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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ

ВИСНОВКИ
про результати акредитаційної експертизи
спеціальності 7.12020101 «Фармація»
галузь знань 1202 «Фармація»
напрям підготовки - Фармація
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Львівський медичний інститут»
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України №568л від
14.04.2015 року «Про проведення акредитаційної експертизи», відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України № 978 від 09.08.01р. "Про затвердження
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах" для проведення
акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів за напрямом 1202
«Фармація» зі спеціальності 7.12020101 «Фармація» у Товаристві з обмеженою
відповідальністю «Львівський медичний інститут» з ліцензійним обсягом 100
осіб денна форма навчання та 100 осіб заочна форма навчання експертною
комісією в складі:

Голови експертної комісії:

Гриценко Івана Семеновича

д.х.н., професора, завідувача
кафедри медичної хімії
Національного фармацевтичного
університету

Членів комісії:
Геруша Олега Васильовича

к.ф.н, доцент, завідувача
кафедри фармації
Буковинського державного
медичного університету

Висновки про наслідки акредитаційної експертизи по спеціальності 7.12020101 “Фармація» галузь знань 1202
«Фармація»

в період з 28.04.2015 р. по 30.04.2015 р. була проведена акредитаційна
експертиза підготовки фахівців зі спеціальності 7.12020101 «Фармація». За
результатами перевірки діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю
«Львівський медичний інститут» експертна комісія констатує наступне:
- інформація, подана до Міністерства освіти і науки України згідно з
переліком документів, які подаються навчальним закладом до
акредитації спеціальності, є об'єктивною і відповідає стану справ у
Інституті на період акредитаційної експертизи;
- підготовка спеціалістів забезпечується відповідно до встановлених
законодавством вимог.
Дані висновки зроблені на основі матеріалів акредитації спеціальності
7.12020101 «Фармація», підготовлених ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
результатів проведених експертною комісією ККР з гуманітарних, природничонаукових дисциплін та ККЗ дисциплін професійної і практичної підготовки;
ознайомлення зі звітами з практики; вивчення фактичного стану навчальних
приміщень, кабінетів і лабораторій; ознайомлення з навчально-методичним
забезпеченням навчального процесу та організацією навчальної, методичної,
виховної та профорієнтаційної роботи; бесід з керівництвом, працівниками та
студентами даної спеціальності.

І. Загальна характеристика
ТзОВ «Львівський медичний інститут»

та спеціальності 7.12020101 «Фармація»
Товариство з обмеженою відповідальністю “Львівський медичний інститут”
створене в 2004 році при Львівському національному медичному університеті
імені Данила Галицького з участю Товариства з обмеженою відповідальністю
центр «Медик» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Монада ЛТД».
ТзОВ «Львівський медичний інститут» (надалі Інститут) засноване на
державній та приватній власності та підпорядковане власникам.
Інститут створений шляхом об’єднання майнових та немайнових благ
юридичних та фізичних осіб, з метою провадження освітньої діяльності,
забезпечення реалізації потреб громадян у освіті, оволодіванні професіями,
спеціальностями, слухачами, студентами у галузі медицини і підготовки їх до
професійної діяльності, а також організації навчально-виховної, навчальнометодичної, навчально-виробничої, фінансово-господарської та виробничокомерційної діяльності, спрямованої на задоволення потреб економіки України
у кваліфікованих і конкуренто-спроможних на ринку фахівців.
У своїй діяльності Інститут керується Конституцією України, Законами
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови», Статутом про
створення і діяльність ТзОВ «Львівський медичний інститут» та іншими
нормативними документами.
Голова експертної комісії
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Інститут має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку та
штамп із своїм найменуванням.
Вищим органом управління Інституту є Загальні збори Учасників.
Відповідно до рішення ДАК України від 08 липня 2014 року, протокол №110
(наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л) Товариству з обмеженою
відповідальністю “Львівський медичний інститут” видано сертифікат про
акредитацію спеціальності 1201 Медицина 7.12010005 Стоматологія за III
рівнем акредитації. Сертифікат серії НІ-ІІІ № 1472203 виданий 01.07.2014 р.
Термін дії сертифікату до 01.07.2019 року.
Відповідно до рішення ДАК України від 30 березня 2010 року, протокол №
82 (наказ МОН України від 10.06.2010 р., №1611-Л) Товариству з обмеженою
відповідальністю “Львівський медичний інститут” видано сертифікат про
акредитацію спеціальності 1202 Фармація 7.12020101 Фармація за III рівнем
акредитації. Сертифікат серії НІ-ІІІ № 1453739 виданий 14.05.2012 р. Термін дії
сертифікату до 01.07.2015 року.
Відповідно до рішення ДАК України від 24 червня 2010 року, протокол № 84
(наказ МОН України від 14.07.2010 р., №1850-Л) Товариству з обмеженою
відповідальністю “Львівський медичний інститут” видано сертифікат про
акредитацію спеціальності 1201 Медицина 7.12010001 Лікувальна справа за III
рівнем акредитації. Сертифікат серії НІ-ІІІ № 1453738 виданий 14.05.2012 р.
Термін дії ліцензії до 01.07.2015 року.
Львівський медичний інститут проводить прийом студентів з підготовки
фахівців за освітньо-професійною програмою спеціаліста на:
медичний факультет (денна форма навчання) за спеціальністю
7.12010001 “Лікувальна справа”, термін навчання 6 років;
ліцензований обсяг - 150 осіб;
стоматологічний
факультет
за
спеціальністю
7.12010005
“Стоматологія” (денна форма навчання), термін навчання 5 років,
ліцензований обсяг - 150 осіб;
фармацевтичний факультет за спеціальністю 7.12020101 «Фармація»
денна форма навчання - термін навчання 5 років, ліцензований обсяг
- 100 осіб; заочна форма навчання - термін навчання 4,5 - 5,5 років,
ліцензований обсяг - 100 осіб.
Очолює Львівський медичний інститут ректор - доктор медичних наук,
професор, академік АНВШ, Заслужений працівник освіти України - Регеда
Михайло Степанович, академік Української АН, лауреат премії ім. Ф.Г.
Яновського НАНУ, лауреат премії ім. М.Д. Стражеска НАНУ.

Навчально-виховний процес в Інституті забезпечує 152 особи
професорсько-викладацького складу (табл. 1.). Серед них:

- докторів наук

18 осіб (11,8%), з них - 14(77,8%) професорів;

- кандидатів наук 84 (55,3%) особи, з них: 57 (67,9%) доценти;
- без наукових та вчених звань - 50 (32,9%) осіб.
Голова експертної комісії
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В Інституті працює: 2 академіки Академії наук вищої школи, 3Заслужені
працівники освіти України, 1 Залужений лікар України, 1 відмінник освіти
України.
Весь професорсько-викладацький склад інституту сформовано в 16 кафедр.

На спеціальності 7.12020101 “Фармація” навчально-виховний процес
забезпечує (табл. 2):
- всього - 117 осіб, з них:
- докторів наук 16 (13,7%) осіб, з них - 12 (75%) професорів;

- кандидатів наук 72 (61,5%) осіб, з них: 45 (62,5,0%) доцентів.
- без наукових та вчених звань 29(24,8%) особи.

