
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівський
медичний інститут"

Освітня програма 22156 Провізор

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівський медичний
інститут"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 22156

Назва ОП Провізор

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Cпеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Давиденко Олександра Олександрівна, Ільїна Софія Костянтинівна,
Загричук Григорій Ярославович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 27.01.2021 р. – 29.01.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://drive.google.com/file/d/1Nv5bI4uHv9UIlFLj4jMRLD5xIzzpuwcp/v
iew

Програма візиту експертної групи https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/Programa-
roboty-226.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Перспективний план розвитку Львівського медичного інституту на 2019-2024 pp. та слова директора та ректора
інститут під час фінальної зустрічі вказують на серйозний підхід щодо подальших можливостей існування та
покращення даної ОПП. Адміністрація інституту реагує на ті зауваження та пропозиції, які надходять від усіх
стейкхолдерів щодо покращення реалізації даної ОПП. Під час дистанційної акредитаційної експертизи експертною
групою визначено, що освітня діяльність за цією ОПП в цілому відповідає усім критеріям, хоча зустрічаються й
недоліки. ЕГ надані рекомендації, реалізація яких допоможе усунути виявлені слабкі сторони та удосконалити
якість надання освітніх послуг за даною ОПП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

За результатами аналізу відомостей про самооцінювання ОПП, Zoom-зустрічей при проведенні акредитаційної
експертизи, експертна група хоче відзначити такі сильні сторони програми та позитивні практики: участь
роботодавців в процедурі перегляду ОПП, роботу Ради стейкхолдерів, проведення анонімного анкетування різних
зацікавлених сторін, реагування адміністрації інституту на висловлені рекомендації, оновлення освітньої програми
внаслідок прогнозування розвитку галузі, потреб суспільства та сучасних наукових досліджень, наявність силабусів,
залучення до викладання за даною ОПП великої кількості професіоналів-практиків, наявність різних баз практик як
в Україні, так і в Польщі, вільний доступ до онлайн-сервісу Unicheck, наявність власної школи педагогічної
майстерності, наявність Асоціації випускників.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкими сторонами даної ОПП варто відзначити наступне: недостатнє залучення здобувачів освіти до перегляду
ОПП, в окремих випадках формальний підхід до створення матриць відповідностей ОПП та перенесення їх у
силабуси, відсутність практики міжнародної академічної мобільності студентів даної ОПП; відсутність практики
реалізації врахування здобутих результатів навчання в неформальній освіті та під час міжнародної академічної
мобільності студентів, неповнота реалізації підходу щодо імплементації питання академічної доброчесності,
часткова невідповідність щодо рівня професійної кваліфікації окремих викладачів тим дисциплінам, які вони
викладають. ЕГ рекомендує гаранту ОПП та адміністрації інституту розширити залучення студентства до процедури
перегляду та оновлення ОПП, врахувати побажання випускників щодо можливості внесення до каталогу вибіркових
дисциплін розгляд медичного менеджменту; запровадити практику визнання результатів навчання, здобутих в
неформальній освіті, під час міжнародної академічної мобільності студентів і для цього розширити міжнародну
співпрацю, активніше залучати студентів до розробки і проведення інформаційних зустрічей з питань боротьби із
плагіатом, створити систему заохочення для студентів з метою популяризації академічної доброчесності;
запровадити рейтингову систему оцінювання науково-педагогічних працівників та розглянути можливість
розширення практики матеріального стимулювання НПП; доповнити матеріально-технічне забезпечення ОПП
сучасним круговим поляриметром, рН-метром, створювану навчальну аптеку сучасним програмним забезпеченням
та касовим і фіскальним обладнанням; поповнити бібліотечний фонд ОПП сучасною навчально-методичною
літературою англійською мовою; створити можливість ознайомлення студентів ОПП Провізор з оцінками через
електронний доступ на рівні зі студентами інших ОПП; продовжувати розбудовувати внутрішню систему
забезпечення якості освіти

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Львівський медичний інститут – приватний заклад вищої освіти (ЗВО), що позиціонує себе як заклад, що поєднує у
собі інновації у медичній освіті та традиції класичної підготовки студентів. Створена ОПП Провізор передбачає
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створення умов для формування особистості майбутнього провізора через надання якісних освітніх послуг
відповідно до європейських вимог, створення можливостей для студентів у побудові своєї траєкторії освіти,
побудови нового освітнього та наукового простору для науково-педагогічних працівників (НПП) та здобувачів вищої
освіти, що повністю узгоджується з місією, візією (https://medinstytut.lviv.ua/misiya/) та перспективним планом
р о з в и т к у інституту (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/PERSPEKTYVNYY-PLAN-ROZVYTKU-
2019-2024r.pdf) і фармацевтичного факультету (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Perspektyvnyy-
plan-rozvytku-farm.-fakultetu-DFN.pdf). Фокус ОПП спрямований на підготовку висококваліфікованих фахівців
фармацевтичної галузі, які володіють сучасними знаннями і необхідними практичними навичками; враховує
вимоги роботодавців у сфері виробництва, оптової та роздрібної реалізації лікарських засобів, оскільки формує
інноваційний стиль мислення, який ґрунтується на міжнародних документах, що регламентують усі складові обігу
лікарських засобів та відповідних протоколах. ОПП Провізор здатна сформувати фахівців із новим стилем
мислення, передбачає поглиблене вивчення іноземної мови, зокрема англійської, а також орієнтована на
застосування сучасних інформаційних технологій. Перегляд ОПП, яка започаткована у 2016 році, відбувся у 2019
році, після обговорення з роботодавцями, аналізу відповідних програм у ЗВО України та за кордоном, а також
результатів анкетування серед здобувачів з даної ОПП та НПП. Зокрема, внесені зміни у зміст робочої навчальної
програми дисципліни «Організація та економіка фармації», «Фармацевтична хімія», «Клінічна фармакологія та
фармацевтична опіка», «Фармакологія», програму з виробничої практики
(https://drive.google.com/file/d/12Y0ye3zRr_k48T3b07yeaajJw67mM8rY/view?usp=sharing). За останні роки
проведено закупівлю корпусу, який в більшій мірі оснащений для навчання саме студентів за ОПП Провізор,
заплановано створення навчально-виробничої аптеки. ОПП Провізор є типовою для регульованої спеціальності 226
"Фармація, промислова фармація", зміна подальшої назви ОПП на Фармація, промислова фармація пов'язана із
постановою КМУ №53 від 01.02.2017 р., згідно якої спеціальність 226 «Фармація» перейменована на 226 «Фармація,
промислова фармація». За своєю структурою та змістом це одна і та ж ОПП з різними назвами.

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

ОПП Провізор 2016 року переглянули у 2019 р. Опитування випускників у 2018-2019 рр. проводилось у письмовій
формі, стали поштовхом до розширення кількості напрямів спеціалізації під час виробничої фармпрактики. Пізніше
були враховані інші пропозиції стейкхолдерів (рецензія Прокопіва А.І., канд. фарм. наук Кузя В.П.)
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/opytuvannya-robotodavtsi-2020.pdf,
https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-vypusknykiv/), проведено аналіз аналогічних програм у ЗВО України та за
кордоном, аналіз анкетувань (https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity/,
https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-vykladachiv/). За пропозицією студентів розширено число баз для практики -
підписано 11 угод з польськими аптеками для проходження практики (підтверджено на зустрічах, копії угод
прикріплено у відповідь на запит (https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/2884)), розширено каталог
вибіркових дисциплін. Студенти обирають бази практик для проходження виробничої практики на підставі
клопотання та погодження, скеровуються на ці бази. ЗВО надано копії угод про практики та інформацію
підтверджено під час зустрічей. На підставі пропозицій здобувачів вищої освіти введено вивчення вибіркових
дисциплін «Косметична хімія» та «Основи косметології», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». ОПП
Провізор була оприлюднена на сайті ЗВО (https://medinstytut.lviv.ua/op-226/) з можливістю подання пропозицій
усіх заінтересованих сторін. Зокрема, директор КП «Аптека №293», канд. фарм. наук Кузь В.П., враховуючи свій
досвід та матеріальну базу забезпечує проведення практичних занять з «Технології ліків» на базі своєї аптеки.
Згідно пропозицій директора філії ДЦ «Центральна лабораторія з якості аналізу лікарських засобів і медичної
продукції» Змейко С.О внесено зміни в зміст програми з виробничої практики зі спеціалізації «Контроль якості
лікарських засобів» (враховуючи регіональний контекст) щодо ознайомлення з досвідом практичної діяльності та
роботи в аптеках Європейської спільноти, зокрема Республіки Польща
(https://drive.google.com/file/d/12Y0ye3zRr_k48T3b07yeaajJw67mM8rY/view?usp=sharing). Враховано рекомендацію
директора ботанічного саду, канд. біол. наук, доцента Прокопіва А.І. щодо вивчення окремо питання раціонального
використання і збереження ресурсів лікарських рослин України (курс «Фармацевтичної ботаніки»,
(https://drive.google.com/file/d/1w9VOFUPTmsPYwi6EPoQqEFEM4ZhEJoT7/view?usp=sharing) Оновлено зміст
робочих програм дисциплін «Організація та економіка фармації», «Фармацевтична хімія», «Клінічна фармакологія
та фармацевтична опіка», «Фармакологія» у відповідності з викликами сьогодення. Під час вивчення цих ОК, а
також ВК 4, ВК 7, ВК 8, ВК 10, ВК 26, ВК 29 враховуються формування soft skills – співробітництво (робота в команді,
співпраця, лідерство) (ПРН 1,22,24); комунікація (ПРН 8,10); креативність (ПРН 7); критичне мислення (ПРН 4, 5,
12); відповідальність (ПРН 6); ініціативність (ЗК 5).

