівнів 
акредитації (видання 
друге, допрацьоване і 
доповнене). 
Рекомендопно 
Міністерством освіти і 
науки України / О. В. 
Мазулін, О. Ю. 
Коновалова, Т. К. 
Шураєва, Т. В. Джан, 
О. Ф. Щербакова, В. С. 
Доля, О. В. Гречана, Є. 
М. Гергель, Г. П. 
Смойловська. – Київ. 
– 2017. – 200 с.
2.   Фармакогностичне 
ресурсознавство з 
основами інтродукції 
рослин. Навчальний 
посібник для 
студентів та 
провізорів-інтернів 
вищих медичних та 
фармацевтичних 
навчальних закладів 
III-IV  рівнів 
акредитації (видання 
третє, допрацьоване і 
доповнене). 
Рекомендопно 
Міністерством освіти і 
науки України від 
16.12.2016, №4 / О. В. 
Мазулін, О. Ю. 
Коновалова, Г. П. 
Смойловсьа,  Г. В. 
Мазулін, А. О. 
Остапенко, Т. К. 
Шураєва, А. В. 
Гудзенко,  Є. М. 
Гергель,  О. В. 
Гергель. – Запоріжжя. 
– 2017. – 208 с.
4.  Современные 
комплексне 
фитопрепараты и 
растительные БАД. 
/Справочное пособие 



для студентов, 
провизоро-интернов 
вісних медицинских и 
фармацевтических 
учебніх заведений III-
IV уровня 
аккредитации.  / 
Мазулин А. В., 
Мазулин Г. В., 
Смойловская Г. П., 
Остапенко А. А., 
Логвин П. А..– 
Запорожье. – 2015. – 
Вид. «Кругозір». – 392 
с.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
1. Фуклева Лариса 
Анатоліївна. 
Фармакогностичне 
дослідження чебреців 
звичайного та 
кримського та 
отримання субстанцій 
на їх основі. Кандидат 
фармацевтичних наук. 
Запоріжжя, 5 вересня 
2014 р.
2. Хортецька Тая 
Володимірівна. 
Фармакогностичне 
дослідження видів 
роду Plantago L. флори 
Украхни та отримання 
субстанцій 
кровоспинної дії. 
Кандидат 
фармацевтичних наук. 
Запоріжжя, 27 
березня 2015 р.
3  .Малюгіна Олена 
Олександрівна.  
Кандидат фармацевт-
тичних наук.  
Фармакогностичне 
дослідження 
каротиноїдовмісних 
видів і сортів роду 
Tagetes L. та 
отримання субстанцій 
на їх основі. 
Запоріжжя, 07 червня 
2017 р.
4.  Лукінів Ірина 
Андріївна. Кандидат 
фармацевтичних 
наук.Фармакогностич
не вивчення 
Polygonum persicaria 
L. флори України. 
Запоріжжя, 11 травня 
2017 р.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 



України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Керівник наукової 
теми кафедри 
фармакогнозії, 
фармхімії  і технології 
ліків: 
«Фармакогностичне й 
екологічне 
дослідження 
перспективних видів 
родин флори України 
з метою 
стандартизації 
рослинної сировини 
та одержання 
лікарських засобівї», 
№ державної 
реєстрації 
0117U006960.
Член редакційної 
колегії журналу 
«Актуальні питання 
фармацевтичної та 
медичної науки та 
практики», м. 
Запоріжжя

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Завідувач кафедри 
фармакогнозії, 
фармхімії і технології 
ліків
11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої ради  Д 
64.605.01 при 
Національному 
фармацевтичному 
університеті;
     Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 17.600.03 при 
Запорізькому 
державному 
медичному 
унівенрситеті;
      Член апробаційної 
вченої ради при 
Запорізькому 
державному 
медичному 
університеті.

12. Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
1.Патент України на 
корисну модель № 
103390б. МПК А61К 
35/78, А61К 47/44, 
А61P 17/02. Cпосіб 
отримання 



ліпофільного 
екстракту з рослинної 
сировини, що має 
ранозагоюючу та 
протизапальну 
активність /О. О. 
Малюгіна, О. В. 
Мазулін, Г. П. 
Смойловська, І. Ф. 
Бєленічев (Україна). -  
№ u 2015 06718; 
заявл. 07.07.2015; 
опубл. 10.12.2015, 
Бюл. №23. – 4 с. 
2. Патент України на 
корисну модель № 
106927. МПК А 61 К 
36/704. Спосіб 
отримання комплексу 
біологічно активних 
речовин з 
гепатопротекторною 
та антиоксидантною 
активністю / І. А. 
Лукіна, О. В. Мазулін, 
І. Ф. Беленічев, А. В. 
Абрамов, Г. В. Мазулін 
(Україна). - № u 
201511548; заявл. 
23.11.15; опубл. 
10.05.16, Бюл. № 9. – 
5 с.
3. Патент України на 
корисну модель № 
122230. МПК А61К 
36/28, B 01D 11/00, 
А61P 1/16. Cпосіб 
отримання 
ліофілізованого 
екстракту з рослинної 
сировини з 
гепатопротекторною 
активністю /Я. В. 
Попова, О. В. Мазулін, 
І. Ф. Бєленічев, А. А. 
Абрамов, І. А. Лукіна 
(Україна). -  № u 2017 
07571; заявл. 
17.07.2017; опубл. 
26.12.2017, Бюл. №24. 
– 5 с. 
4. Патент України на 
корисну модель № 
124579. МПК А61К 
35/00, А61К 9/19, 
А61P 1/16, B 01D 11/00. 
Cпосіб отримання 
комплексу біологічно 
активних речовин з 
гепатопротекторною 
активністю /Т. І. 
Баланчук, О. В. 
Мазулін, І. Ф. 
Бєленічев, А. В. 
Абрамов, І. А. Лукіна 
(Україна). -  № u 2017 
11929; заявл. 
05.12.2017; опубл. 
10.04.2018, Бюл. №7. 
– 7 с.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 



вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Фармацевтична 
технологія, 
фармацевтичний 
аналіз лікарських 
засобів. 
Фармакогнозія. 
Збірник тестових 
завдань з 
поясненнями для 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«Крок-3. Фармація» 
провізорів-інтернів 
спеціальності 
«Загальна фармація» 
/ Мазулін О.В., 
Смойловська Г.П., 
Берест Г.Г. та ін. – 
Запоріжжя, 2018. – 96 
с.
2. Фармацевтична 
технологія. Частина ІІ. 
Навчальний посібник 
для семінарських 
занять провізорів 
предатестаційного 
циклу спеціальності 
«Загальна фармація» 
/ Малюгіна О.О., 
Смойловська Г.П., 
Мазулін О.В. – 
Запоріжжя, 2018. – 88 
с.
3. Навчальний 
посібник 
«Фармацевтична 
технологія» для 
практичних занять 
провізорів зі 
спеціальності 
«Загальна фармація» 
/ О. В. Мазулін, Г. Т. 
Андрєєва, Л.А. 
Фуклева, О. О. 
Малюгіна. – 
Запоріжжя 2018. – 132 
с.
4. Фармакогнозія. 
Сценарій online курсу 
для курсів 
підвищення 
кваліфікації 
провізорів 
спеціальності 
«Фармація, 
промислова 
фармація» 
спеціалізації 
«Загальна фармація» 
/ Смойловська Г.П., 
Хортецька Т.В. 
Мазулін О.В. – 
Запоріжжя, 2018. – 
123 с.
5. Фармакогнозія : 
навчальний посібник 
до семінарських, 
практичних занять та 
самостійної роботи 
провізорів 
передатестаційного 
циклу підвищення 
кваліфікації зі 
спеціальності 
«Аналітично-
контрольна 
фармація» / Г. П. 
Смойловська, Т. В. 