Станом на 01 жовтня 2014 року в Інституті навчається 765 студентів,
серед них 450 студентів на денній формі навчання та 315 студентів на заочній
формі навчання.
Станом на 28квітня 2015 року на спеціальності 7.12020101 «Фармація»
навчається 310 студентів на заочній формі навчання та 39 на денній формі
навчання. Підготовка фахівців проводиться за контрактами з фізичними та
юридичними особами.
Інститут володіє необхідною матеріально-технічною базою та для
забезпечення фундаментальної професійної, практичної та наукової підготовки
студентів на здобуття ними кваліфікації лікар відповідно до вимог навчальних
планів і програм, індивідуальних здібностей та інтересів.
Для навчального процесу використовуються 2 навчальних корпуси
загальною площею 4940 м2. Крім того, для проведення практичних занять в
профілактично-лікувальних установах міста укладено 33 договори.
Наявність обладнаних лекційних аудиторій на 60, 90, 120 студентів дає
можливість проводити теоретичні лекційні заняття потоковим методом,
застосовуючи мультимедійні технології.
Для послуг студентів і викладачів функціонують бібліотека загальним
книжковим фондом 17172 примірники книг, підручників та періодичних видань.
Крім цього студенти, відповідно до підписаних угод, можуть користуватись
бібліотечним фондом Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника,
наукової бібліотеки Львівського національного медичного університету ім.
Данила Галицького.
Фізичне виховання проводиться використанням спортивного залу,
тренажерного залу, літнього спортивного комплексу Львівського національного
медичного університету ім. Данила Галицького.
Медичне обслуговування студентів проводиться у медичному пункті,
при необхідності медичне обстеження і лікування проводиться на базі
Голова експертної комісії
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підліткового відділення ПОЛІКЛІНІКИ № 5.
Харчування студентів і викладачів забезпечує студентське кафе-їдальня на
ЗО місць.
Організація та зміст підготовки фахівців здійснюється відповідно до
навчального плану та програм за спеціальністю, на основі яких з урахуваннями
освітньо - кваліфікаційної характеристики і навчальної освітньо-професійної
програми складено робочі навчальні програми, які переглядаються щорічно
цикловими методичними комісіями і затверджуються проректором з навчальної
роботи. В робочих навчальних програмах розподілені години на навчальну та
самостійну позааудиторну роботу студентів (не менше третини від загальної
кількості навчального часу, відведеного на вивчення конкретної дисципліни).
Зміст робочих навчальних програм повністю відповідає типовим навчальним
програмам.
Кафедрами розроблені пакети різного виду контролю тестових завдань,
які дозволяють здійснювати етапний та підсумковий контроль за станом
підготовки майбутніх фахівців. Тести і контрольні завдання відповідають
кваліфікаційній характеристиці відповідно до спеціальності.
В Інституті існує студентське самоврядування «Студентська Рада» в якій
беруть участь чимало студентів,
де вони мають змогу проявляти та
вдосконалювати свої організаторські можливості.
Висновок експертної комісії: освітню діяльність з підготовки фахівців за
спеціальністю 7.12020101 «Фармація» Інститут здійснює відповідно до вимог і
положень Конституції України, Закону України "Про освіту", Закону України
"Про вищу освіту", "Положення про вищий навчальний заклад", Указу
Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002 "Про національну
доктрину розвитку освіти", чинного законодавства України, законодавчих
нормативних та інструктивних листів Міністерства освіти і науки України та
Міністерства охорони здоров’я України, діючого Статуту Товариства з
обмеженою відповідальністю «Львівський медичний інститут».

II Формування контингенту студентів
Формування контингенту щороку здійснюється згідно з наказами
Міністерства освіти і науки України « Про затвердження Типового положення
про приймальну комісію вищого навчального закладу», на основі яких
розроблені «Положення про приймальну комісію» та « Правила прийому в
ТзОВ «Львівський медичний інститут».
Щорічно, в грудні та травні місяці проводиться «День відкритих дверей».
Запрошують абітурієнтів, їх батьків до Інституту з метою ознайомлення з
правилами вступу до навчального закладу, кількістю факультетів, умовами
навчання та проживання.
Разом із службою зайнятості ознайомлюємо потенційних абітурієнтів з
навчальним закладом через «ярмарки професій».
Щорічно, в засоби масової інформації — газети, журнали подаються
об’яви, інформація про спеціальності та майбутні професії студентів
Голова експертної комісії
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Львівського медичного інституту.
По телебаченню на Львівських каналах транслюються рекламні ролики з
інформацією про навчальний заклад, спеціальності, умови прийому.
Між ТзОВ «Львівський медичний інститут», Львівським коледжем
«Монада» та ТзОВ «Медичне училище «Медик» укладено угоду про співпрацю,
відповідно до якої випускники, які навчалися за програмою підготовки
молодшого спеціаліста та бакалавра з спеціальностей «Фармація» мають право
бути зараховані для продовження навчання на спеціальності 7.12020101
«Фармація» за скороченими термінами на 2-4 курси. При цьому між
навчальними закладами погоджено робочі навчальні плани та робочі навчальні
програми.
В інституті навчаються студенти з різних областей України, серед них є
жителі Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Вінницької, Волинської,
Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Чернівецької областей.

Табл. 1.1

Показники формування контингенту студентів спеціальності
7.12020101 «Фармація»
№
п/п

Показник

1
1.

2
Ліцензований обсяг
підготовки (осіб)
Прийнято на навчання,
всього (осіб)
• денна форма
• в т.ч. за
держзамовленням
• заочна форма
• в т.ч. за
держзамовленням
• нагороджених
медалями, або тих, що
отримали диплом з
відзнакою
• таких, які пройшли
довгострокову
підготовку і
профорієнтацію
• зарахованих на
пільгових умовах
• з якими укладені
договори на підготовку
Подано заяв на одне місце
за формами навчання
(всього/на 1 місце)

2.

3.

Голова експертної комісії

2010
рік
3

2011
рік
4

Роки
2012
рік
5

100

100

100

100

100

52

58

59

81

136

9

7

9

14

20

-

-

-

-

-

43

51

50

67

116

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4.

5.

• денна форма
•
заочна форма
Конкурс абітурієнтів на
місця держзамовлення
• денна форма
Кількість випускників
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації, прийнятих на
скорочений термін
навчання

46 (0,4)
36(0,3)

19(0,1)
59(0,5)

36(0,3)
59(0,5)

61(0,6)
69(0,6)

129(1,2)
142(1,4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

18

24

19

47

Табл.1.2.
ДИНАМІКА ЗМІН КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.12020101 «Фармація» ТзОВ «Львівський медичний інститут»
Назва показника,

1
2

3

Курс
Всього студентів
на спеціальності
Кількість
студентів яких
відраховано:
-невиконання
навчального
плану;
-грубі
порушення
дисципліни;
-у
зв’язку
3
переведенням до
іншого
навчального
закладу;
-інші причини
Кількість
студентів, які
зараховані на
старші курси:
-переведених 3
інших
навчальних
закладів;
Поновлених на
навчання;
Навчання за
скороченим
планом

1

2012-2013
навчальний рік
Курси
2
3
4
5

35 29

64

56

-

6
27

1

2013-2014
навчальний рік
Курси
2
3
4
5

6

69 53

-

60 40 41

1

6

67

16

79 67

1

1

2014-2015
навчальний рік
Курси
2
3
4
5

81

41

1

1

1

1

1

2

1

1

-

-

23

1

-

-

-

3

13

5

-

-

-

9

41

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

-

-

-

-

2

13

5

-

-

-

9

41

-

-

-

Голова експертної комісії

І.С.Гриценко

7

Висновки про наслідки акредитаційної експертизи по спеціальності 7.12020101 “Фармація» галузь знань 1202
«Фармація»

Експертною комісією зроблено наступний висновок: зарахування до

Інституту проводиться на конкурсній основі, згідно з правилами прийому. За
останні 4 роки апеляцій, скарг батьків та абітурієнтів з питань прийому не було.
Протоколи засідань приймальної комісії повністю охоплюють всі розділи
роботи.

Ill Зміст підготовки фахівців
Навчально-виховний процес у Львівському медичному інституті
здійснюється у відповідності до:
- Конституції України;
- Законів України “Про освіту”, « Про вищу освіту». “Про мови”;
- Державної національної програми “Освіта” , “Україна XXI століття”;
- - наказу МОН України №450 від 07.08.02 р. «Про затвердження норм часу
для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів методичної,
наукової й організаційної роботи педагогічних та науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів»;
- наказу МОЗ України №53 від 31.01.2005 р. «Про затвердження Положення
про організацію та проведення державної атестації студентів, які навчаються у
вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки
«Медицина» та інших нормативних документів;
- наказів МОЗ України №542 від 08.07.10р. «Про затвердження та введення
нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Фармація»;

Є в наявності галузевий стандарт з підготовки спеціалістів із спеціальності
7.12020101 «Фармація» в склад якого входить: освітньо-професійна програма та
освітньо-кваліфікаційна характеристика з підготовки спеціалістів із
спеціальності 7.12020101 “фармація”, які погоджені заступником державного
секретаря Міністерства праці і соціальної політики України та затверджені
заступником державного секретаря Міністерства освіти і науки України.
Підготовка фахівців на спеціальності 7.12020101 “Фармація ” проводиться
згідно з типовим навчальним планом 2010 року і типовими навчальними
програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України і
погодженими з начальником управління вищих навчальних закладів
Міністерства освіти України.
На основі типового навчального плану складено посеместрові робочі
навчальні плани та графіки навчального процесу, які затверджені ректором
інституту.
Навчальний процес забезпечений типовими навчальними програмами на
100%.
Вивчення всіх дисциплін завершується підсумковим модульним контролем
або заліками.
Навчальні заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських та практичних
Голова експертної комісії
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занять. Практичні заняття проходять в обладнаних лабораторіях та кабінетах
Інституту. Крім того, практичні заняття проводяться в навчальних кабінетах, та
лабораторіях, що знаходяться в лікувальних і профілактичних закладах, а також
аптеках м. Львова.
Державна
атестація
випускників
проводиться
у
формі
стандартизованого тестового і практично-орієнтованого державних іспитів.
Стандартизований тестовий державний іспит - це ліцензійний інтегрований
іспит, який проводиться відповідно до наказу МОЗ України N 53 від
31.01.2005р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2005 р. за
N 244/10524 «Про затвердження Положення про організацію та порядок
проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина”.