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

Під час створення та перегляду ОПП Провізор враховані тенденції розвитку спеціальності Фармація через
визначення цілей ОПП та ПРН, які базуються на основі проєкту стандарту вищої освіти для спеціальності 226
Фармація, промислова фармація, який розроблений фахівцями в галузі. Проведений аналіз інформації Української
фармацевтичної школи (http://hunt-get.com/ukrpharmschool), аналогічних ОПП вітчизняних ЗВО – Національного
фармацевтичного університету, Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського,
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Львівського національного медичного університету
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імені Данила Галицького, Івано-Франківського національного медичного університету та іноземних ЗВО –
Люблінського медичного університету та Вроцлавського медичного університету (Польща). За результатами аналізу
впроваджено для вивчення пацієнтоорієнтовані вибіркові курси («Броматологія», «Фармацевтичні аспекти
нутриціології» «Тренінг спілкування», «Фармацевтична психологія»). Враховуючи останні тенденції розвитку
фармацевтичної галузі в силабуси дисциплін та матеріали занять з «Організації та економіки фармації»,
«Фармацевтичний менеджмент та маркетинг», «Фармакології», «Клінічної фармації та фармацевтичної опіки»
внесено питання щодо реалізації програми «Доступні ліки», впровадження електронного рецепту, зміни груп ЛЗ,
які підлягають предметно-кількісному обліку у закладах охорони здоров’я, фармацевтичної опіки хворих,
спричиненої COVID-19. Регіональні особливості враховані завдяки впровадженню проходження практики
польськими студентами на базі польських аптек (надані угоди про співпрацю), а також під час зустрічі було
зазначено про запрошення викладачів польських ЗВО для викладання Фармацевтичного права та законодавства з
практичним спрямування для польського регіону.

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

Стандартом вищої освіти за спеціальністю Фармація не прийнятий, тому при розробці ОПП була звернута увага на
відповідність вимогам Національної рамки кваліфікацій для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Після
закінчення навчання за даною ОПП випускники можуть вступати на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти,
проходити інтернатуру відповідного профілю та виконувати професійну роботу за ДК 003:2010: 23157 лаборант
(фармація) (код КП – 3228); 24427 провізор-інтерн (код КП – 3228). Після підготовки в інтернатурі фахівець
здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду: 2224.2
провізор; 2224.2 провізор-аналітик; 2224.2 провізор-токсиколог; 2224.2 провізор-гомеопат. Відповідно до вимог
опису кваліфікаційних рівнів (7 рівень НРК та другий цикл вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського
простору вищої освіти) випускники-магістри зможуть застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у
професійній діяльності (ПРН 1, 2, 3); здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні технології
(ПРН 9,12); демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу, критичного осмислення та синтезу інформації з
різних джерел та використання цих результатів для рішення типових та складних спеціалізованих завдань
професійної діяльності (ПРН 4); виконувати професійну діяльність з використанням креативних методів та підходів
(ПРН 7); аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, узагальнювати, систематизувати й
використовувати її у професійній діяльності (ПРН 12);. розраховувати основні економічні показники діяльності
аптечних закладів (ПРН 21); проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії, основаній на гуманістичних і
етичних засадах (ПРН 1); дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, керівництвом,
споживачами, ефективно працювати у команді (ПРН 10); використовувати іноземні мови у професійній діяльності,
приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребують застосування нових підходів та
прогнозування (ПРН 7,14-32.); нести відповідальність та оцінювати стратегічний розвиток команди ( ПРН 1, 10, 22,
24).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Мета та цілі ОПП в цілому відповідають основним стратегічним цілям інституту. Створена Рада стейкхолдерів – 13
представників для фармацевтичного факультету (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/rada-
steykholderiv.pdf), Положення про раду роботодавців (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/polozhennya-pro-radu-robotodavtsiv.pdf), проводяться засідання Ради
(https://drive.google.com/drive/folders/1h69UiJHtKVAcU-AGHZkrYtWdFThil8vB). Проводяться Опитування
здобувачів вищої освіти, Опитування стейкхолдерів, Опитування професорсько – викладацького складу, Опитування
випускників.

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

Слабкими сторонами щодо даного критерію є недостатнє залучення здобувачів освіти до перегляду ОПП,
недостатня конкретика щодо термінів виконання перспективного плану розвитку фармацевтичного факультету на
2020-2025 рр., в тому числі ОПП Провізор. ЕГ рекомендує гаранту ОПП розширити залучення студентства до
процедури перегляду та оновлення ОПП, а також спільно з деканатом переглянути та конкретизувати часові рамки
виконання пунктів перспективного розвитку за усіма напрямами діяльності, бо в існуючому плані надана
інформація лише в цілому: Термін виконання 2020-2025.
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Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Цілі та ПРН ОПП сформовані з врахуванням тенденцій розвитку спеціальності Фармація, ринку праці в Західному
регіоні України та близькості кордону, досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм. ОПП
Провізор є типовою для регульованої спеціальності Фармація, промислова фармація, спроєктована відповідно до
запитів зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів, відповідає місії та стратегії ЗВО.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Стандарт вищої освіти за спеціальністю Фармація на даний час відсутній. Обсяг ОПП провізор узгоджується з
вимогами Закону України «Про вищу освіту» та становить 300 кредитів Європейської кредитно-трансферної
системи (ЄКТС), обсяг ОК, спрямованих на формування компетентностей та ПРН становить 221 кредит, обсяг
дисциплін за вибором студентів становить 79 кредитів ЄКТС, що відповідає вимогам Закону України «Про вищу
освіту».

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

Представлена в ОПП логічна послідовність вивчення ОК складає систему, що відповідає предметній області
Фармація, дозволяє досягнути заявлених цілей та ПРН, тоді як наявні вибіркові дисципліни доповнюють таку
можливість. Проте аналіз матриці відповідності як обов’язкових, так і вибіркових компонентів ОПП загальним та
фаховим компетентностям, досягнення програмних результатів навчання показав, що при їх формуванні в окремих
моментах проявлено недостатній досвід для її створення. Наприклад, для забезпечення досягнення деяких ПРН (2,
4, 7-10) та формування ЗК (2, 4) забезпечують від 29 до 46 ОК, від 26 до 31 ВК. Адже деякі з представлених ОК для
цих ЗК та ПРН є справді основними і дозволяють набути ці ПРН, ЗК в абсолютній більшості, тоді як інші ОК
відіграють лише допоміжну чи підтримуючу функції. Також представлена ВК 1 не забезпечує жодної ЗК та ФК, тоді
як забезпечує досягнення ПРН 1-ПРН8; ряд ОК (8-11, 14-17, 20,21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 43, 45, 47, 48) та ВК (4, 7,
8, 10-17, 22-24, 27, 28, 32, 33) здатні забезпечити всі ЗК 1-ЗК14), оскільки такого теж не може бути. Аналіз змісту
силабусів та відповідних матриць, аналізуючи мету вивчення дисциплін, стає зрозумілим, що не можуть
забезпечувати набуття студентами ФК та ПРН, або мають сумнівний характер, наступні освітні компоненти: ОК 12 –
ФК1-5, ФК7-15, ФК17-19 та ПРН1-15, ПРН17, ПРН19-27, 29-32; ОК19 – ФК2, ФК4-18, ФК20 та ПРН1-7, ПРН10-12;
ПРН14, ПРН16-32; ВК12, 13, 23, 24, 27 – ФК1-7, ФК11-15, ФК17-20; ВК12 – ПРН1-19, ПРН23-27, ПРН29-32; ВК13 –
ПРН1-14, ПРН16, 17, ПРН19, ПРН24-27, ПРН30-32; ВК14-17 – ПРН1-19; ВК23, 24, 27 – ПРН1-19, ПРН23-27, ПРН29-
32; ВК28 – ПРН1-17, ПРН 19, ПРН21-32. Зміст самих же окремих силабусів в плані формування ЗК, ФК та ПРН не
корелюється з матрицею відповідностей, наприклад Силабус з Аналітичної хімії, Органічної хімії тощо.

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

Зміст ОПП Провізор відповідає предметній області спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», об’єкту
вивчення та меті навчання, враховує фокус та особливості ОПП, забезпечує засвоєння ПРН, які забезпечують
формування кваліфікаційних компетентностей провізора, а саме знання чинного законодавства про охорону
здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та установ охорони здоров’я;
організацію фармацевтичної служби; основи права в медицині; права, обов’язки та відповідальність провізора;
організацію забезпечення населення, лікувально-профілактичних закладів, роздрібної аптечної мережі, оптових
покупців лікарськими засобами та іншими товарами медичного призначення; показники роботи аптечних установ;
технологію виготовлення ліків та правила зберігання; систему контролю якості лікарських засобів на стадіях
розробки, виготовлення, розподілу, транспортування, зберігання та споживання; порядок раціонального
використання дикорослих лікарських рослин, їх заготівлі та аналізу; фармако-терапевтичні властивості лікарських
засобів; методи дослідження та оцінки ринку фармацевтичних товарів, визначення попиту і розрахунок потреби в
лікарських препаратах і товарах медичного призначення; ціноутворення, податкове регулювання доходів;
міжнародні правила оформлення і здійснення експортно-імпортних операцій по забезпеченню фармацевтичними
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товарами; організацію підприємницької діяльності; правила оформлення документації; сучасну літературу за фахом
та методи її узагальнення, оскільки ОПП передбачає вивчення відповідних ОК: «Технологія ліків», «Фармакологія»,
«Фармакогнозія», «Фармацевтична хімія», «Фармакотерапія з фармакокінетикою», «Гігієна у фармації та екологія»,
«Клінічна фармація та фармацевтична опіка», «Фармацевтичне та медичне товарознавство», «Фармацевтичний
менеджмент та маркетинг» та ін. Цей підтверджується рецензіями стейкхолдерів та результатами зустрічей з ними.