Хортецька, О. В. 
Мазулін. – Запоріжжя 
: ЗДМУ, 2018. – 90 с.
6. Фармацевтична 
технологія : 
навчальний посібник 
для семінарських 
занять та самостійної 
роботи провізорів 
передатестаційного 
циклу підвищення 
кваліфікації за 
спеціальністю 
«Аналітично-
контрольна 
фармація» / Г. П. 
Смойловська, О. О. 
Малюгіна, О. В. 
Мазулін. - Вид. 2-ге, 
доопрац. та допов.– 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. – 102 с.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
34 роки

45198 Александров
а Катерина 
Вячеславівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І 
фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 006137, 

виданий 
08.11.2007, 

Диплом 
кандидата наук 

ФЦ 000448, 
виданий 

06.03.1985, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
002870, 
виданий 

16.01.1996, 
Атестат 

професора 
12ПP 006102, 

виданий 
09.11.2010

43 ВБ 1.1. Сучасні 
аспекти 
створення та 
стандартизації 
ЛЗ, АФІ та БАР

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Research of 
energotropic properties 
of 3-benzylxanthine 
derivative-prospective 
neuroprotector / KV 
Aleksandrova, SV 
Levich, IF Belenichev, 
AS Shkoda // 
International Journal of 
Pharmacy.– 2015. Vol. 
5 (1).–– P. 1-4.
2. Synthesis, 
Transformations, and 
Physicochemical 
Properties of 3-(4′-
Methylphenyl)-8-
Methylxanthine 
Derivatives / EV 
Aleksandrova, SV 
Levich, NI Romanenko, 
AS Shkoda, EK Mikhal 
// Chemistry of natural 
compounds.– 2014. 
Vol. 49 (6) –– P. 1105-
1109.

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Synthesis and 
diuretic activity of 8-
aminosubstitutied of 7-
(2-hydroxy-3-p-
metoxyphenoxypropyl-
1)-3-methylxanthine / 
D. H. Ivanchenko, M. I. 
Romanenko, K. V. 



Aleksandrova, B. A. 
Samura, K. A. 
Duchenko, D. N. 
Sinchenko // Журнал 
органічної та 
фармацевтичної хімії. 
– 2017. – Т. 15, вип. 1 
(57). – С. 52-57.
2. Synthesis and 
physical-chemical 
properties of 3-benzyl-
8-propylxanthinyl-7-
acetic acid and its 
derivatives / E. K. 
Mikhalchenko, K. V. 
Аleksandrova, S. V. 
Levich, 
D. M. Sinchenko // 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2017. – Т. 
1, вип.23. – С. 14-19.
3. Синтез та 
гіпоглікемічна дія 
похідних 7-н-бутил-3-
метил-8-тіоксантину / 
М.І.Романенко, Д.Г. 
Іванченко, Т.А. 
Шарапова, І. М. Білай, 
К.В.Александрова // 
Фармацевтичний 
журнал. – 2016. – Т. 6. 
– С. 95-104.
4. Синтез, фізико-
хімічні та біологічні 
властивості похідних 
7-бензил-3-метил-8-
тіоксантину / Д. Г. 
Іванченко, М. І. 
Романенко, О. М. 
Камишний, Н. М. 
Поліщук, К. В. 
Александрова // 
Актуальні питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. – 2017. – T. 
10, № 3.– С. 272-277.
5. Aleksandrova K. V. 
Synthesis of 3-methyl-
3,7-dihydro-1Н-purine-
2,6-dione derivatives 
and investigations of 
their physicochemical 
properties / K. V. 
Aleksandrova, D. A. 
Vasylyev, B. A. 
Priimenko // Мед. 
Форум: наук. Журн. – 
№. 10. – 2017. – С. 27-
32.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Біохімія : підруч. 
Для студ. Фармац. 
Спец. / A. Л. Загайко 
[та ін.] ; за ред.: A. Л. 
Загайка, К. В. 
Александрової ; МОЗ 
України. – Харків : 
Форт, 2014. – 728 с.

7. Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 



дисертацій МОН або 
галузевих..
Голова фахової 
експертної ради з 
підготовки ЛІІ 
«КРОК-1. Медицина»

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Член редакційної 
колегії фахового 
журналу «Актуальні 
питання 
фармацевтичної та 
медичної науки та 
практики»
Виконавець НДР 
кафедри біологічної 
хімії на тему: «Синтез, 
фізико-хімічні та 
біологічні властивості 
1,3,7,8-
тетразаміщених 
ксантину та їх 
конденсованих 
похідних» (№ 
державної реєстрації 
0115U003873)

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Завідувач кафедри 
біологічної хіміі

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
08.078.03 при ДВНЗ 
«Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет»

12. Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
1. Патент України на 
корисну модель № 
111652, МПК С07D 
473/00. 2-(3-Бензил-
8-пропілксантин-7-
іл)-N’-[(1E,2E)-2-хлор-