Ліцензійний інтегрований іспит складається з двох тестових екзаменів "Крок
1" і "Крок 2".
Практично-орієнтований державний іспит перевіряє готовність
випускника здійснювати на реальному об'єкті майбутньої професіональної
діяльності (людина) або на моделі такого об'єкта (фантом, муляж, ситуаційне
завдання тощо) виробничі функції, які неможливо оцінити методом
стандартизованого тестування.
До складання практично-орієнтованого державного іспиту допускаються
студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану і освітньопрофесійної програми із спеціальності.

Метою практично-орієнтованого державного іспиту є оцінювання якості
вирішення випускником типових задач діяльності і демонстрації відповідних
умінь та навичок в умовах, що наближені до реальних.
Зміст практично-орієнтованого державного іспиту формується згідно
галузевого стандарту вищої освіти "Освітньо-професійна програма підготовки
провізора" та галузевого стандарту вищої освіти "Освітньо-кваліфікаційної
характеристики провізора".

Практично-орієнтований державний іспит проводиться державною
екзаменаційною комісією (ДЕК) у формі комплексного державного іспиту.
Проведення практично-орієнтований державний іспит складається з двох
частин:
- перша частина - технолологія ліків, фармацевтична хімія і фармакогнозія.
- друга частина - організація фармацевтичної справи і клінічна фармація.
Навчальними планами передбачена практична підготовка студентів, яка
здійснюється у формі навчальної та виробничої практик і проводиться на 1-5
курсах.
Вся навчальна практика проводиться упродовж навчального року :
Голова експертної комісії
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- ознайомча практика з ОЕФ - на І курсі - в 1 семестрі»
- пропедевтична практика з АТЛ на І курсі - в 2 семестрі;
- ознайомча медична практика - II курс - 3 семестр;
- польова практика з фармацевтичної ботаніки - II курс - 4 семестр;
-навчальна практика з фармакогнозії - III курс - 6 семестр;
- навчальна практика з промислової технології лікарських засобів - IV курс - 8
семестр;
-навчальна практика з клінічної фармації - V курс - 9 семестр.
Виробнича практична проводиться в літній період на IV і V курсах з :
АТЛ на 4 курсі;
З фармацевтичної хімії, ОЕФ, ММФ та спеціалізації - на 5 курсі.
З метою проведення виробничої практики відділом практики
проводиться відповідна робота щодо баз проведення виробничої практики.
Базами практики є державні та приватні лікувально-профілактичні заклади та
аптеки м. Львова, Львівської та інших областей західного регіону України.
Відповідно до галузевих стандартів вищої освіти
нормативними
формами державної атестації випускників освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст з даної спеціальності є стандартизований тестовий і практичноорієнтований державні іспити, зміст та вимоги до яких установлено у
складовій галузевих стандартів "Засоби діагностики якості вищої освіти".

при плануванні навчального
навантаження та обліку виконання навчальної роботи в ТзОВ «Львівський
медичний інститут» дотримуються положень наказу МОН України №450 від
07.08.2002 р. Планування та проведення навчального процесу в на
спеціальності 7.12020101 «Фармація» виконується повністю і в терміни,
передбачені навчальним планом та графіком навчального процесу.
Висновок

експертної

комісії:

IV Навчально-методичне та інформаційне
забезпечення підготовки фахівця
Організація навчально-виховного процесу будується на основі Закону
України “Про вищу освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Державної
національної програми “Освіта”, положень та наказів Міністерства освіти і
науки України та Міністерства охорони здоров’я України, інших
регламентуючих документів чинного законодавства.
Весь комплекс навчально-методичного та інформаційного забезпечення
навчального процесу створений згідно з
вимогами новітніх методик і
технологій навчання.
Навчальні плани, робочі навчальні програми, методичні розробки
теоретичних і практичних знань з дисциплін розроблені за кредитно-модульною
системою.
Актуальні
проблеми
організації
навчально-виховного
процесу
розглядаються на засіданнях вченої ради, які проводяться 4-5 раз на навчальний
Голова експертної комісії
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рік. В порядок денний входять питання аналізу, підсумків навчання по
півріччях, завдання науково-педагогічного колективу на навчальний рік, звіти
деканів про свої спеціальності, вирішення проблемних питань з організації
прийому, навчання, планування, методичного забезпечення, виховної роботи,
розвитку матеріально-технічної бази Інституту, розвиток соціальної структури
та інше. Крім вирішення поточних щорічних питань, на вченій раді
розглядаються перспективні проблеми розвитку Інституту в цілому та його
структурних підрозділів.
Підкреслимо, що у роботі зазначені структурні підрозділи керуються
нормативно-правовими документами державного рівня: законами, постановами,
указами, інструкціями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Президента України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони
здоров’я України з питань підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів.
Методична робота в Львівському медичному інституті реалізується через
діяльність вченої і методичної ради, методичного кабінету, кафедр, методичних
об’єднань викладачів, кураторів груп, проректорів із навчальної, лікувальної та
виховної роботи, завідувачів кафедрами, методиста тощо.
Навчальним відділом розроблено положення про організацію навчального
процесу та положення про організацію та проведення державної атестації
студентів.
Умовно, для розрізнення ступеня їх задіяності під час планування та
реалізації конкретної і абстрактної педагогічної мети, в Інституті запроваджено
особливі організаційно-педагогічні умови підготовки фахівців медичного та
фармацевтичного профілю. Умовно виділено три суб’єкти-організатори вищої
професійної освіти - виробник освітніх послуг (навчальні заклад, наукові і
педагогічні кадри, органи управління освітою); прямий споживач освітніх
послуг (студент - майбутній фахівець); опосередкований споживач освітніх
послуг (потенційний працедавець).
Відповідно
до
програми управлінсько-педагогічних дій
особистісно орієнтованої підготовки конкурентно спроможного фахівця
розроблено систему заходів залучення студента як суб’єкта у сферу освітніх
послуг. Студенти беруть участь у засіданнях вчених рад; беруть участь у роботі
методичних рад під час обговорення результатів практики і вносять пропозиції
щодо зміни змісту програм і різних аспектів проведення практики; планують,
створюють, аналізують, коректують рівень власної професійної компетентності
шляхом виконання індивідуального навчального завдання “Портфель фахівця”.

Крім цього залучаються до управління майбутні роботодавці,
зокрема керівники і власники приватних клінік, аптек. Вони приймають участь
у розробці робочих навчальних програм з навчальних дисциплін, програм
практики, створюють умови для проходження практики та навчальних занять
на робочих місцях, а також присутні на захисті виробничої практики. Між
Інститутом та практичними базами укладено угоди про співпрацю.
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В процесі навчання викладачі Інституту використовують сучасні методи
навчання, зокрема, широко впроваджено сучасні технічні засоби навчання
(більшість лекцій проводиться з використанням мультимедійних засобів,
діапроекторів), під час подачі нового матеріалу та з метою контролю знань
студентів використовуються комп’ютерні навчальні та контролюючі програми.
Під час навчання широко використовуються інтерактивні методи навчання.

В інституті використовується комп’ютерний клас. Всього у навчальному
процесі задіяні 50 комп’ютерів, із них 40 (80% - сучасні (Pentium III). Всі
комп’ютери підключені до Інтернет мережі.
Таким чином, методична робота є ключовою ланкою в структурі
медичного інституту, що забезпечує науково-методичну співпрацю всіх членів
науково- педагогічного колективу.
Висновок: після аналізу організації та навчально-методичного
забезпечення підготовки фахівця, експертна комісія зробила висновок, що
даний напрямок роботи проводиться комплексно, систематично, різноманітно,
забезпечує виконання ОКХ і ОПП спеціальності 7.12020101 «Фармація».
Експерти підтверджують, що фактичні дані відповідають наведеним у
самоаналізі даним щодо організації навчального процесу та навчальнометодичного забезпечення.

VКадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Навчально-виховний процес в Інституті забезпечує 152 особи
професорсько-викладацького складу. Серед них:
- докторів наук

18 осіб (11,8%), з них - 14(77,8%) професорів;

- кандидатів наук 84 (55,3%) особи, з них: 57 (67,9%) доценти;
- без наукових та вчених звань - 50 (32,9%) осіб.