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

ОПП передбачає два цикли вибіркових дисциплін: цикл дисциплін загальної підготовки, що включає ВК1-ВК8 та
цикл дисциплін професійної підготовки, що включає ВК9-ВК33. Більшість дисциплін за вибором мають обсяг 3
кредити ЄКТС, окремі ВК мають 4 кредити, ВК28 Виробнича практика за спеціалізацією має 30 кредитів ЄКТС.
Таким чином із запропованих дисциплін студент може обрати спеціалізацію з виробничої практики (30 кредитів) та
ще має можливість набрати 49 кредитів із задекларованих в ОПП 79 кредитів вільного вибору студентів, що
узгоджується із нормами закону України «Про вищу освіту». При цьому студенти мають право вибирати навчальні
дисципліни, що пропонуються також і для інших ОПП, за погодженням з деканом факультету. Починаючи з 3 курсу
студенти мають можливість обирати дисципліни відповідно до своєї спеціалізації. На 5 році навчання, оскільки
виробнича практика проводиться за спеціалізацією, випускникам для забезпечення цілісного формування
індивідуальної освітньої траєкторії було надано можливість вибирати напрям спеціалізації за такими напрямами: -
менеджменту та маркетингу у фармації – 30 кредитів; - організації та економіки фармації – 30 кредитів; -
фармацевтичної хімії – 30 кредитів; - контроль якості лікарських засобів – 30 кредитів. Тому дана виробнича
практика була віднесена до вибіркового компоненту. Під час відеозустрічей зі студентами, представниками
студентського самоврядування та під час відкритої зустрічі, студенти відзначили можливість вільного обрання
вибіркових навчальних дисциплін з каталогу дисциплін
(https://drive.google.com/drive/folders/1dk90HgoY8qDLSenmFRzPnGpFC-vQPT32 ), здійснена можливість
електронної подачі заяви
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDyaDoEFp0WKPO1QYR6kejLKoYATqwyVeQ2vLvpF4fifJNwA/closedform
), яка є активною у визначені Положенням строки. Процедура вибору дисциплін узгоджується з Положенням Про
організацію освітнього процесу Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський медичний інститут»
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-OSVITN%CA%B9OHO-
PROTSESU.pdf), Положенням про вибіркову дисципліну у Львівському медичному інституті
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-VYBIRKOVU-DYSTSYPLINU.pdf) та було
підтверджено під час зустрічі зі студентами. ЕГ надано скан-копії заяви щодо вибору дисциплін з метою включення
їх до індивідуального плану студента. Групи для вивчення дисциплін вільного вибору формуються у складі не менше
10 осіб. Студенти мають можливість написати заяви повторно відповідно до сформованого переліку груп на
вивчення дисциплін, якщо на обрану ними попередньо дисципліну не була сформована академічна група. За
пропозицією студентів до переліку вибіркових дисциплін введено «Іноземну мову (за професійним спрямуванням)»
для більш успішного складання ЄДКІ. Студенти також мають можливість формувати індивідуальну освітню
траєкторію шляхом відвідування 8 наукових гуртків.

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

В освітній програмі та, відповідно, у навчальному плані передбачено проходження навчальної практики з
фармацевтичної ботаніки (ОК 43), фармакогнозії (ОК 44), першої долікарської допомоги з ознайомчою медичною
практикою (ОК 48) загальним обсягом по 3 кредити кожна, а також виробничої практики за спеціалізацією (ВК 28)
обсягом 30 кредитів ЄКТС, можливість вибору практики з технології ліків (ВК21) обсягом 3 кредити. Проведення
практики відбувається у відповідності до Положення про проведення практики студентів ТзОВ «Львівський
медичний інститут» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/Polozhennya-pro-praktyku.pdf). ЕГ
надані угоди з вітчизняними базами практик, польськими аптеками, щоденники практик. Під час зустрічі із
завідувачкою відділом практики Онищук Юлією Петрівною та студентами відзначено задоволеність умовами
практики, керівники окремих видів практик Прокопів Андрій Іванович та представники роботодавців Кузь Василь
Павлович, директор КП «Аптека 293», Змейко Софія Олександрівна, директор філії ДП «Центральна лабораторія з
контролю якості лікарських засобів та медичної продукції» у м. Львів, Бик Неля Василівна, директор КП «Аптека
№1», виконавчий директор Галицької фармацевтичної асоціації відзначили достатній рівень практичних навичок
студентів ЛМІ. В розмові зі студентами та наліз анкетування показав, що студенти хотіли б розширити бази практик
за рахунок можливості проходити практику в польських аптеках. ЕГ надали копії угод з польськими аптеками, а
гарант програми та ректор ЛМІ запевнили, що після завершення пандемії таку практику в польських аптеках
зможуть проходити не тільки польські студенти, але й вітчизняні. Перелік інших освітніх компонентів, методів
викладання та навчання, ознайомлення зі звітами про практику підтверджують, що студенти ЛМІ зможуть здобути
компетентності, необхідні їм для діяльності провізора.
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

ОПП Провізор дозволяє сформувати соціальні навички (soft skills) студентів, хоча при зустрічі зі студентами не всі
повністю розуміли, які саме навички входять в це поняття. Опанування студентами соціальних навичок
забезпечується обов’язковими ОК (українська мова (за професійним спрямуванням) (ОК1), історія України та
українська культура (ОК2), філософія (ОК3), іноземна мова (за професійним спрямуванням) (ОК5), етика і
деонтологія у фармації (ОК21), фармакоекономіка (ОК29), клінічна фармація та фармацевтична опіка (ОК32),
Соціальна фармація (ОК42), вступ у фармацію (ОК46)) та вибірковими компонентами, які пропонує ОПП: ВК1, ВК4-
ВК10, ВК26, ВК29 тощо. Вивчення даних компонентів дозволяє сформувати у студентів навички діяти соціально
відповідально та громадянсько свідомо (ЗК1); виявляти ініціативу та підприємливість (ЗК5); бути здатним до
адаптації та діяти у новій ситуації (ЗК7); спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, спілкуватися
іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує ефективну професійну діяльність (ЗК8);
використовувати інформаційні і комунікаційні технологій (ЗК9); вибирати стратегії спілкування, працювати в
команді та з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності (ЗК10). Форми й методи навчання з
дисциплін також сприяють формуванню soft skills: це обговорення й дискусії, проблемно-пошуковий виклад
матеріалу, участь студентів у наукових гуртках тощо.

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

Професійний стандарт за спеціальністю Фармація, промислова фармація на даний час відсутній. Проте зміст ОПП в
цілому зорієнтований на набуття тих компетентностей, які зазначені в Національній рамці кваліфікацій та дають
можливість випускнику ОПП вступати на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, проходити інтернатуру
відповідного профілю і виконувати професійну роботу за ДК 003:2010: 23157 лаборант (фармація) (код КП – 3228);
24427 провізор-інтерн (код КП – 3228). Після підготовки в інтернатурі фахівець здатний виконувати зазначену в ДК
003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду: 2224.2 провізор; 2224.2 провізор-аналітик;
2224.2 провізор-токсиколог; 2224.2 провізор-гомеопат.

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

Обсяг ОПП відповідає вимогам законодавства, обсяг окремих ОК та ВК співмірний із тим навантаженням студентів,
які їм потрібні для досягнення цілей та програмних результатів навчання. Обсяг ОПП та окремих ОК і ВК показав,
що співвідношення аудиторної та самостійної роботи загалом є збалансованим. Розподіл годин між аудиторною та
самостійною роботами за більшістю освітніх компонент відображає фактичне навантаження здобувачів вищої
освіти. Обсяг самостійної роботи з дисциплін є достатнім для їх опанування, не призводить до перевантаження при
їх вивченні. Студенти задоволені освітнім середовищем, на підготовку до занять їм є достатньо часу, матеріал є
доступним, у випадку незрозумілих питань їм надаються консультації.

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

Дуальна форма навчання за даною ОПП не передбачена. Проте при реалізації ОПП є окремі приклади дуальності
навчання на заочній формі, оскільки більшість студентів заочної форми навчання працюють в аптеках або
фармацевтичних компаніях. Необхідно розширити елементи дуальної освіти на заочній формі навчання та
розглянути питання визнання результатів такої роботи під час реалізації ОПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг ОПП відповідає вимогам закону України «Про вищу освіту» щодо навчального навантаження для другого
(магістерського) рівня вищої освіти, забезпечує реальність вибору студентами вибіркових дисциплін в обсязі не
менше 25%; зміст ОПП відповідає предметній області Фармація. Освітні компоненти, що включені до ОПП,
дозволяють в основному досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Позитивним є розуміння
адміністрації інституту необхідності покращення підготовки рівня володіння англійською мовою та введенням до
числа вибіркових дисциплін додатково Іноземної мови (за професійним спрямуванням).
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

Аналіз матриць відповідностей ОК, ВК відносно забезпечення формування ЗК, ФК та досягнення ПРН, окремих
силабусів з окремих дисциплін показав формальний підхід до їх формування. Тому рекомендовано переглянути
матриці відповідності, силабуси (наприклад з Аналітичної хімії, Органічної хімії) з метою приведення можливості
забезпечення окремими ОК та ВК досягнення відповідних ЗК, ФК та ПРН (ВК 1 не забезпечує жодної ЗК та ФК, тоді
як забезпечує досягнення ПРН 1-ПРН8); ОК (8-11, 14-17, 20,21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 43, 45, 47, 48), ВК (4, 7, 8, 10-
17, 22-24, 27, 28, 32, 33) забезпечують всі ЗК 1-ЗК14). Не можуть забезпечувати набуття студентами ФК та ПРН, або
мають сумнівний характер, наступні освітні компоненти: ОК 12 – ФК1-5, ФК7-15, ФК17-19 та ПРН1-15, ПРН17, ПРН19-
27, 29-32; ОК19 – ФК2, ФК4-18, ФК20 та ПРН1-7, ПРН10-12; ПРН14, ПРН16-32; ВК12, 13, 23, 24, 27 – ФК1-7, ФК11-15,
ФК17-20; ВК12 – ПРН1-19, ПРН23-27, ПРН29-32; ВК13 – ПРН1-14, ПРН16, 17, ПРН19, ПРН24-27, ПРН30-32; ВК14-17
– ПРН1-19; ВК23, 24, 27 – ПРН1-19, ПРН23-27, ПРН29-32; ВК28 – ПРН1-17, ПРН 19, ПРН21-32. За можливості,
врахувати побажання випускників щодо внесення до каталогу вибіркових дисциплін розгляд медичного
менеджменту.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура, зміст та шляхи реалізації ОПП відповідають нормативним вимогам. При перегляді ОПП враховувалися
пропозиції різних груп стейкхолдерів. Студенти мають реальну можливість формувати індивідуальну освітню
траєкторію. Висловлені недоліки можуть бути усунені в короткостроковий час. Обов’язкові освітні компоненти
послідовні, мають логічний зв'язок між собою. ОПП та її зміст відповідають вимогам необхідної професійної
кваліфікації.

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

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

Правила прийому на навчання та вимоги до абітурієнтів наведені в Правилах прийому до ТзОВ «Львівський
медичний інститут» у 2021 році (протокол Вченої Ради № 4 від 24.12.2020, https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/pravyla-pryyomu.pdf). Вся необхідна інформація (включаючи терміни вступної кампанії;
документи, необхідні для вступу; програми вступних іспитів; поновлення на навчання та перевід) доступна за
посиланням: https://medinstytut.lviv.ua/abituriyentu/. Приймальна комісія діє згідно з «Положенням про
приймальну комісію ТзОВ «Львівський медичний інститут» у 2021 році», затвердженим Вченою Радою 01.12.2020
р., протокол №3 (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/polozhennya-pro-pryym-komisiyu.pdf). Склад
приймальної комісії затверджується на 1 календарний рік наказом ректора ТзОВ «Львівський медичний інститут»,
який і є її головою. Також до складу цієї комісії входить представник органів студентського самоврядування.
Правила прийому до ТзОВ «Львівський медичний інститут» викладені чітко й зрозуміло, дискримінаційних
положень для потенційних вступників не містять. Під час інтерв’ювання і здобувачі, і випускники підтвердили, що
інформація про ОПП, правила прийому, проведення вступних іспитів були цілком їм зрозумілі.