5-фторобензиліден]-
ацетогідразид, який 
виявляє 
протигрибкову дію / 
Александрова К. В., 
Михальченко Є.К., 
Левіч С. В., Камишний 
О.М., Поліщук Н. М.; 
заявник та 
патентовласник 
автори та Запорізький 
держ. Мед. 
Університет. - № 
u201602568; заявл. 
16.03.2016; опубл. 
25.11.2016, Бюл. № 22.  
2. Патент України на 
корисну модель № 
117190, МПК С07D 
473/00. 3-бензил- 7-
[(4- феніл-5- 
меркапто-1,2,4- 
тріазол-3- іл)метил]-
8- пропілксантин, 
який виявляє 
протигрибкову дію / 
Александрова К. В., 
Михальченко Є. К., 
Левіч С. В., Камишний 
О. М., Поліщук Н. М.; 
заявник та 
патентовласник 
Запорізький держ. 
Мед. Університет та 
автори. – № 
u201602568 заявл. 
31.10.2016; опубл. 
26.06.2017, Бюл. № 12.
3. Патент України на 
корисну модель № 
128510, МПК С07D 
473/00 Гідразид 3-
бензил-8-
пропілксантин-7-іл 
ацетатної кислоти, 
який виявляє 
діуретичну дію / 
Александрова К. В., 
Михальченко Є. К., 
Пругло Є. С., Сінченко 
Д. М.; заявник та 
патентовласник 
Запорізький держ. 
Мед. Університет та 
автори. ¬ № 
u201802221 заявл. 
05.03.2018; опубл. 
25.09.2018, Бюл. № 
18.
4. Пат. 82191 Україна, 
МПК С07D 473/00. 
Водорозчинні солі 3-
бензил(феніл)-8-
гідроксиметилксантин
ів, які виявляють 
антиоксидантну дію / 
Дячков М. В., Шкода 
О. С., Александрова К. 
В., Бєленічев І. Ф., 
Носач С. Г. ; заявник 
та патентовласник 
Запорізький держ. 
Мед. Університет та 
автори. – № 
u201301306 ; заявл. 
04.02.13 ; опубл. 
25.07.13, Бюл. № 14. – 
6 с.
5. Пат. 61715 Україна, 
МПК С07D 473/00. 
Амід 4-феніл-5-(3′-



метилксантиніл-
7′)метил-1,2,4-
триазоліл-3-
тіоацетатної кислоти, 
який виявляє 
діуретичну, 
протизапальну та 
аналгетичну дії / 
Юрченко Д. М., 
Александрова К. В., 
Романенко М. І., 
Самура Б. А. ; заявник 
та патентовласник 
Запорізький держ. 
Мед. Університет та 
автори. – № 
u201100457 ; заявл. 
17.01.11 ; опубл. 
25.07.11, Бюл. № 14. – 
4 с.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1.Biological chemistry : 
manual for independent 
work at home and in 
class preparation for 
licensing examination 
«Krok 1» on semantic 
modules 8, 9, 10 of 
module 2 / K. V. 
Aleksandrova [et al.] ; 
рец.: O. B. Prihodko, O. 
Yu. Voskoboynik ; 
Ministry of health of 
Ukraine, Zaporizhzhya 
State Medical 
University, Biological 
Chemistry Depatment. 
– Zaporizhzhia : ZSMU, 
2016. 
2. Nucleotides, nucleіс 
acids: general 
information about 
structure, functions and 
metabolism [Текст] : 
manual for independent 
work at home and in 
class for student of 
second year study of 
international faculty 
Specialty «Medicine» / 
Ministry of health of 
Ukrain, Zaporizhzhia 
State Medical 
University, Biological 
Chemistry Depatment ; 
ed.: K. V. Aleksandrova, 
D. G. Ivanchenko, N. V. 
Krisanova. – 
Zaporizhzhia : ZSMU, 
2016. 
3. Биологическая 
химия. Модуль 1. 
Общие 
закономерности 
метаболизма. 
Метаболизм 
углеводов, липидов, 
аминокислот и его 