В Інституті працює: 2 академіки Академії наук вищої школи, ЗЗаслужені
працівники освіти України, 1 Залужений лікар України, 1 відмінник освіти
України.
Викладачі інституту регулярно проходять підвищення кваліфікації та
мають достатній теоретичний та практичний рівень.
На спеціальності 7.12020101 “Фармація” навчально-виховний процес
забезпечує (табл.. 1.3):

- всього - 117 осіб, з них:

- докторів наук 16 (13,7%) осіб, з них - 12 (75%) професорів;
- кандидатів наук 72 (61,5%) осіб, з них: 45 (62,5,0%) доцентів.
Голова експертної комісії
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- без наукових та вчених звань 29(24,8%) особи.

Табл.1.3
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ
що забезпечує спеціальність 7.12020101 „Фармація”
№
з/п

Показник

1

2

Навчальні роки

2011/2012
4

2012/2013
5

2013/2014
6

2014-2015
8

95

94

107

117

10
58

10
58

10
58

10
58

16
72

38 (37)

40 (42)

38 (40)

42 (39)

50(42,7)

2(5)
22 (58)

2(5)
24 (60)

2(5)
25(66)

2(5)
25(60)

6(12,0)
32 (64,0)

64

56

56

67

67

8
36

8
34

8
33

10
37

10
40

64

64

60

60

62

65
63

65
63

62
58

62
58

65
60

19

25

31

43

40

2
14

2
22

2
25

2
33

4
38

-

-

-

-

-

2010/2011
1

2

3

4

5

6

Загальна
чисельність
професорськовикладацького
складу, що працює
на спеціальності,
(осіб)
3 них: докторів
наук, професорів
Кандидатів наук,
доцентів
Штатна
укомплектованість
(всього, %)
3 них: докторів
наук, професорів(%)
Кандидатів наук,
доцентів (%):
Кількість сумісників
(всього)
В т.ч. : докторів
наук, професорів
Кандидатів наук,
доцентів
Середній вік
штатних
працівників з
науковими
ступенями і
вченими званнями:
3 них: докторів
наук, професорів
Кандидатів наук,
доцентів
Кількість
викладачів
пенсійного віку
3 них: докторів
наук, професорів
Кандидатів наук,
доцентів
Частка викладачів,
базова освіта яких
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7

8

9

10

11

не відповідає
дисципліні, що
викладається (%)
Середньорічне
педагогічне
навантаження
викладачів (год.)
Випускаючу
кафедру очолює
фахівець
відповідної
спеціальності:
доктор наук,
професор
Кандидат наук,
доцент
Загальна кількість
докторантів за
спеціальністю
Загальна кількість
аспірантів за
спеціальністю
Загальна частка
викладачів, які
пройшли
підвищення
кваліфікації за
останні 5 років, %

420

400

350

320

360

3

1
2

1
2

2

3

100

100

100

100

100

Висновок: експертна комісія відзначає, що кадровий склад, науковопедагогічна спеціальність викладачів, які забезпечують підготовку фахівців за
спеціальністю 7.12020101 «Фармація» відповідає вимогам та критеріям, які
ставляться до науково-педагогічних працівників, які здійснюють підготовку за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».

VI Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Навчально-виховний процес у ТзОВ “Львівський медичний інститут”
проводиться на базі двох корпусів, які розташовані у м. Львові за адресами:
вул. Поліщука 76 та вул. Пекарська 57/59. Обидва приміщення навчальний
заклад орендує. Власних приміщень Інститут не має. Є в наявності всі
документи, які засвідчують право навчального закладу на оренду вказаних
приміщень.
Є в наявності висновок органів державного пожежно-технічного нагляду,
висновки органів державного санітарного нагляду та охорони праці Львівської
області про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і
нормативних документів, які регламентують порядок провадження освітньої
діяльності.
В Інституті функціонує бібліотека та читальний зал, який розрахований на
Голова експертної комісії
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ЗО посадочних місць.
Студенти 100% забезпечені всією необхідною
навчальною літературою та періодичними виданнями медичного профілю. Крім
цього укладено угоди про співпрацю із бібліотекою Львівського національного
медичного університету ім. Данила Галицького, науковою бібліотекою ім.
В.Стефаника, Львівською науковою медичною бібліотекою, відповідно до яких
студенти мають право користуватись бібліотечним фондом даних бібліотек
Відповідно до навчального плану спеціальності 7.12020101 “Фармація” в
Інституті функціонують 24 естетично оформлених і обладнаних згідно з
вимогами наступних кабінетів та лабораторій
На даний час в Інституті також функціонує навчально - практичний
дермато - косметологічний кабінет, який обладнаний сучасною технікою і
забезпечений необхідною апаратурою, матеріалами та інструментарієм.
З усіх навчальних дисциплін в кабінетах і лабораторіях оформлені
методичні комплекси, практичні заняття забезпечені навчально-методичними
матеріалами та інструкціями на 100%. Оснащення робочих місць студентів на
практичних заняттях з навчальних дисциплін на рівні 100%.
В Інституті діє відеоаудиторія, створена та постійно поповнюється
відеотека. Відеофільми закуплені та виготовлені викладачами спеціальності
“Фармація” (10 шт.).

Крім відеофільмів з гуманітарних,
соціально-економічних та
фундаментальних дисциплін, використовуються
відеофільми з фахових
дисциплін.

З метою розширення клінічних баз Інститут уклав договори про надання
бази для проведення навчальної та виробничої практики з лікувально-

профілактичними та іншими установами :
Ботанічні сади: Львівського національного університету ім. Івана Франка
та Національного лісотехнічного університету України

Навчально - виробнича аптека № 1 Львівського національного медичного
університету ім. Данила Галицького

*

КП “Аптека №293”

*

КП “ Міжлікарняна аптека № 224”

*

ДКП “Міжлікарняна аптека № 257”

Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної
продукції у м.Львів.
Термін дії договорів: 5 років (переважно зі всіма лікувальнопрофілактичними установами), 1 рік з автоматичним продовженням, для
приватних установ - на термін дії ліцензії.
В Інституті функціонує два кабінети інформатики та обчислювальної
Голова експертної комісії
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техніки обладнані 50-ма сучасними комп’ютерами, в тому числі 24-ма
комп’ютерами “Pentium”, трьома сканерами. Ще 17 сучасних комп’ютерів
використовуються в роботі лабораторій і навчальної частини. Також працює
кабінет з множильною апаратурою, який оснащений 3-а ксероксами,
різографом, що забезпечує тиражування навчально-методичних матеріалів. Всі
комп’ютери під’єднані до мережі Інтернет.
Заняття з фізичного виховання проводяться на базі спортивного залу та
спортивного майданчику Львівського національного медичного університету ім.
Данила Галицького.
В Інституті діє їдальня, яка дає можливість раціонально харчуватись
студентам даної спеціальності.
Функціонує медичний пункт, який постійно надає необхідну медичну
допомогу, сприяє проходженню студентами медичних оглядів, проводить
диспансерні спостереження студентів спеціальності 7.120210101 “Фармація”.

Висновок: експертна комісія зазначила, що матеріально-технічна база, її
санітарний стан та інформаційне забезпечення відповідають нормативним
показникам і дозволяють здійснювати підготовку фахівців освітньокваліфікаційного рівню «спеціаліст» за спеціальністю 7.12020101 «Фармація».