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

Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань із здійснення нею своїх функцій, утворюються такі
підрозділи Приймальної комісії: предметні екзаменаційні комісії; фахова екзаменаційна комісія; комісії для
проведення співбесід; апеляційна комісія; відбіркова комісія - у разі потреби. Предметні екзаменаційні комісії та
комісії для проведення співбесід утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на
основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі повної
загальної середньої освіти. Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі
на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Апеляційна комісія утворюється
для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається заступник ректора ТзОВ «ЛМІ», який
не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ПЗСО
вступають на перший курс, зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з трьох
конкурсних предметів: перший предмет – українська мова (замість результатів з української мови можуть
використовуватися результати ЗНО з української мови та літератури 2018-2021 років), другий - математика, третій
предмет на вибір вступника – біологія, або хімія, або фізика. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра – на основі сертифікату з української мови та літератури; вступного
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випробування з біології та хімії. Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти мав бути не
менше, ніж 130 балів. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста магістра – на
основі сертифікату з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови; вступного випробування з біології та
хімії. Отже, на основі отриманої інформації та проаналізувавши зразки письмових робіт, можна зробити висновок
про те, що правила прийому на навчання за ОПП у цілому враховують особливості самої ОПП.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється «Положенням про академічну
мобільність(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PORYADOK-REALIZATSIYI-
PRAVA-NA-AKADEM-MOBILNIST.pdf ); Положенням про неформальну освіту та інформальну освіту
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-NEFORMALNU-TA-INFORMALNU-
OSVITU.pdf ); Положенням про перезарахування навчальних дисциплін (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PEREZARAKHUVANNYA-NAVCHALNYKH-DYSTSYPLIN.pdf )). Правила
перезарахування навчальних дисциплін є чіткими, зрозумілими та доступними. Академічна мобільність здобувачів
здійснюється за погодженням керівників обох закладів вищої освіти або на підставі відповідних угод. Експертна
група ознайомилась з рядом угод про співпрацю, зокрема, з Вроцлавським медичним університетом ((Uniwersytet
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) та Медичним університетом імені Кароля Марцинковського y Познані (
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), з аптечними закладами Польщі (Goleniów, Kołobrzeg,
Ożarów. Kamień Pomorski та ін.). Під час інтерв’ювання, адміністрація інституту та здобувачі вищої освіти
повідомили, що була сформована група студентів для проходження практики на базі аптечних закладів Польщі, але
поїздка не відбулась у зв’язку з епідеміологічною ситуацією. Також експертна група ознайомились з наказом
№164/З-Н від 06.09.2019р. «Про перезарахування окремих дисциплін студентам, які зараховані на навчання за
скороченим терміном за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (студентам, які мали диплом
молодшого спеціаліста за напрямом «Медицина» було перезараховано 9 дисциплін, а самі студенти були зараховані
на 2-й курс).

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

«Положення про неформальну та інформальну освіту» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-NEFORMALNU-TA-INFORMALNU-OSVITU.pdf ) регламентує діяльність
Львівського медичного інституту щодо організації неформальної та інформальної освіти учасників освітнього
процесу та встановлює порядок визнання результатів навчання. За ОПП Провізор випадків застосування практики
визнання результатів навчання, здобутих в неформальній освіті не було, проте адміністрація закладу та гарант
вважають ці напрямки освіти перспективними та запевнили експертну групу в подальшому їх розвитку.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання у ТзОВ «Львівський медичний інститут», є чіткими та зрозумілими та враховують
особливості самої освітньої програми. Всі документи, що регламентують правила вступу та необхідна для абітурієнта
інформація, знаходяться в публічному доступі на веб-сайті. Хорошою практикою є також механізми
перезарахування певних дисциплін (після аналізу додатків до дипломів), які вивчалися на іншому рівні вищої
освіти, і зарахування абітурієнтів на старші курси навчання.

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

Відсутність визнання зі сторони ЗВО результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, на заочній формі
навчання. Рекомендуємо гаранту ОПП та адміністрації факультету розглянути досвід інших ЗВО стосовно даного
питання, доповнити існуючі нормативні документи ЗВО, що дозволять забезпечити якісну підготовку фахівців.

Рівень відповідності Критерію 3.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

На думку експертної групи, правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, ОПП
оприлюднена на офіційному веб-сайті, документи та положення, що регламентують вступ, визнання результатів
навчання та академічну мобільність є у вільному доступі на веб-сайті. Відсутність практики визнання результатів
навчання в неформальній освіті не може підставою для зниження оцінки, оскільки здобувачі освіти ознайомлені з
такою можливістю та розуміють механізми їх реалізації.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Форми та методи навчання й викладання регламентуються «Положенням про організацію освітнього процесу у
Л М І » (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-
OSVITN%CA%B9OHO-PROTSESU.pdf). Підготовка здобувачів за даною програмою проводиться за очною та заочною
формами навчання. Освітній процес в Інституті здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи,
практичної підготовки, контрольних заходів. Основними видами навчальних занять є: лекція; лабораторне,
практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація. Відповідність форм та методів навчання й викладання
вимогам студентоцентрованого підходу з’ясована в процесі спілкування зі здобувачами вищої освіти (Бачинська К.,
Савчин А., Пилипів І.) та аналізу силабусів, робочих програм та методичних матеріалів з дисциплін. Анкетування
здобувачів вищої освіти з цього питання у ЛМІ проводиться двічі на рік. Ознайомившись з аналізом анкетування
здобувачів (https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity/) та змістом анкет, експертною
групою зроблено висновок, що студенти в цілому задоволені індивідуальною траєкторією навчання та якістю
надання освітніх послуг в цілому. Здобувачі вищої освіти підтвердили реалізацію свого права на формування
індивідуальної траєкторії за рахунок вибіркових дисциплін (Положення про вибіркову дисципліну у Львівському
медичному інституті (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-VYBIRKOVU-
DYSTSYPLINU.pdf), каталог вибіркових дисциплін, силабуси (https://medinstytut.lviv.ua/info-farm-dfn/). У процесі
спілкування з НПП підтверджено, що вони обирають форми та методи навчання та викладання, самостійно
розробляють силабуси, компонують зміст навчального плану, враховуючи при цьому інтереси усіх стейкхолдерів.

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів висвітлена в силабусах навчальних дисциплін, з якими здобувачі вищої освіти мають
змогу ознайомитися на сайті ЗВО (https://medinstytut.lviv.ua/sylabusy/) та в робочих програмах
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ROBOCHU-NAVCHALNU-PROHRAMU-
DYSTSYPLINY.pdf). Також на сайті інституту створено info-центр фармацевтичного факультету
(https://medinstytut.lviv.ua/info-farm-dfn/ ). Зміст освітніх компонент та навчально-методичне забезпечення
дисциплін для студентів всіх форм навчання представлені в достатній кількості на I семестр навчання. Крім того,
інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається на
першому занятті з дисципліни, що було підтверджено в процесі опитування як студентів, так і НПП.
Ознайомившись з результатами анкетування студентів, на питання «Чи здійснюється на початку вивчення
навчальних дисциплін чітко презентовано її форма, зміст, систему та критерії оцінювання?», 63,9 % респондентів
відповіло «Так», а 21,6% - «Зазвичай так»
(https://drive.google.com/drive/folders/1P4xnjiBraPeNE1pVgrEUWrgHOENawARn).

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

ЕГ було встановлено, що під час реалізації освітньої програми «Провізор» на кожній кафедрі фармацевтичного
факультету функціонує один або декілька студентських наукових гуртків - всього 8. Також студенти мають змогу
долучатись до напрямів наукової діяльності кафедр (наприклад, НДР кафедри організації та економіки фармації,
технології ліків та біофармації є «Удосконалення системи обігу ліків під час фармакотерапії на засадах доказової і
судової фармації, організації, технології, біофармації та фармацевтичного права», основними напрямками наукової
діяльності кафедри фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурствознавством лікарських рослин є
пошук нових біологічно-активних сполук середньоконденсованих похідних з тіазолідиновим фрагментом в молекулі
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та аналіз нових синтезованих сполук). Результати наукової діяльності студентів висвітлюються на щорічній
загальноінститутській студентській науково – практичній конференції (зокрема, на 15-тій загальноінститутській
студентській науково – практичній конференції було опубліковано 9 тез доповідей студентів фармацевтичного
факультету: https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/2019-15-%D1%82%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82
%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-
%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf).

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

Відповідно до Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм у Львівському
медичному інституті (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ROZROBLENNYA-
ZATVERDZHENNYA-MONITORYNH-OP-U-LMI.pdf) перегляд освітніх програм з метою удосконалення здійснюється
у формі оновлення з подальшим внесенням змін та затвердженням їх нової редакції. Освітня програма може
оновлюватись щорічно в частині всіх її компонентів, крім назви, обсягу та тривалості, типу програми, форм
підсумкової атестації, мети (цілей), програмних компетентностей і програмних результатів навчання. ОПП
«Провізор» була започаткована у 2016 році, переглядалася у 2019 році. Зокрема, на основі наукових досягнень і
сучасних практик у фармацевтичній галузі, науково-педагогічними працівниками було проведено оновлення змісту
деяких освітніх компонентів (доповнено теми практичних занять з дисциплін «Клінічна фармація і фармацевтична
опіка», «Організація та економіка фармації», «Фармацевтична хімія» ,«Фармакологія» та ін.), розширено перелік
вибіркових компонентів. Проаналізувавши робочі програми з нормативних дисциплін та дисциплін за вибором,
експертна група дійшла висновку, що більшість дисциплін забезпечені сучасною літературою та враховують останні
тенденції у фармацевтичній галузі.