регуляция : учеб. 
Пособие для 
самостоятельной 
работы по подгот. К 
лицензионному 
интегрированному 
экзамену «Крок 1. 
Стоматология» / МЗ 
Украины, Запорож. 
Гос. Мед. Ун-т, 
Кафедра 
биологической химии 
; сост. Е. В. 
Александрова [и др.]. 
– Запорожье : ЗГМУ, 
2017. – 190 с. 
4. Биологическая 
химия. Модуль 2. 
Обмен сложных 
белков. Молекулярная 
биология. Биохимия 
межклеточных 
коммуникаций, 
тканей и 
физиологических 
функций : практ. Для 
самостоятельной 
аудитор. И 
внеаудитор. 
Подготовки к 
занятиям по 
биологической химии 
и лицензионному 
экзамену «Крок-1» 
для студентов 2 курса 
мед. Фак. 
(специальность 
«Стоматология») / Е. 
В. Александрова, В. Н. 
Швец, О. Б. Макоед. – 
Запорожье : ЗГМУ, 
2017. – 119 с.
5. Білки та ферменти. 
Збірник задач, вправ 
та тестових завдань 
для самостійної 
роботи студентів ІІ 
курсу медичних 
факультетів 
спеціальності 
«Лікувальна справа». 
/ Александрова К.В., 
Левіч С.В., Макоїд 
О.Б., Сінченко Д.М., 
Михальченко Є.К. – 
Запоріжжя, 2017. – 89 
с.

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1.Ситуаційні задачі як 
метод розвинення 
клінічного мислення / 
К. В. Александрова, Д. 
М. Сінченко, С. В. 
Левіч, Є. К. 
Михальченко // 
Матеріали I 
міжнародної науково-
практичної 
конференції «Ліки – 
людині. Сучасні 
проблеми 



фармакотерапії і 
призначення 
лікарських засобів», 
30-31 березня 2017 р. 
– Харків. 2017. – Т. 2. 
– С. 39.
2.Александрова К. В. 
Впровадження нових 
прогресивних методів 
викладання 
дисципліни 
«Біологічна хімія» у 
зв’язку з 
впровадження нових 
стандартів вищої 
медичної освіти / К. В. 
Александрова, Д. М. 
Сінченко, С. В. Левіч 
// Матеріали ХІV 
Всеукр. Науково-
практичної 
конференції з міжнар. 
Уч., присвяченої 60-
річчя ТДМУ «Сучасні 
підходи до вищої 
медичної освіти в 
Україні», 18-19 травня 
2017 року. – 
Тернопіль, 2017. – С. 
5.
3.Different methods of 
cognitive education, 
that are used on 
department of 
biological chemistry / 
Aleksandrova K.V., 
Levich S. V., Sinchenko 
D. M. // Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-методичної 
відео конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
дистанційної освіти та 
телемедицини 2016», 
13 жовтня 2016 р., м. 
Запоріжжя. – 2016. – 
С. 64 
4. Предметна 
олімпіада як одна з 
інноваційних форм 
навчання студентів 
медичних факультетів 
/ К. В. Александрова, 
Д. М. Сінченко, О. Б. 
Макоїд, Є. К. 
Михальченко // 
Матеріали XVIII 
міжнар. Наукової 
конференції пам`яті 
засновника і 
керівника Поканевича 
Валерія 
Володимировича 
«Новітні чинники 
формування 
особистості майбутніх 
фахівців системи 
охорони здоров`я», 21 
березня 2018 р. – 
Київ, 2018. – С. 13-14.
5. Роль самостійної 
роботи студентів в 
підвищенні 
ефективності 
навчального процесу / 
К. В. Александрова, Д. 
М. Сінченко, Є. К. 
Михальченко // 
Матеріали IІ 
міжнародної науково-



практичної 
конференції «Ліки – 
людині. Сучасні 
проблеми 
фармакотерапії і 
призначення 
лікарських засобів», 
28-29 березня 2018 р. 
– Харків. 2018. – Т. 2. 
– С. 41.

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Голова Запорізького 
регіонального 
відділення 
Українського 
біохімічного 
товариства

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
43 роки

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів.

ВБ 3.2. Основи 
професійної та 
наукової етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна,  фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 



АФІ та БАР консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН03. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна,  фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна,  фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН04. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх 
вирішення.