VII Виховна робота і соціальне забезпечення студентів
Виховна робота у ТзОВ «Львівський медичний інститут» спрямована на
виконання Законодавства України, Указів Президента України, рішень
Верховної Ради України, державної національної програми “Освіта” (Україна
XXI століття), “Про вищу освіту”, інших програм діяльності Уряду, постанов
Кабінету Міністрів України наказів та рішень колегії Міністерства та науки,
Міністерства охорони здоров’я України з питань освіти і виховання.
Виховна робота проводиться згідно з “Концепцією виховної роботи в
Інституті” та загальноінститутським планом виховної роботи, з яким
скоординовані плани роботи факультетів, кураторів груп, бібліотеки, спортивномасової роботи, органів студентського самоврядування.
Планування виховної роботи всіма структурними підрозділами
ґрунтується на науково-правовій базі, яка передбачає використання різних
засобів масового та індивідуального впливу з урахуванням вікових, статевих і
психологічних особливостей студента.
Спрямованість на досягнення виховної мети здійснюється переважно
через реалізацію виховних завдань і проблем академічних груп та їх кураторів.
Метою виховної роботи є формування всебічно розвиненої особистості
медичного та фармацевтичного фахівця.
Для досягнення більшої ефективності виховного процесу у процесі
планування підрозділи інституту дотримуються принципів науковості,
гуманізму, демократизації, пріоритету проблемно-розвивальної освіти і творчої
Голова експертної комісії
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діяльності, єдності освіти і виховання та ін. Враховується й те, що світоглядні
знання переходять у погляди та переконання лише тоді, коли засвоєння їх
відбувається в цікавій та емоційній формі. Тому перевага надається тим формам
і методам роботи зі студентами, які викликають в них посилену зацікавленість.
Постійним діючим органом з виховної роботи є Рада виховної роботи, яка
здійснює організаційно-методичне керівництво виховною роботою в інституті,
її головою є проректор з питань гуманітарної освіти та національнопатріотичного виховання. Управління
виховним процесом в інституті
передбачає: формування організаційної структури управління вихованням
студентів, та визначення функціональних обов’язків безпосередніх учасників
виховного процесу; визначення методологічних основ системи управління
виховним процесом на сучасному етапі та, відповідно, вдосконалення системи
виховання на всіх рівнях - від академічної групи до ректорату; забезпечення
реалізації завдань національного та патріотичного виховання; організаційнометодична допомога органам студентського самоврядування на факультетах,
курсах, групах; розвиток ініціативи самодіяльності студентів, залучення їх до
активної участі у громадському житті допомога кураторам академічних груп в
організації позааудиторної роботи; організація здорового способу життя;
проведення та підготовка заходів щодо організації дозвілля і спортивних
змагань. В інституті створена система правового виховання та профілактики
правопорушень. Активно працює комісія з профілактики правопорушень та
пропаганди правових знань.
Ефективність виховної роботи аналізується на засіданнях Вченої ради,
ректорату, ЦМК, де акцентується увага на формування позитивної мотивації
щодо професійних знань у ракурсі майбутньої професійної діяльності лікарів,
провізорів, аналізі проблем, пов’язаних з патріотичним і національним
вихованням, навчанням і вихованням вітчизняних фахівців та збереження
національних традицій.
В 2004р. організовано органи студентського самоврядування інституту.
Голова студентського самоврядування неодноразово звітується на Вченій раді
інституту з питань самоврядування. Щомісячно проводяться засідання
студентського самоврядування, на яких обговорюються питання організації і
проведення дозвілля, форми співпраці з деканатом, спортивно-масової роботи,
організації волонтерської роботи, тощо.
Студентське самоврядування інституту має двох представників у складі
ректорату та вісім чоловік у складі Вченої ради. В інституті працює пряма лінія
зв’язку з ректором - професором М.С. Регедою та скриньки студентського
листування «Пошта довіри» в приміщенні інституту. Голова студентського
самоврядування - студент стоматологічного факультету Нестер Юрій.
Організовується робота з патріотичного виховання в інституті.
Проводяться екскурсії по місту Львову та Львівській області (замки Львівщини).
Студенти фармацевтичного факультету систематично відвідують музеї міста
Львова.
Студенти фармацевтичного факультету ЛМІ постійно займаються
волонтерською діяльністю. Відвідують школи-інтернати, дитячі будинки,
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співпрацюють з центром реабілітації «Джерело». Активно допомагають
дитячим будинкам зони АТО та потерпівши. Організовують зустрічі з бійцями
різних батальйонів аналізуючи ситуацію в Україні. Проводять концерти.
Студенти ЛМІ неодноразово нагороджені грамотами та подяками центру
«Джерело». Кожен рік студенти фармацевтичного факультету презентують ВУЗ
у місті Києві на Національних виставках презентаціях «Інноватика в сучасній
освіті» та міжнародних форумах - презентаціях.
Виховна робота у ТзОВ «Львівський медичний інститут» проводиться на
належному рівні відповідно до Концепції національного та патріотичного
виховання молоді в Україні.
В інституті систематично випускається журнал «Вікно у студентське
життя». Студенти медичного факультету подають свої статті та тези для друку.
Щороку проводиться конкурс: «Міс та містер року», «Золоті барви осені»
студенти медичного факультету займають призові місця.
Аналіз перевірки виховної роботи показав, що в інституті діє певна
система даної роботи, проводиться згідно з зазначеними наказами, на основі
загальноінститутського плану, планів кураторів груп, основними напрямками
яких є: формування національної самосвідомості, інтересу до української
історії, культури, мови, духовної спадщини українського народу.
Робота з батьками.

Періодично куратори груп разом з деканом інформують батьків про
успішність і поведінку їх дітей.
Підтримується постійний зв’язок з батьками студентів, які вимагають до
себе особливої уваги.
Кураторами академічних груп значна увага приділяється національногромадському, превентивному, правовому, сімейно-родинному вихованню, а
також пропаганді здорового способу життя.

аналіз перевірки виховної роботи експертною комісією
показав, що в інституті виховна робота, проводиться згідно зазначених наказів,
на основі загальноінститутського плану, плану методичного об’єднання ради
кураторів груп, планів кураторів груп, основними напрямками яких є:
формування національної самосвідомості, інтересу до української історії,
культури, мови, духовної спадщини українського народу.
Висновок:

VIII Науково-дослідна, виробнича діяльність
Наукові дослідження в Львівському медичному інституті відповідають
державній науковій та інноваційній політиці в системі вищої освіти та охорони
здоров’я України. Інститут має відповідний науковий потенціал і вагомі наукові
здобутки.
Інститут поступово нарощує науковий потенціал, що дає змогу
збільшувати обсяги наукових досліджень, забезпечуючи їх якість. У результаті
Голова експертної комісії
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виконання науково-дослідної роботи відбувається захист кандидатських 1
докторських дисертацій, здійснюється видання монографій, підручників та
посібників.
За результатами наукових досліджень протягом останніх п’яти років
викладачами підготовлено і видано понад
1480 наукових та навчальнометодичних праць, з них 41 монографія, 59 навчальних підручників і
посібників, 20 довідникових видань. Отримано 7 патентів на винаходи, 15
свідоцтв про винаходи, 34 рацпропозиції, 154 акти впровадження наукових
розробок у медичну практику та навчальний процес.
За звітний період 2010-2015р.р. науковий ступінь доктора медичних наук
здобули:

1. Зачепа А.М. - захист докторської дисертації та присвоєння наукового
ступеня доктора медичних наук (2011р.)
2. Лаповець Л.Є. захист докторської дисертації та присвоєння наукового
ступеня доктора медичних наук (2012р.)

За звітний період 2010-2015р.р. науковий ступінь кандидата медичних
наук здобули:
1. Бородач В.О. - захист кандидатської дисертації на тему:
«Патофізіологічні особливості пневмоній на грунті адреналінового
ушкодження міокарда та їх фармакологічна корекція» та присвоєння
наукового ступеня кандидата медичних наук. (2011р.). Науковий керівник
- д.мед.н., проф. Регеда М.С.

2. Онищук Ю.І. - захист кандидатської дисертації на тему: «Надмірні дози
алкоголю як фактор ризику розвитку гострого коронарного синдрому» та
присвоєння наукового ступеня кандидата медичних наук (2013р.).
Науковий керівник - д.мед.н., проф.Кияк Ю.Г.

Працюють над дисертаційними роботами:
Теми дисертацій на присудження звання доктора медичних наук:
1. Євстратьєв Є.Є. пошукувач наукового ступеня доктора медичних наук,
працює над дисертацією на тему «Теоретичні та організаційно-методичні
основи забезпечення населення лікарськими засобами в умовах
надзвичайних ситуацій».
Науковий консультант - д.мед.н., проф.Калинюк Т.Г.

2. Пиндус Т.О. пошукувач наукового ступеня доктора медичних наук,
працює над дисертацією на тему «Етіопатогенетичне обґрунтування
біофосфатної терапії в тканинах щелепно-лицевої ділянки»
Теми дисертацій на присудження звання кандидата медичних наук:
1. Толстяк Я.Ф. - пошукувач наукового ступеня кандидата медичних наук,
працює над дисертацією на тему «Порівняльний апоптоз лімфоцитів у
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хворих на системні захворювання сполучної тканини ». Науковий
керівник - д.мед.н., проф., Федоров Ю.В.
2. Стечак Г.М.- пошукувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук,
працює над дисертацією на тему „Формування навичок професійного
спілкування майбутніх медиків як педагогічна проблема.” Науковий
керівник- -к.пед.н., ст. наук, співробітник Львівського науковопрактичного центру професійно-технічної освіти Вдович С.М.
За звітний період вчене звання доцента отримали:

Гуменюк О.М. 2011р.
Іванків О.Л. 2011р.
Пиндус Т.О. 2012р.
Євстратьєв Є.Є.2013р.
З 2004року у Львівському медичному інституті під редакцією ректора
видається науково-практичний журнал „Актуальні проблеми медицини,
фармації та біології” та з 2007 року науково-практичний журнал «Вісник вищої
медичної освіти».
1.
2.
3.
4.