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

В рамках інтернаціоналізації реалізації ОПП Провізор інститут уклав ряд угод про співпрацю з Вроцлавським
медичним університетом (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) та Медичним університетом імені
Кароля Марцинковського y Познані (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), з аптечними
закладами Польщі (Goleniów, Kołobrzeg, Ożarów. Kamień Pomorski та ін.). На даний час за цією ОПП навчається 44
студенти з Польщі. Під час зустрічі з адміністрацією ЛМІ, експертна група з’ясувала, що ведуться переговори про
залучення до навчального процесу викладачів з польських ЗВО з метою викладання таких дисциплін як «Право» та
«Організація та економіка у фармації» для іноземних студентів на наступний навчальний рік. Під час інтерв’ювання,
здобувачі вищої освіти підтвердили, що з їх числа була сформована група для проходження практики в аптечних
закладах Польщі, але карантинні обмеження стали на заваді її реалізації. ТзОВ «Львівський медичний інститут» у
2020 році долучився до організації ХVІІ Мультидисциплінарної міжнародної науково-практичної конференції
«Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія ліків, контроль якості
ліків та судова фармація». Викладачі та студенти приймають активну участь у міжнародних наукових конференціях
(посилання на сертифікати учасників: https://medinstytut.lviv.ua/konferentsiyi/). На сайті інституту є вкладка
«Корисні посилання», яка допомагає викладачам та студентам «іти в ногу» зі світом
(https://medinstytut.lviv.ua/korysni-posylannya/).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Постійний зворотній зв'язок з усіма стейкхолдерами, оновлення освітньої програми внаслідок прогнозування
розвитку галузі, потреб суспільства та сучасних наукових досліджень, наявність силабусів, залучення до викладання
за даною ОПП великої кількості професіоналів-практиків, використанням внутрішньоінститутської системи
оцінювання Medical Quiz.

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

Відсутність практики міжнародної академічної мобільності студентів для даної ОПП. Рекомендовано заохочувати
здобувачів вищої освіти приймати участь в пошуках грантів та в програмах академічної мобільності, розширити
міжнародну співпрацю з метою реалізації даного напрямку роботи. Причиною відсутності даних практик є
наявність обмежень на період карантину і локдаунів в ЄС та Україні.
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Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

У своїй діяльності ТзОВ «Львівський медичний інститут» дотримується принципів студентоцентрованості та
академічної свободи. Форми і методи навчання, що застосовуються в рамках даної ОПП, включають традиційні
(словесні; наочні; практичні), навчально-пізнавальні (пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод
проблемного викладу, частково-пошуковий або евристичний), стимулюючі та мотивуючі (індуктивні і дедуктивні
методи навчання, методи стимулювання і мотивації навчання) забезпечують досягнення запланованих результатів
навчання. Інформація щодо змісту навчальних дисциплін та критеріїв оцінювання є доступною і надається
здобувачам вищої освіти своєчасно.

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

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

Загальний опис форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання викладено у Положенні про організацію
освітнього процесу ЛМІ (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-
OSVITN%CA%B9OHO-PROTSESU.pdf), що розміщено на офіційнову веб-сайті у вільному доступі. Згідно з
Положенням навчальний процес в ЗВО здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних
завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка та контрольні заходи. Контроль досягнення
здобувачами програмних результатів навчання на даній ОПП має кілька форм: поточний контроль, проміжна та
підсумкова атестації. Оцінювання здійснюється за 200-бальною шкалою, також результати конвертуються у 4-
бальну шкала та та рейтингову шкалу ECTS. Студент зобов’язаний отримати оцінку з кожної теми за 4-бальною
шкалою з використанням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни, результати заносяться в
журнал обліку академічної успішності у той самий день, про що розповіла під час резервної зустрічі Гуменюк Ольга
Михайлівна (к.пед.н, доц, проректор з навчальної роботи). Критерії оцінювання резульатів навчання також
розміщено у вільному доступі на офіційному веб-сайті (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/KRYTERIYI-OTSINYUVANNYA-REZULTATIV-NAVCHALNOYI-DIYALNOSTI-STUDENTIV.pdf).
Студенти отримують інформацію, щодо змісту дисципліни, проведення практичних занять, контрольних заходів та
критеріїв оцінювання під час перших занять від викладача, що було підтверджено під час проведення Zoom-
зустрічей зі здобувачами (зустріч 3) та викладачами (зустріч 2). Скарг студентів щодо неможливості ознайомитися з
формами та критеріями оцінювання встановлено не було. Окрім внутрішнього контролю досягнення програмних
результатів навчання, здобувачі також складають ліцензійний іспит ЄДКІ та «Крок», який проводиться Державною
організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки
«Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» відповідно до графіка ліцензійних іспитів, що затверджується МОЗ
України на кожен навчальний рік. Результати іспитів 2020 та 2019 років були наведені у звіті про самооцінювання
(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Qf56J_ku7zeIbtNa9G_OZNeJgpTTuVLv). У ЗВО організована додаткова
підготовка до іспитів ЄДКІ та «Крок» у формі претестувань, посилання на графіки проведення яких розміщені на
офіційному веб-сайті у вільному доступі (https://drive.google.com/drive/folders/1ncalqHjeoAmi7L860xWPNYMLq7Gtn-
as).

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

Підсумкова атестація випускників регламентується Положенням про організацію освітнього процесу ЛМІ
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-OSVITN%CA%B9OHO-
PROTSESU.pdf), що було розроблено, керуючись нормативною документацією МОЗ України через відсутність на
даний момент Стандарту вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». Згідно з
Положенням підсумкова атестація включає семестрову та державну атестацію студента. Семестрова атестація
проводиться у формах семестрового іспиту, диференційованого заліку або семестрового заліку з конкретної
навчальної дисципліни. Державна атестація проводиться у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту
(ЄДКІ): ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 1. Фармація», іспит з англійської мови професійного
спрямування, ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. Фармація» та об’єктивного структурованого практичного іспиту
(ОСПІ), що складається з 6-ти предметів. Останній проводиться в один етап екзаменаційною комісією, що
регламентовано Положенням про екзаменаційну комісію у ЛМІ (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
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content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-EKZAMENATSIYNU-KOMISIYU.pdf), яке розміщено на офіційному веб-
сайті ЗВО у вільному доступі.

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

На офіційному веб-сайті ЗВО у розділі Положення, що регулюють діяльність
(https://medinstytut.lviv.ua/polozhennya/) розміщено посилання на усі документи, якими регулюється процедура
проведення контрольних заходів, а саме: Положення про організацію освітнього процесу
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-OSVITN%CA%B9OHO-
PROTSESU.pdf), Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-VNUTR-SYSTEMU-ZABEZPECHENNYA-YAKOSTI-OSVITY.pdf ) , Критерії
оцінювання навчальної діяльності студентів (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/KRYTERIYI-
OTSINYUVANNYA-REZULTATIV-NAVCHALNOYI-DIYALNOSTI-STUDENTIV.pdf ) та інші. Вказані документи є
доступними для всіх учасників освітнього процесу, чіткими та зрозумілими, що підтверджують результати
проведення Zoom-зустрічей зі здобувачами (зустріч 3), викладачами (зустріч 2) та органами студентського
самоврядування (зустріч 4). Об’єктивність екзаменаторів регламентується відповідним Положенням
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-EKZAMENATSIYNU-KOMISIYU.pdf) та
забезпечується шляхом використання системи оцінювання Medical Quiz, доступ до якої було надано ЕГ за запитом. У
разі виникнення необхідності студент має право на повторне складання іспитів чи інших контрольних заходів, що
регламентується Положенням про перескладання результатів підсумкового семестрового контролю у ЛМІ
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PERESKLADANNYA-REZULTATIV-
PIDSUMKOVOHO-SEMESTROVOHO-KONTROLYU.pdf) та Положенням про апеляцію результатів підсумкового
контролю (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-APELYATSIYU-REZULTATIV-
PIDSUMKOVOHO-KONTROLYU.pdf). Проінформованість студентів щодо повторного проходження контрольних
заходів підтверджується результатами анкетування, що було наведено у звіті про самооцінювання
(https://drive.google.com/file/d/1kwm9ZYL8gYuZgHwUpEpDwo_Cm0O-ujsI/view). У ЗВО організована Служба
підтримки та врегулювання конфліктів, що відповідальна за процедуру врегулювання та запобігання конфліктів, а
також Підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, відповідальний за попередження виникнення
конфлікту інтересів та інших корупційний проявів.

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

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності у ЗВО викладені у Положенні про
академічну доброчесність (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-
AKADEMICHNU-DOBROCHESNIST.pdf), що розміщено на веб-сайті та Положенні про запобігання академічному
плагіату та іншим порушенням академічної доброчесності у навчальній на науково-дослідній роботі студентів
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Polozhennya-pro-zapobihannya-akad-plahiatu-1.pdf ), посилання
на яке було вказано у звіті про самооцінювання. Технологічно забезпечення перевірки на плагіат для публікацій,
підручників, посібників, наукових робіт та іншого здійснюється за допомогою онлайн-сервісу Unicheck
(https://unicheck.com/uk-ua), доступ до платформи вільний і забезпечується через офіційний веб-сайт ЗВО у розділі
Академічна доброчесність (https://medinstytut.lviv.ua/akademichna-dobrochesnist/). За запитом експертній групі було
надано скан-копію договору про надання послуг, заключений із ТзОВ “Антиплагіат”, що підтверджує ліцензійне
використання онлайн-сервісу Unicheck. Популяризацією академічної доброчесності займається студентське наукове
товариство, в основному, власним прикладом. Під час Zoom-зустрічі (зустріч 6) із представниками комісій, дотичних
до наукової складової та міжнародних зв’язків Голова студентського наукового товариства Лані Станіслав поділився
своїм досвідом перевірки власної наукової публікації, яка отримала результат - 0% плагіату. Інформація була
підтверджена також під час спілкування із Головою осередку студентського самоврядування Пилипчуком
Владиславом (зустріч 4). У звіті про самооцінювання було вказано про проведення онлайн-семінарів щодо
запобігання плагіату, але під час обговорення цього питання з фокус-групами здобувачі більшою мірою посилалися
на інформацію з офіційного сайту, ніж на семінари. Отже, ЕГ вважає, що ЗВО доцільно приділити більшу увагу саме
інформаційним заходам, що мають на меті популяризацію дотримання принципів академічної доброчесності, як
більш ефективному каналу комунікації зі студентами, аніж інтернет ресурси.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.
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Контрольні заходи, система та критерії оцінювання за ОПП знаходяться у вільному доступі на веб-сайті ЗВО, є
чіткими, зрозумілими, доступними та прозорими. Процедури оскарження результатів оцінювання та повторного
проходження контрольних заходів відомі всім учасникам освітнього процесу. Ця інформація підтверджується
результатами проведення Zoom-зустрічей із фокус-групами та анкетування студентів. Здобувачі мають вільний
доступ до онлайн-сервісу Unicheck та мають змогу перевіряти власні наукові публікації на наявність запозичень.