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН05. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН06. 
Самостійно і 
критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних. 

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 



(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

дисертації.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна,  фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна,  фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН07. 
Розробляти дизайн 
та план наукового 
дослідження, 
використовуючи 
відповідні методи 
дослідження в 
галузі медицини.

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН08. 
Виконувати та 
вдосконалювати 
сучасні методики 
дослідження за 
обраним напрямом 
наукового проєкту 
та освітньої 
діяльності.

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН09. 
Винаходити нові 
способи 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
захворювань 
людини.

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 



(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

дисертації.

ПРН10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці, 
освітньому процесі 
та суспільстві. 

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН11. 
Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 
дослідження, його 
роль в розвитку 
системи наукових 
знань і суспільства 
в цілому.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів.

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН13. Управляти 
роботою 
колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди. 

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

ПРН14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток.

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН15. Оцінювати 
ефективність 
освітнього процесу, 
рекомендувати 
шляхи його 
удосконалення.

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН16. 
Використовувати 
етичні принципи в 
роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами, 
дотримуватися 
наукової етики.

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН17. 
Демонструвати 
академічну 
доброчесність та 
діяти відповідально 
щодо 
достовірності 
отриманих 
наукових 
результатів.

ВБ 1.2. Сучасні 
аспекти технології 
ліків, організації 
фармацевтичної 
справи та судової 
фармації

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасні аспекти 
створення та 
стандартизації ЛЗ, 
АФІ та БАР

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, фахова, 
лабораторна), інтерактивні 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці, 
освітньому процесі 
та суспільстві. 

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів.

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН13. Управляти 
роботою 
колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди. 

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток.

індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.2. Основи 
професійної та 
наукової етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ВБ 3.2. Основи 
професійної та 
наукової етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН03. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.2. Основи 
професійної та 
наукової етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН04. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 

ВБ 3.2. Основи 
професійної та 
наукової етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



шляхи їх 
вирішення.

навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН06. 
Самостійно і 
критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних. 

ВБ 3.2. Основи 
професійної та 
наукової етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН17. 
Демонструвати 
академічну 
доброчесність та 
діяти відповідально 
щодо 
достовірності 
отриманих 
наукових 
результатів.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.2. Основи 
професійної та 
наукової етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток.

ВБ 3.2. Основи 
професійної та 
наукової етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці, 
освітньому процесі 
та суспільстві. 

ВБ 3.2. Основи 
професійної та 
наукової етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів.

ОК 4. Іноземна мова 
Upper Intermediate-
Advanced

Практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН05. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ОК 4. Іноземна мова 
Upper Intermediate-
Advanced

Практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота. 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН03. 
Інтерпретувати 

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 



та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

контроль, залік.

ПРН04. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх 
вирішення.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН05. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці, 
освітньому процесі 
та суспільстві. 

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН11. 
Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 
дослідження, його 
роль в розвитку 
системи наукових 
знань і суспільства 
в цілому.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН13. Управляти 
роботою 
колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди. 

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН15. Оцінювати 
ефективність 
освітнього процесу, 
рекомендувати 
шляхи його 
удосконалення.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН16. 
Використовувати 
етичні принципи в 
роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами, 

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



дотримуватися 
наукової етики.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН03. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН08. 
Виконувати та 
вдосконалювати 
сучасні методики 
дослідження за 
обраним напрямом 
наукового проєкту 
та освітньої 
діяльності.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН11. 
Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 
дослідження, його 
роль в розвитку 
системи наукових 
знань і суспільства 
в цілому.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН09. 
Винаходити нові 
способи 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
захворювань 
людини.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН07. 
Розробляти дизайн 
та план наукового 
дослідження, 
використовуючи 
відповідні методи 
дослідження в 
галузі медицини.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН06. 
Самостійно і 
критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних. 

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН04. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



шляхи їх 
вирішення.
ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН07. 
Розробляти дизайн 
та план наукового 
дослідження, 
використовуючи 
відповідні методи 
дослідження в 
галузі медицини.

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН06. 
Самостійно і 
критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних. 

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН05. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН03. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

 