Суттєве значення для підвищення рівня наукових досліджень, створення
наукових розробок, а, відповідно, і зростання рівня наукового забезпечення
навчального процесу має участь науково-педагогічних працівників інституту у
міжнародних та всеукраїнських конгресах, конференціях з актуальних проблем
медицини та педагогіки.

Щорічно в інституті проводити навчально-методичні конференції та
“круглі столи” за участю професорсько-викладацького складу та студентів для
обговорення питань оптимізації навчального процесу.
Щороку в інституті, відповідно до плану, проводиться студентська наукова
конференція з обов’язковою публікацією матеріалів, у яких розглядаються
найактуальніші проблеми освіти, медицини та фармації.
За звітний період загальноінститутських проведено п’ять студентських
наукових конференцій
До усіх конференцій підготовлені та видані програми і матеріали.
Конференції проводяться за такими секціями:
- гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
- фундаментальних дисциплін;
- професійно-орієнтованих дисциплін.
Інститут - активний учасник міжнародних виставок престижних
навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні”, які стали центром передового
досвіду в галузі освіти: найновіших педагогічних технологій, науковометодичних інновацій, сучасних інформаційно-телекомунікаційних та
мультимедійних систем навчання, тестового контроль знань та з інших
напрямків модернізації національної системи освіти.
Впродовж останніх п’яти років за участь у міжнародній виставці Інститут
удостоєний наступними нагородами:
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1. Диплом лауреата „Інноватика в освіті України” у номінації „Інноватика у
вищій освіті” — 2010р.
2. Премія «Лідер вищої освіти України» на міжнародній виставці «Сучасні
навчальні заклади — 2010» 17-19 березня 201 Ороку.
3. Диплом «За активну роботу з модернізації системи освіти».
4. Премія в номінації «Лідер наукової діяльності 2011», а також дипломом за
активну роботу з модернізації системи освіти.
5. Інститут нагороджено премією «Лідер вищої освіти України» на
міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади 2013».
6. Диплом Гран-Прі «Лідер вищої освіти України» на міжнародній виставці
в 2014р.
7. Дипломом Гран-прі «Лідера міжнародної діяльності» за високі показники
у рейтинговому виставковому конкурсі «Міжнародна діяльність» та
Дипломом «За творчу працю з підвищення якості національної освіти» за
участь в VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2015» в м.
Києві.
Викладачі-науковці друкують публікації в науковій літературі,
впроваджують у навчальний процес та роботу лікувальних закладів результати
наукових досліджень. Результати наукових досліджень викладачів інституту
впроваджено у роботу вищих медичних навчальних закладів регіону.
Висновок: експертна комісія відзначає, що кадровий склад, наукова
діяльність, науково-педагогічна спеціальність викладачів, які забезпечують
підготовку фахівців за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» відповідає
вимогам та критеріям, які ставляться до науково-педагогічних працівників, які
здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

IXЯкість підготовки і використання випускників
З метою забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у
ТзОВ «Львівський медичний інститут» в Інституті розроблено:
Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти;
Положення про організацію освітнього процесу;
Положення про екзамени для студентів денної та заочної форми
навчання;
Положення про практику.
Положенням про підвищення кваліфікації і стажування науковопедагогічних працівників у ТзОВ «ЛМІ»
Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності кафедр та
викладачів.
Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
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освіти у ТзОВ «Львівський медичний інститут» (далі - Положення) розроблено
відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти).
Положення ґрунтується на основних засадах постанови Кабінету Міністрів
України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних
закладах та вищих професійних училищах» (із змінами, внесеними згідно з
постановами КМ України № 1124 від 31.102011, №801 від 15.08.2012, №692 від
18.09.2013), постанові Кабінету Міністрів України від 08.08.07 р. № 1019 «Про
ліцензування освітньої діяльності з надання освітніх послуг» та наказі
Міністерства освіти і науки України від 13.06.2012 № 689 «Про затвердження
Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого
навчального закладу».
Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у
Товаристві з обмеженою діяльністю «Львівський медичний інститут» (далі Інститут) складається із:
системи внутрішнього забезпечення якості;
системи зовнішнього забезпечення якост
Система внутрішнього забезпечення якості передбачає
контроль за:
- кадровим забезпеченням освітньої діяльності;
- навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності;
- матеріально-технічним забезпеченням освітньої діяльності;
- якістю проведення навчальних занять;
- якістю знань студентів;
- забезпечення мобільності студентів;
- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої
освіти та кваліфікації;
Система зовнішнього забезпечення якості включає:
- стандарти вищої освіти;
- ліцензування рівнів вищої освіти;
- акредитацію рівнів вищої освіти;
- систему менеджменту якості;
- відповідність навчальних планів і програм підготовки фахівців
вимогам Європейського та світового освітнього простору;
- співпрацю з роботодавцями щодо контролю за якістю підготовки
фахівців;
- державну атестацію випускників.
Державні
екзамени
проводяться
у
вигляді
комплексного
кваліфікаційного екзамену, який складається з тестової (у формі ліцензійного
іспиту Крок -2 та практично-орієнтованої частини).
Голова експертної комісії
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Для проведення державного кваліфікаційного комплексного екзамену
створюється державна екзаменаційна комісія .
Білети практичних завдань складені згідно з вимогами робочих
програм ведучих дисциплін і кваліфікаційних характеристик з кожної
спеціальності.
Для підготовки до державних кваліфікаційних екзаменів створені
банки практичних завдань, які можуть бути використані при складенні варіантів
тестових та практичних завдань.
Студенти мають змогу ознайомитись з ними протягом останнього
семестру навчання та переддипломної практики в читальних залах бібліотеки і
профільних кабінетах в комп’ютерних програмах.
Зміст і об’єм навчальної практики визначений у робочих навчальних
програмах та робочих планах викладача з кожної дисципліни.
Для всіх спеціальностей, в тому числі і по спеціальності, що
акредитується, для проведення виробничих та переддипломних практик наявні
програми з визначенням строків практики, розділів, профільних відділень,
переліку необхідних практичних навичок та завдань для підсумкового
контролю, необхідної документації. Студенти забезпечені методичними
вказівками щодо виконання практики та щоденниками виробничих та
переддипломних практик.
З метою надання допомоги щодо правильного вибору професії в інституті
щороку проводиться день відкритих дверей, демонструються інформаційнопрезентаційні ролики на радіо та телебаченню, а представники приймальної
комісії регулярно беруть участь у всіх ярмарках професій, що проводяться в
Львівській області. Крім того, під час проходження переддипломних практик
студентами випускних курсів читаються профорієнтаційні лекції серед шкільної
молоді та проводиться консультування школярів, що виявили бажання пов’язати
себе з медициною.
На спеціальності 7.12020101 «Фармація» навчається 350 студентів.
За
результатами проведених експертних контрольних робіт абсолютна успішність
на спеціальності?. 12020101 «Фармація» склала - 100%, якісна успішність 69,3%. Проводячи порівняльний аналіз результатів проведених експертних
контрольних робіт із результатами
внутрішніх контрольних робіт (де
абсолютна успішність склала - 100%, а якісна успішність - 70,2%). Слід
зазначити, що розбіжність абсолютної успішності становить 0%, а якісної 0,9% в кращу сторону.
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Зведена відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт при самоаналізі
ТзОВ «Львівський медичний інститут» спеціальність 7.12020101 «Фармація»
№
п/
п

Дисципліна

5

%

/

2

Укр.мова

3

2
3

Історія України
Філософія

%

10
4
5
6
7
8
9
3 циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін

7.12020101 «Фармація»

І
II
II

(за проф.спрямуванням)

7.12020101 «Фармація»
7.12020101 «Фармація»

Всього з циклу

&

%

£

%

11

12

13

14

15

4

сть

1

%

Абсолютна
успіиіність
О/
16

Одержали оцінки при самоаналізі

Гпупа Кількість Виконува
студенті лиККР
в

Шифр і назва
спеціальності

3

Якісна
успіиіність,
%
17

17

17

100

2

11,8

9

52,9

6

35,3

-

100

65,0

13
13

13
13

100
100

-

-

9
9

69,2
69,2

4
4

30,8
30,8

-

100
100

69,2
69,2

43

43

100

2

4,7

27

62,8

14

32,6

100

67,4

65,0
70,0

-

3 циклу фундаментальних дисциплін
4
5
6

Латинська мова
Органічна хімія
Фізична та колоїдна
хімія

7.12020101 «Фармація»
7.12020101 «Фармація»
7.12020101 «Фармація»