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

Популяризацією дотримання академічної доброчесності більшою мірою займається Студентське наукове
товариство, тобто самі студенти, ЗВО варто приймати активнішу участь у цьому питанні, доцільно організувати
розробку та впровадження циклу інформаційних зустрічей з питань боротьби із плагіатом, а також системи
заохочень для студентів з метою популяризації академічної доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів, система та критерії оцінювання за ОПП Провізор детально описані у відповідних
положеннях, є зрозумілими, валідними та доступними усім учасником освітнього процесу, оприлюднюються
заздалегідь. Академічна доброчесність дотримується, але потребує більшої популяризації. В цілому, за критерієм 5
ОПП може бути оцінена на рівень В.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Експертною групою був проведений фаховий аналіз таблиці 2 відомостей про самооцінювання «Зведена інформація
про викладачів», а також наданої для уточнення інформації про якісний склад групи забезпечення щодо
відповідності академічної та/або професійної кваліфікації дисциплінам, що вони викладають, в результаті, можна
зробити висновок, що академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОПП, в цілому,
здатна забезпечити досягнення визначених програмою цілей та програмних результатів навчання. Є часткова
невідповідності рівня академічної або професійної кваліфікації окремих НПП дисциплінам, що вони викладають,
що не підкріплено або даними диплома про освіту, або науковим ступенем, або пунктами відповідності Ліцензійним
умовам. Наприклад, Циснецька Аліна Володимирівна викладає дисципліну «Технологія лікарських косметичних
засобів» (наявність документа про освіту – диплом спеціаліста, спеціальність: лікувальна справа, кандидат
медичних наук, наукова спеціальність: шкірні та венеричні хвороби); Сайчук Михайло Трохимович – викладач
інформаційних технологій у фармації (базова освіта: спеціальність – Математика; кваліфікація – Математик.
Викладач). Експертна група також ознайомилась з інформацією щодо запланованого підвищення кваліфікації чи
проходження тематичного стажування працівників кафедр фармацевтичного факультету. Наукова публікаційна
активність НПП стосується або наукової тематики кафедри, або їх індивідуальної наукової роботи. Під час
спілкування з НПП встановлено, що викладачі здійснюють викладання кількох навчальних дисциплін. В цілому,
реалізацію ОПП забезпечують близько 12% докторів наук, професорів та близько 70% кандидатів наук, доцентів.

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

Під час співбесіди керівник юридичного відділу, відділу кадрів, уповноважена особа з питань запобігання та
виявлення корупції Романець Андрій Богданович підтвердив, що конкурсний добір викладачів на вакантні посади
науково-педагогічних працівників є прозорими та у відповідності до чинного законодавства, Статуту ЛМІ
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Statut-LMI.pdf) та Положення про групу забезпечення
спеціальності (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-HRUPU-
ZABEZPECHENNYA.pdf). В процесі добору претендентів на вакантні посади беруться до уваги наявність відповідної
освіти та кваліфікації , наукового ступеня і при можливості вченого звання, відповідний досвід викладацької та
практичної роботи. Під час дистанційної зустрічі, Дем’янчук С.О., викладач фармакології, розповів, як він отримав
допуск до читання лекцій у відповідності з п.13 Положення про організацію освітнього процесу товариства з
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обмеженою відповідальністю «Львівський медичний інститут» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-OSVITN%CA%B9OHO-PROTSESU.pdf). Приклади
трудових договорів та посадових інструкцій можна знайти за посиланням: https://medinstytut.lviv.ua/viddil-kadriv/,
вакантні посади у ЛМІ : https://medinstytut.lviv.ua/vakantni-posady/.

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

У ЛМІ функціонує Рада роботодавців (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/polozhennya-pro-radu-
robotodavtsiv.pdf), до складу якої входять 13 осіб зі з числа провідних представників фармацевтичної галузі
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/rada-steykholderiv.pdf). З планом роботи Ради роботодавців
можна ознайомитись за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1n39gTpWAz09bT-XeUHqutPNjPtx72is0З
, а витяги з протоколів засідань є тут: https://drive.google.com/drive/folders/1h69UiJHtKVAcU-AGHZkrYtWdFThil8vB.
Роботодавці в рамках укладених угод(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Dohovory.pdf) надають
можливості здобувачам проходити практики на їх базах(КП «Аптека №293» ; КП ЛОР «Аптека №1 «; КП ЛОР
«Міжлікарняна аптека № 272» ; ПП «Аптека Аронія»; ТзОВ «Медичний центр»; ТзОВ «Аптека №44» ; ТзОВ
«Аптека доброго дня» ; ТзОВ «Аптека низьких цін»; Аптека Родзінна м.Колобжег (Польща); Аптека «У аптекажа» м.
Жешув (Польща); Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» у м.
Львів ; Ботанічний сад Львівського національного лісотехнічного університету України; Ботанічний сад Львівського
національного університету ім. І. Франка). Директор філії ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських
засобів і медичної продукції» у м.Львів С.О. Змейко та завідувач державного комунального підприємства «Аптека
№1» м. Львова, виконавчий директор Галицької фармацевтичної асоціації Н.В. Бик надали свої рецензії на дану
ОПП (https://drive.google.com/drive/folders/1LDkwu7zTwam6SRFAToh8tVhvALcSjPbu). Згідно Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Львівському медичному інституті проводяться онлайн-
опитування роботодавців щодо якості освітніх програм та якості освітньої діяльності (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/opytuvannya-robotodavtsi-2020.pdf), 57,7% респондентів оцінили якість підготовки випускників
як середню.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівський медичний інститут» активно залучає роботодавців та
професіоналів-практиків до організації та реалізації освітнього процесу. В процесі інтерв’ювання , роботодавці
підтвердили своє залучення до навчального процесу. Наприклад, заняття з дисципліни «Технологія ліків»
проводить кандидат фармацевтичних наук, директор КП «Аптека№293» Кузь В.П на базі аптеки, Змейко С.О. –
директор Філії ДП «Центральна лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції» у м. Львів
проводить аудиторні заняття з дисципліни «Системи якості у фармації» та ін. Серед НПП, що забезпечують освітню
програму «Провізор» є викладачі з великим досвідом практичної діяльності у фармації (викладач Фармага В.
обіймала посаду директора аптеки трав у м. Львові; викладач Ткачук Л.І. працювала в Центральній районній аптеці
№ 22 (м. Рожнятин) – на посаді хімік-аналітик; викладач Байда Б.Ф. – заступник директора ТзОВ «Декада 2000»
(мережа аптек «Пульс»).

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

Процедура підвищення кваліфікації регламентується Положенням про підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних і науково-педагогічних працівників Львівського медичного інституту (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PIDVYSHCHENNYA-KVALIFIKATSIYI-PEDAHOHICHNYKH-
PRATSIVNYKIV.pdf) і відбувається шляхом проходження стажування, курсів підвищення кваліфікації на
факультетах післядипломної освіти ЗВО-партнерів. Під час бесіди з НПП, було з’ясовано, в інституті функціонує
школа педагогічної майстерності, яка сприяє професійному розвитку викладацького складу
(https://medinstytut.lviv.ua/shkola-pedahohichnoyi-maysternosti/ ) і щорічно вони подають інформацію стосовно
необхідності підвищення кваліфікації завідувачу кафедри, який формує графіки підвищення кваліфікації на
поточний навчальний рік і передає їх до методичного відділу (https://drive.google.com/drive/folders/16o-
hsBtfyDqHrnO3l2ElFLvOHIKu9JZZ). У вкладці Матеріали для викладачів Львівського медичного інституту можна
знайти ряд корисної інформації, на кшталт «Дидактика професійної освіти (курс лекцій)»; «Управління емоціями
(курс лекцій)»; «Інтерактивні методи та технології навчання (презентація)»;«Конфлікт у освітньому процесі
(презентація)», а також перелік цікавої літератури для покращення педагогічних вмінь, вивчення дидактики вищої
школи тощо (https://medinstytut.lviv.ua/shkola-pedahohichnoyi-maysternosti/). Також НПП мають змогу публікувати
матеріали за результатами науково-дослідної роботи в двох інститутських науково-практичних журналах
«Актуальні проблеми медицини, фармації та біології» та «Вісник Вищої медичної освіти»
(https://medinstytut.lviv.ua/zhurnaly/ ). Двічі на рік здійснюється моніторинг рівня професіоналізму викладачів
кафедрою, факультетом, навчально-методичним відділом, студентами під час
анкетування(https://drive.google.com/file/d/1gfAXtGOlb7JuXlrRAFLPb0XVutYm1Soz/view)
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Власники та адміністрація Львівського медичного інституту сприяє професійному розвитку викладачів даної ОПП
шляхом компенсації матеріальних затрат під час поїздок на засідання чи науково-практичні конференції,
зменшення оплати за навчання дітей викладачів, нагородженням грамотами від інституту, від Асоціації приватних
закладів вищої освіти України для науково-педагогічних працівників (https://medinstytut.lviv.ua/podyaka/),
фінансуванням видання навчально-методичних матеріалів, навчальних посібників, підручників, про що
наголошувала адміністрація під час зустрічей, і підтвердили ННП. Керівництво інституту підтримує безоплатне
друкування статей викладачів в двох інститутських науково-практичних журналах «Актуальні проблеми медицини,
фармації та біології» та «Вісник Вищої медичної освіти» (https://medinstytut.lviv.ua/zhurnaly/).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Безумовно, сильною стороною є залучення професіоналів-практиків до реалізації ОПП, а також співпраця з
роботодавцями, які надають бази для проходження студентами практик; можливість безоплатного друку публікацій
в двох інститутських журналах, функціонування Ради роботодавців, наявність власної школи педагогічної
майстерності.