І
III

17
40

17
40

100
100

1
6

5,9
15,0

10
22

58,8
55,0

6
12

35,3
30,0

-

-

100
100

III

зо

зо

100

5

16,7

16

53,3

9

30,0

-

100

70,0

87

87

100

12

13,8

48

55,2

27

31,03

-

100

69,0

68,8
68,5

Всього з циклу

3 циклу професійної і практичної підготовки
7
8

9

Фармацевтична хімія 7.12020101 «Фармація»
7.12020101 «Фармація»
Фармакогнозія
Комплексна контрольна 7.12020101 «Фармація»
робота(ККР)
Всього з циклу

VI
IV

16
73

16
73

100
100

3
10

18,7
13,7

8
40

50,0
54,8

5
23

31,2
31,5

-

100
100

V,VI

51

51

100

5

9,8

34

66,7

12

23,5

-

100

76,5

140

140 100

18

12,9

82

58,6

40

28,6

-

100

71,4
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Результати проведення експертних комплексних
контрольних робіт
З метою вивчення рівня знань студентів спеціальності 7.12020101
«Фармація» ТзОВ «Львівський медичний інститут» було проведено експертні
контрольні роботи з гуманітарної та соціально-економічної, природничонаукової та професійної підготовки.

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ
З гуманітарної та соціально-економічної підготовки було проведено
контрольні роботи з наступних дисциплін:

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Експертна контрольна робота з дисципліни «Українська мова (за
професійним спрямуванням)» включає 50 тестових питань, до котрих
запропоновано 5 варіантів відповідей, один із яких правильний..
Контрольна робота була проведена зі студентами І курсу
фармацевтичного факультету. Усі 17 студентів успішно виконали завдання.
Результати перевірки контрольної роботи:
„5” - 2 (дві);
„4” - 10 (дес’ять);
„З” - 5 (п’ять)
„2” - 0 (нуль)
Середній бал - 3,8
Якісна успішність - 70,6 %
Абсолютна успішність - 100 %

Найкраще засвоїли матеріал із тем:
«Лексичні
та
фразеологічні
норми професійного мовлення». «Документація щодо особового складу».
Помилок допустили при відповіді на питання із тем: „Морфологічні та
синтаксичні норми професійного мовлення», «Розпорядча та господарськодоговірна документація”, зокрема в питаннях, що стосуються відмінювання
числівників та складних випадків узгодження підмета з присудком.
Філософія

Для написання контрольної роботи складені тести відповідно до
навчального плану і робочої навчальної програми для студентів
фармацевтичного факультету. Тести охоплюють весь програмний матеріал,
розроблено 6 варіантів, кожен з яких охоплює 50 питань.
Контрольну роботу виконували 13 студентів (100%) протягом 50 хвилин і
Голова експертної комісії
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показали наступні результати:

“5” -0 (нуль);

“4” - 8 (вісім);
“З” - 5 (п’ять)
Середній бал - 3,6.

Якісна успішність - 61,5 %.
Абсолютна успішність - 100 %.

В цілому рівень знань, продемонстрований студентами II курсу під час
написання контрольної роботи, відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної
характеристики спеціаліста зі спеціальності 7.12020101 «Фармація».
Історія України
Експертна контрольна робота з дисципліни «Історія України» була
проведена студентів II курсу фармацевтичного факультету. Студентам було
запропоновано по 50 тестових завдань (5 варіантів), до котрих подано 5
варіантів відповідей, один з яких правильний. Під час контрольної роботи були
присутні 13 студентів.
Результати контрольної роботи:
«5» - 1 (одна);
«4» -8 (вісім);
«З»- 4 (чотири).
Середній бал - 3,8.
Якісний показник - 69,2%.
Абсолютна успішність - 100%.

Під час перевірки виявлено, що більшість студентів показали добрі знання
з програмного матеріалу. Окремі студенти недостатньо засвоїли деякі питання з
таких тем:
1. Рух Опору на окупаційній Україні;
2. Роздробленість Київської Русіюснові причини та наслідки;
3. Діяльність Центральної Ради;
ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

З метою контролю рівня знань з дисциплін природничо-наукової
підготовки було проведено експертні контрольні роботи з наступних дисциплін:
Латинська мова

Експертну контрольну роботу з «Латинська мова» було проведено для
студентів І курсу фармацевтичного факультету. Студентам було запропоновано
по 50 тестових завдань (5 варіантів), до котрих подано 5 варіантів відповідей,
один з яких правильний. Під час контрольної роботи були присутні 17
студентів. Результати контрольної роботи:
Голова експертної комісії
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«відмінно» - 1 (один) студент;
«добре» - 11 (одинадцять) студентів;
«задовільно» - 5(п’ять) студентів;
«незадовільно» - 0 студентів.
Абсолютна успішність -100%.
Якісний показник - 70,6%.
Середній бал - 3,8.
Студенти оволоділи основними знаннями з граматики латинської мови,
засвоїли професійну термінологічну грамотність майбутнього спеціалістафармацевта.
Органічна хімія
Експертна контрольна робота з дисципліни «Органічна хімія» була
проведена для студентів III курсу фармацевтичного факультету. Студентам було
запропоновано по 50 тестових завдань (5 варіантів), до котрих подано 5
варіантів відповідей, один з яких правильний. Під час контрольної роботи були
присутні 40 студентів.
Результати контрольної роботи:
«відмінно» - 6 (шість) студентів;
«добре» - 23 ( двадцять три) студенти;
«задовільно» - 11 (одинадцять) студентів;
«незадовільно» - 0 студентів.

Абсолютна успішність -100%.
Якісний показник - 72,5%.
Середній бал - 3,9.
Під час перевірки виявлено, що більшість студентів показали добрі
знання з програмного матеріалу.
Окремі студенти недостатньо засвоїли програмний матеріал, а саме:
- природа електронних ефектів в органічних молекулах;
- властивості галогенпохідних вуглеводнів.

Фізична та колоїдна хімія
Експертна контрольна робота з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія»
була проведена для студентів III курсу фармацевтичного факультету
Під час контрольної роботи були присутні ЗО студентів.
Результати контрольної роботи:
«відмінно» - 5 (п’ять) студентів;
«добре» - 16 (шістнадцять) студентів;
«задовільно» - 9 (дев’ять) студентів;
«незадовільно» - 0 студентів.
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Якісний показник - 70,0%.
Середній бал - 3,9.
Під час перевірки виявлено, що більшість студентів показали добрі
знання з програмного матеріалу.
Окремі студенти недостатньо засвоїли програмний матеріал, а саме:
- термодинамічні закономірності, фазові рівноваги хімічних процесів;
- електрохімічні процеси.
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Фармацевтична хімія

Експертна контрольна робота проведена на VI курсі фармацевтичного
факультету, присутні 16 студентів(100%).
Для контрольної роботи складено 50 тестів у 5 варіантах, які охоплюють
весь програмний матеріал з даної дисципліни. Результати перевірки контрольної
роботи:
„5” - 3 (три)
„4” - 8 (вісім)
„З” - 5 (п’ять)
„2” - 0 (нуль)
Середній бал - 3,9.
Якісна успішність - 68,8 %
Абсолютна успішність - 100 %

Під час перевірки виявлено, що більшість студентів показали добрі знання
з програмного матеріалу. Окремі студенти недостатньо засвоїли деякі питання з
таких тем:
- кількісне визначення сульфаніламідних лікарських засобів;
- кількісне визначення сульфамідних лікарських засобів;
- кількісне визначення лікарських засобів йодхлорметричним і
цериметричним методами.
Фармакогнозія
Контрольна робота проведена на V курсі фармацевтичного факультету,
присутні 73 студенти (100%).
Для контрольної роботи складено 50 тестів у 5 варіантах, які охоплюють
весь програмний матеріал з даної дисципліни. Тривалість написання 50 хвилин.
Результати перевірки контрольної роботи:
„5” - 10 (десять);
„4” - 41 (сорок одна);
„З” - 22 (двадцять дві);
„2” - 0 (нуль).
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Середній бал - 3,8.
Якісна успішність - 69,9 %
Абсолютна успішність - 100 %
Під час перевірки виявлено, що більшість студентів показали добрі знання
з програмного матеріалу. Окремі студенти недостатньо засвоїли деякі питання з
таких тем:
- методи дослідження лікарської сировини, яка вміщує вітаміни
аліфатичного та ароматичного ряду;
- кількісне визначення та якісний аналіз лікарської рослинної сировини,
що вміщує ефірні олії;
- аналіз лікарської рослинної сировини, що вміщує алкалоїди;
- аналіз лікарської рослинної сировини, що вміщує серцеві глікозиди.
Комплексна контрольна робота із спеціальності «Фармація»

Експертна комплексна контрольна робота проведена для студентів V
курсу фармацевтичного факультету. Комплексну контрольну роботу писали 51
студент (100%).
Для комплексної контрольної роботи було складено 100 тестових завдань
у 5 варіантах, які в основному охоплюють основний програмний матеріал
фармацевтичної хімії, фармакогнозії з ресурсознавством, аптечної технології,
промислової технології лікарських засобів, організації і економіки фармації,
клінічної фармації.
Тривалість написання комплексної контрольної роботи 100 хвилин.
Результати перевірки комплексної контрольної роботи:
«5» - 5 (п’ять);
«4» - 35 (тридцять п’ять);
«З» - 11 (одинадцять);
«2» - 0 (нуль).
Середній бал - 3,9
Якісна успішність - 78,4 %
Абсолютна успішність - 100%

Під час перевірки ККР виявлено, що більшість студентів показали ґрунтовні
знання з окремих розділів програмного матеріалу фармацевтичної хімії,
фармакогнозії з ресурсознавством, аптечної технології, промислової технології
лікарських засобів, організації і економіки фармації, клінічної фармації.

Голова експертної комісії
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Зведена відомість результатів виконання експертних комплексних контрольних робіт
ТзОВ «Львівський медичний інститут» спеціальність 7.12020101 «Фармація»
№
п/
п

Дисципліна

Шифр і назва
спеціальності

Одержали оцінки при самоаналізі

Група Кількість Виконува
студенті лиККР
в

5

%

сть

К

3

4

О/
/О

Sz

2

%

ІО

%

К-сть

%

Абсолютна
успішність
QA

Якісна
успішність,
%

3 никлу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін

1_

Укр.мова
(за проф.спрямуванням)

2

Історія України

3

Філософія

7.12020101
«Фармація»
7.12020101
«Фармація»
7.12020101
«Фармація»

17

17

100

2

11,8

10

58,8

5

29,4

-

-

100

II

13

13

100

1

7,7

8

61,5

4

30,8

-

-

100

69,2

II

13

13

100

-

-

8

69,2

5

30,8

-

-

100

61,5

43

43

100

3

7,0

26

60,5

14

32,6

100

67,1

І

Всього з циклу

3 циклу природничо-наукових дисциплін
4

Латинська мова
5
6

Органічна хімія
Фізична та колоїдна хімія

7.12020101
«Фармація»
7.12020101
«Фармація»
7.12020101
«Фармація»

І

17

17

100

1

5,9

11

64,7

5

29,4

-

-

100

70,6

III

40

40

100

6

15,0

23

57,5

11

27,5

-

-

100

72,5

III

зо

зо

100

5

16,7

16

53,3

9

30,0

-

-

100

70,0

87

87

100

12

13,8

50

57,5

25

28,7

100

71,0

Всього з циклу

3 циклу професійної і практичної підготовки
7

Фармацевтична хімія

8

Фармакогнозія

9

Комплексна контрольна
робота(ККР)

7.12020101
«Фармація»
7.12020101
«Фармація»
7.12020101
«Фармація»

VI

16

16

100

3

18,7

8

50,0

5

31,2

-

100

68,8

IV

73

73

100

10

13,7

41

56,2

22

30,1

-

100

69,9

V,V1

51

51

100

5

9,8

35

68,6

11

21,6

-

100

78,4

140

140

100

12,9

84

60

39

27,9

100

72,4

Всього з циклу

.С.Гриценко
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за

Порівняльна характеристика виконання комплексних контрольних робіт
зами самоаналізу та акредитаційної експертизи спеціальності 7.12020101 «Фармація»
Акредитаційна експертиза

Самоаналіз
№п/п

Група

Всього Всього
осіб
писали
осіб

Абсолютна
успішність

Якісна
успішні
сть

Всього
осіб

Всього
писал
и осіб

Абсолю
тни
успішніст
ь

Розходження

Якісна
успішні
сть

Абсолю
тни
успішн
ість

Якісна
успішні
сть

3 циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін
+5,6

1

Укр.мова
(за проф.спрямуванням)

17

17

100

65,0

17

17

100

70,6

0

2

Історія України

13

13

100

69,2

13

13

100

69,2

0

3

Філософія

13

13

100

69,2

13

13

100

61,5

0

Всього

43

43

100

67,4

43

43

100

67,1

0

-оз

0
-7,7

3 циклу природничо-наукових дисциплін
4

Латинська мова

17

17

100

65,0

17

17

100

70,6

0

+5,6

5

Органічна хімія

40

40

100

70,0

40

40

100

72,5

0

+2,5

Фізична та колоїдна хімія

ЗО

ЗО

100

70,0

зо

зо

100

70,0

0

87

87

100

69,0

87

87

100

71,0

0

+1,0

6

Всього

0

3 циклу професійно-орієнтованих дисциплін

7

Фармацевтична хімія

16

16

100

68,8

16

16

100

68,8

0

0

8

Фармакогнозія

73

73

100

68,5

73

73

100

69,9

0

+1,4

9

Комплексна контрольна робота(ККР)

51

51

100

76,5

51

51

100

78,4

0

+1,9

140

140

100

71,4

140

140

100

72,4

0

+1,0

Всього

Голова експертної комісії, професор

Член комісії, доцент
Голова експертної комісії

І.С.Гриценко

О.В.Геруш
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XII ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Експертна комісія провівши акредитаційну експертизу спеціальності
7.12020101 «Фармація» з підготовки фармацевтичних спеціалістів, провівши
аналіз матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного забезпечення
якості підготовки фахівців та вивчивши результати проведення ККР зробила
такі висновки:
1. Пакет документів представлений Товариством з обмеженою
діяльністю «Львівський медичний інститут» для проведення чергової
акредитації спеціальності 7.12020101 «Фармація» за обсягом та повнотою
відповідає вимогам “Положення про акредитацію вищих навчальних закладів та
вищих професійних училищ”.
2. Матеріально-технічна база Інституту відповідає вимогам, нормативам
освітньої діяльності щодо ліцензування та акредитації підготовки фахівців зі
спеціальності 7.12020101 «Фармація»
3. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу підготовлено
на належному рівні.
4. Кадровий потенціал Інституту забезпечує достатній рівень підготовки
фахівців із спеціальності 7.12020101 «Фармація» у відповідності до освітньопрофесійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики .
5. На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів спеціальності
7.12020101 «Фармація» під час перевірки результатів діяльності на місці
експертна комісія дійшла висновку, що програма освітньої підготовки
спеціалістів за спеціальністю 7.120210101 «Фармація» з ліцензійним обсягом
100 осіб на денну форму навчання та 100 осіб на заочну форму навчання у
Товаристві з обмеженою діяльністю «Львівський медичний інститут» кадрове,
методичне та матеріально-технічне забезпечення в цілому відповідають
встановленим вимогам до даного рівня навчальної підготовки і можуть
забезпечити державну гарантію якості освіти.
6. Спеціальність 7.12020101 «Фармація» у Товаристві з обмеженою
діяльністю «Львівський медичний інститут» може бути акредитована за
III (третім) рівнем акредитації.

Вважаємо за необхідне висловити пропозиції, які не входять до складу
обов'язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але дозволять
поліпшити якість підготовки фахівців:
- продовжувати роботу над розширенням матеріально-технічної бази для
підготовки провізорів;
- активізувати роботу з підготовки докторів та кандидатів
фармацевтичних наук;
- постійно поновлювати оснащення мультимедійними засобами
кабінетів з метою покращення підготовки студентів спеціальності
7.12020101 «Фармація»;
Голова експертної комісії

І.С.Гриценко
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- продовжити роботу з удосконаленням інформаційно-комп’ютерного
забезпечення навчального процесу з предметів циклу професійноорієнтовних дисциплін;
- збільшити видання підручників та навчальних посібників з грифом
МОН та МОЗ України.

Голова експертної комісії:

Гриценко Іван Семенович
д.хлі., професор,
завідувач кафедри
медичної хімії
Національного
фармацевтичного університету

Член комісії:
Геруш Олег Васильович
к.ф.н, доцент, завідувач кафедри
фармації Буковинського державного
медичного університету

З висновками ознайомлений
Ректор
ТзОВ «Львівський медичний і
/
ЛЬВІВСЬКИЙ 4/

,
Д.М.Н.,

М.С.Регеда

професор
Ї-У"

ІНСТИТУТ

-і'
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