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

Експертна група відзначає, що окремі викладачі групи забезпечення ОПП мають часткову невідповідність щодо
рівня професійної кваліфікації тим дисциплінам, які вони викладають. Адміністрації інституту рекомендовано
удосконалити вимоги до конкурсного відбору викладачів даної ОПП відповідно до чинних Ліцензійних вимог;
запровадити рейтингову систему оцінювання науково-педагогічних працівників, окрім заходів морального
стимулювання, розглянути можливість розширення практики матеріального стимулювання НПП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Враховуючи сильні сторони ОПП Провізор за даним критерієм, експертна група відзначає, що недоліки, які були
виявлені в процесі акредитації за даним критерієм не є суттєвими і в групі забезпечення наявні інші НПП, які здатні
забезпечити досягнення програмних цілей та результатів навчання, тому відзначає відповідність критерію 6 рівню
оцінки В.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час проведення зустрічі 5 (Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП) ЕГ
було проведено онлайн-трансляцію двох корпусів, в яких відбувається реалізація ОПП, а в цілому ЛМІ використовує
три навчальні корпуси (https://medinstytut.lviv.ua/materialno-tekhnichne-zabezpechennya/). Освітній процес ОПП
проводиться в двох корпусах, в яких наявні 25 лабораторій та кабінетів; бібліотека з читальним залом, який
оснащений 20 комп'ютерами, створено інститутський репозитарій; їдальня, актовий зал, 8 лекційних аудиторій,
актовий зал, медичний пункт, спортивний майданчик, тренажерний зал, актовий зал. Наявні 3 комп’ютерних класи
(60 комп’ютерів ) і 20 переносних ноутбуків; 6 хімічних лабораторій, які повністю забезпечені всім необхідним
лабораторним оснащенням для проведення хімічних досліджень; 2 кабінети з технології виготовлення ліків, в яких
є: аква-дистилятор; ваги лабораторні; обладнання для виготовлення нестерильних лікарських форм; торсійні
терези; бюреткові установки; набір лабораторних сит; аптечне обладнання (мірні колби, циліндри); машина для
виготовлення пілюль, стерилізатор. Збільшення мультимедійного та комп’ютерного обладнання відзначили
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випускники 2-х останніх років. Навчально-методичне забезпечення ОПП дозволяє забезпечити заплановані цілі та
ПРН ОПП. Книжковий фонд повністю забезпечує здобувачів з даної ОПП сучасними україномовними
професійними підручниками та посібниками і, частково, професійною літературою на англійській мові. Під час
зустрічей директор ЛМІ Гайдучок Ігор Григорович та ректор ЛМІ Регеда Михайло Степанович окреслили
перспективні плани розвитку як всього інституту, так і ОПП Провізор зокрема. Заплановано відкриття навчально-
виробничої аптеки із сучасним програмним та апаратним наповненням. Для організації та підтримки освітнього
процесу в ЛМІ використовується автоматизована система управління вищим навчальним закладом (АСУ ВНЗ)
«Деканат», яка дає можливість працювати з наступними модулями: навчальний план; навчальний процес; студент
та розклад. Всім структурним підрозділам створено доступ для роботи з даною програмою. Крім цього, ведеться
наповнення модуля «Студент», який дасть можливість здобувачам контролювати через електронні журнали свою
успішність та відвідуваність через особистий кабінет студента (http://194.44.192.78:8090/ ). На сайті бібліотеки
(https://medinstytut.lviv.ua/biblioteka/) є корисні посилання на різні бази даних (https://medinstytut.lviv.ua/korysni-
posylannya/). Таким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси інституту дозволяють досягти визначених
ОПП цілей та програмних результатів навчання. За даними фінансової довідки за роки 2016-2020 витрачено 16 619
000 грн, в тому числі на ремонт 9 932 000 грн, інструменти, прилади, інвентар, медичне обладнання та розхідні
матеріали - 5 710 000 грн.

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

ЛМІ надає вільний доступ НПП та студентів до інформаційних ресурсів (https://medinstytut.lviv.ua/korysni-
posylannya/). Всі корпуси інституту підключені до мережі інтернет, є доступ до Wi-Fi. Студенти готуються до
підсумкових контролів як в комп’ютерних класах, так і вдома, маючи доступ до внутрішньої системи Medical Quiz
(http://medicalquiz.co/ua/login?ReturnUrl=%2F). За потреби викладачам кафедр надаються ноутбуки. Освітнє
середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, дає змогу задовольнити їхні потреби та
інтереси. В період карантину здійснюється змішана форма дистанційного навчання. Всі викладачі та структурні
підрозділи мають створену корпоративну адресу, яка дає можливість доступу до платформи Google Workspace,
корисні посилання на різні бази даних (https://medinstytut.lviv.ua/korysni-posylannya/). В інституті діє служба
підтримки та врегулювання конфліктів (https://medinstytut.lviv.ua/conflict-support/), наявна психологічна підтримка
(Положення про психологічну службу, https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-
PSYKHOLOHICHNU-SLUZHBU.pdf), протидія булінгу, проводиться заходи щодо запобігання, попередження та
врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/2021/02/polozhennya-protydiya-dyskryminatsiyi-ta-in..pdf). Здобувачі ОПП та викладачі також мають
можливістю користуватися інфраструктурою всього інституту. Директор інституту, ректорат, деканат тісно
співпрацюють з студентським самоврядуванням і дослухаються до думки, пропозицій здобувачів освіти через живе
спілкування, або шляхом анкетування. Наявні доступ до електронних джерел на англійській мові, проте недостатня
кількість підручників та посібників на англійській мові. Тому ЕГ рекомендує керівництву інституту провести
забезпечення ОПП професійною навчальною літературою на англійській мові.

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

Освітнє середовище в ЛМІ є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти ОПП і регулюється
Правилами внутрішнього розпорядку (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-
PROPRAVYLA-VNUTRISHNOHO-ROZPORYADKU.pdf). У відповідності до Положення про опитування викладачів,
студентів щодо якості освітнього процесу (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-
ORHANIZATSIYU-OPYTUVAN.pdf) в інституті проводиться анонімне опитування як студентів, які навчаються
(https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity/), так і випускників щодо рівня задоволення
освітнім середовищем інституту (останні дані показали. що 69,7% студентів задоволені якістю їхнього освітнього
середовища (https://drive.google.com/file/d/1Tpkkbv8b385-WfmDoNuCwobNZ-4GWO64/view?usp=sharing). Потреби
студентів задовольняються також через формування індивідуальної освітньої траєкторії через індивідуальний вибір
дисциплін, в яких є потреба студента. Під час онлайн-трансляції матеріально-технічної бази інституту було
показано, що навчальні хімічні лабораторії обладнані витяжними шафами, водонагрівачами, туалетні кімнати нові
та оснащені. Коридори просторі, по ходу коридорів висять вогнегасники. В інституті працює медико-психологічна
служба (керівник медико-психологічної служби - к.псих.н., Неурова Алла Борисівна), яка надає психологічну
підтримку як студентам, так і викладачам у разі потреби. Зі слів студентів, психологічна підтримка їх задовольняє. В
інституті створений дуже гарний мікроклімат та дуже тепле ставлення викладачів до студентів, а також викладачів
між собою .Студенти мають можливості брати участь в забігах «Здоровий лікар – здорова нація»
(https://medinstytut.lviv.ua/zabih/), з 2013 року видається студентський вісник Львівського медичного інституту
«Вікно у студентське життя» (https://medinstytut.lviv.ua/studentski-zhurnaly/), де членами редколегії є самі студенти
інституту, видається газета “Ескулап” (https://medinstytut.lviv.ua/hazeta/), існує осередок студентського
самоврядування (https://medinstytut.lviv.ua/oseredok-studentskoho-samovryaduvannya/), для підтримки студентів
створені info-центри на кожному факультеті та формі навчання (https://medinstytut.lviv.ua/info/), створена Асоціація
випускників Львівського медичного інституту (https://medinstytut.lviv.ua/asotsiatsiya-vypusknykiv/).
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4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

Інформацію щодо різних аспектів діяльності інституту, організації освітнього процесу тощо представлені на
офіційному сайті інституту (https://medinstytut.lviv.ua/). Активну позицію в плані організаційної та соціальної
підтримки займає осередок студентського самоврядування, представники ради студентського самоврядування,
старости груп. Велику роботу в плані підтримки студентів виконують фармацевтичні факультети денної та заочної
форм навчання. У відкритому доступі на сайті є всі необхідні студенту матеріали щодо процедури організації
освітнього процесу (https://medinstytut.lviv.ua/orhanizatsiya-navchalnoho-protsesu/). Хоча в інституті працює система
АСУ «Деканат», але студенти не мають можливості ознайомитися безпосередньо в ній зі своїми оцінками. Це
передається через повідомлення старості або на електронні адреси студентів. Оскільки ЗВО є приватним, тому всі
студенти здійснюють оплату за навчання, але у випадку фінансових труднощів адміністрація ЗВО є на зустріч щодо
можливості відтермінування оплати за навчання, надається можливість помісячної оплати за навчання. Інститут
надає правову допомогу через юридичний відділ (https://medinstytut.lviv.ua/yurydychnyy-viddil/). Стан здоров’я
студентів, викладачів та співробітників контролює медичний пункт інституту. Під час зустрічі зі здобувачами було
відзначено ними, що вони задоволені способом організації дистанційного навчання в інституті. Представники
студентів включені до складу Вченої ради (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/2020-VR.pdf),
студентського самоврядування, старостату факультету. Проводяться зустрічі із засновником Інституту та
представниками адміністрації (https://medinstytut.lviv.ua/zustrich-z-kerivnytstvom/). Розроблені інструкції щодо
пожежної безпеки та цивільного захисту під час перебування в приміщеннях Інституту. Створено комфортні умови
під час проведення практичних занять (вступні та повторні інструктажі з техніки безпеки, цивільної оборони,
дотримання санітарно-епідеміологічних вимог під час пандемії) (https://medinstytut.lviv.ua/alhorytm/). На сайті
інституту працює електронна «Скринька довіри» (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRont9GU-
RzhM1mPghjy7QArAbFKsb6alPM32JAIN_Qe360A/viewform). В інституті є посада помічника ректора з виховної
роботи. Студенти інституту постійно приймають участь у різних спортивних змаганнях для медичних працівників і
студентів (https://medinstytut.lviv.ua/mini-futbol-2/), займаються у тренажерному залі
(https://medinstytut.lviv.ua/materialno-tekhnichne-zabezpechennya/), часто займаються волонтерською діяльністю. За
результатами анкетування рівень задоволеності студентами усіма видами підтримки в середньому становить 87,5%
(https://drive.google.com/file/d/1Tpkkbv8b385-WfmDoNuCwobNZ-4GWO64/view?usp=sharing), що також
підтверджується відповідями під час зустрічей зі здобувачами (зустріч 3) та представниками органів студентського
самоврядування (зустріч 4).

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

На даній ОПП не навчаються студенти з особливими освітніми потребами, проте під час онлайн-трансляції ЕГ
побачила наявні пандуси в корпусі на вулиці Патона, в інших корпусах наявні кнопки виклику. Прийнято "Порядок
супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Львівському
медичному інституті" (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/PORYADOK-SUPROVODU.pdf)

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

Як зазначалося під час зустрічей 2, 3, 4 та 10 в інституті не було випадків чи конфліктних ситуацій, пов’язаних з
сексуальними домаганнями, дискримінацією, корупцією, булінгом тощо. У ЛМІ створено Уповноважений підрозділ
з питань запобігання та виявлення корупції (https://medinstytut.lviv.ua/antykoruptsiyna-diyalnist/), діяльність якого
регулюється Положенням про уповноважений підрозділ та уповноважену особу з питань запобігання та виявлення
корупції (poloz.-antykoryptsiyna.pdf (medinstytut.lviv.ua), створена антикорупційна програма (Antykoruptsiyna-
prohrama.pdf (medinstytut.lviv.ua), яка, правда, потребує оновлення. На сторінці підрозділу створено «скриньку
довіри»
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRont9GURzhM1mPghjy7QArAbFKsb6alPM32JAIN_Qe360A/viewform.).
Для врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальним домаганням, дискримінацією
тощо) створено Службу підтримки та врегулювання конфліктів (https://medinstytut.lviv.ua/conflict-support/), яка
також займається психологічною підтримкою учасників освітнього процесу та протидією булінгу. В інституті
працює комісія з питань етики та професійної діяльності – що забезпечує дотримання етичних принципів і
стандартів, принципів академічної доброчесності, вирішення конфліктних ситуацій серед учасників освітнього
процесу. Окремі випадки непорозумінь вирішуються в процесі бесіди на рівні не вище завідувача кафедри. На сайті
інституту в розділі Положення, що регулюють діяльність (https://medinstytut.lviv.ua/polozhennya/) представлені всі
необхідні положення у відкритому доступі.

Сторінка 19



Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильною стороною стосовно даного критерію є прогрес в матеріально-технічному забезпеченні інституту в цілому та
даної ОПП зокрема; наявний доступ до безоплатного користування Wi-Fi мережею в навчальних корпусах інституту;
безпечність освітнього середовища, наявність підтримки здобувачів освіти; реалізація права на освіту особами з
особливими освітніми потребами; зрозуміла політика та процедура вирішення різноманітних конфліктних ситуацій.

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

Недостатнє забезпечення сучасним обладнанням освітнього процесу; недостатність в бібліотеці книжок англійською
мовою для даної ОПП, неможливість студентів даної ОПП ознайомлюватися з оцінками через систему АСУ
"Деканат", ЕГ рекомендує продовжувати процес оновлення матеріально-технічних засобів, зокрема сучасним
обладнанням, поповнити бібліотечний фонд ОПП сучасною навчально-методичною літературою англійською
мовою, створити можливість ознайомлення студентів з оцінками через електронний доступ.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОПП в цілому відповідає вимогам Критерію 7, наявні недоліки не є критичним, оскільки студенти мають можливість
проходити практики в аптечних установах, які оснащені сучасним обладнанням, яке використовується у
фармацевтичній практиці. Директор та ректор інституту окреслили перспективні плани розвитку інституту та
фармацевтичного факультету щодо покращення матеріально-технічної бази та освітнього середовища, зокрема
передбачено придбати сучасний круговий поляриметр, рН-метр, для створюваної навчальної аптеки проведено
замовлення сучасного програмного забезпечення, касового і фіскального обладнання для реалізації аптечних
виробів; погоджено поповнити бібліотечний фонд ОПП сучасною навчально-методичною літературою англійською
мовою. Студенти інших ОПП уже мають можливість ознайомлюватися з оцінками через систему АСУ "Деканат".

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітньої програми регламентується Положенням
про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд ОП (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ROZROBLENNYA-ZATVERDZHENNYA-MONITORYNH-OP-U-LMI.pdf ).
До здійснення моніторингу залучаються усі стейкхолдери - науково-педагогічні
працівники(https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-vykladachiv/), роботодавці
(https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-steykkholderiv/), здобувачі вищої
(https://drive.google.com/file/d/1zX0WZI7OMSMUbSjVbGFjlf-4LUK0qNDG/view) освіти тощо, які під час інтерв’ю
підтвердили свою обізнаність в процедурах перегляду (зустрічі 2,3,8) і активно приймали участь в обговорені
проєкту ОПП і вносили до неї свої пропозиції. Під час зустрічі 1, експертна група з’ясувала, що ОПП Провізор
переглядалася у 2019 році. Переглянути проєкт ОПП під назвою «Фармація, промислова фармація» 2021 року та
внести пропозиції можна за посиланням: https://medinstytut.lviv.ua/op-226/. За своєю структурою та змістом це
ідентичні ОПП, зміна назви якої пов'язана з постановою КМУ №53 від 01.02.2017 р., згідно якої спеціальність 226
«Фармація» перейменована на 226 «Фармація, промислова фармація».

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

Здобувачі та з представниками студентського самоврядування під час онлайн-зустрічей повідомили, що мали змогу
долучитись до обговорення освітньої програми шляхом анонімного опитування щодо якості освітньо-професійної
програми, за якою вони навчаються та вносили свої пропозиції ( зокрема, з подачі студентів до каталогу вибіркових
дисциплін були додані «Косметична хімія», «Основи практичної косметології», «Іноземна мова (за професійним

Сторінка 20



спрямуванням)» та ін.). Ознайомившись з результатами анкетування студентів, було з’ясовано, що 49,8 %
респондентів вважають, що зміст освітньо-професійної програми забезпечить їх успішну діяльність за
спеціальністю, 23 % дали відповідь «скоріше так», тоді як 20,1 % було важко відповісти
(https://drive.google.com/drive/folders/1P4xnjiBraPeNE1pVgrEUWrgHOENawARn. ). Також, зі слів представників
осередку студентського самоврядування, пропозиції та зауваження здобувачів вони доводять до відома керівництва
факультету та адміністрації інституту.

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

Директор філії ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» у м.Львів С.О.
Змейко та завідувач державного комунального підприємства «Аптека №1» м. Львова, виконавчий директор
Галицької фармацевтичної асоціації Н.В. Бик долучились до перегляду освітньо-професійної програми, надавши
свої рецензії на неї (https://drive.google.com/drive/folders/1LDkwu7zTwam6SRFAToh8tVhvALcSjPbu). Кузь В.П.
рекомендував внести зміни до робочої навчальної програми виробничої практики з дисципліни «Технологія ліків»,
а саме збільшити кількість практичних занять в умовах аптеки. Змейко С.О. запропонувала доповнити робочу
навчальну програму виробничої практики з «Контролю якості лікарських засобів», зокрема винести окремою темою
ознайомлення з досвідом практичної діяльності та роботи в аптеках країн Європейської спільноти, зокрема в
Республіці Польща (витяг з протоколу № 2 засідання Ради роботодавців фармацевтичного факультету ТзОВ
«Львівський медичний інститут»від 25.06.2019 року). Також представники роботодавці (директор КП
«Аптека№293» В.П. Кузь) залучені до роботи в державній атестаційній комісії (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/pdf/2.-Rozklad-DEK-Farmatsiia-DFN.pdf)

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

Зі слів Дем'янчук С. (зустріч 9), випускниця стоматологічного факультету Квасневська Іванна, ініціювала створення
Асоціації випускників Львівського медичного інституту, до складу якої входить і він, а також інші випускники
фармацевтичного факультету (зокрема, Війтович М.). Асоціація проводить опитування випускників щодо
задоволеності навчальним процесом, рівня загальної та практичної підготовки тощо, щодо сектору
працевлаштування. Зібрана інформація надається для внутрішнього аудиту адміністрації закладу
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXCJHew9uylgrRQfD_21N6T0gptDMd_wJc6G-
62wXXj3mDXg/viewform).

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

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Львівському медичному
інституті регулюється Положенням про внутрішню систему забезпечення якості
освіти(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-VNUTR-SYSTEMU-
ZABEZPECHENNYA-YAKOSTI-OSVITY.pdf) та Положенням про відділ моніторингу якості освіти
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-VIDDIL-MONITORYNHU-YAKOSTI-
OSVITY.pdf). Про роботу відділу забезпечення якості вищої освіти під час інтерв’ювання розповіла його керівник,
начальник навчального відділу Косован Н. Є. Також експертна група з'ясувала, що моніторинг якості освітнього
процесу проходить і на рівні факультету (представниками відділу є: Соронович І.І., Пиндус В.Б. , Байда Б.Ф. та ін.).
До об'єктів моніторингу якості освіти в інституті належать: навчальні програми; результати навчання здобувачів
вищої освіти; якість викладання; навчальні та інформаційні ресурси; публічність інформації. Також моніторинг
якості освітньої діяльності включає анкетування різних стейкхолдерів (https://medinstytut.lviv.ua/yakist-
orhanizatsiyi-osvitnoho-protsesu/). Відділ звітує про результати своєї діяльності на засіданнях ректорату та Вченої
ради інституту. З огляду на представлені факти та підтверджувальні документи, ЕГ зробила висновок, що в цілому
система забезпечення якості освіти працює задовільно. За уточненням із гарантом ОПП, встановлено, що на даний
час запропонована нова назва ОПП Фармація, промислова фармація пов'язана із назвою спеціальності 226
Фармація, промислова фармація, хоча суттєвих відмінностей в їх структурі та змісті немає. Відбувається плановий
перегляд ОПП

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

Оскільки акредитація є первинною, результати зовнішнього оцінювання якості вищої освіти саме за даною ОПП
відсутні. Експертна група ознайомилась з висновками про результати акредитаційної експертизи спеціальності
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7.12020101 «Фармація», галузь знань 1202 «Фармація», напрям підготовки - Фармація
(https://www.medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/11/vusnovku_farm.pdf) та під час зустрічі 1, з’ясувала, що
проаналізувавши надані пропозиції щодо поліпшення якості підготовки фахівців, адміністрація університету
сприяла розширенню матеріально-технічної бази для підготовки провізорів (введено в експлуатацію новий
сучасний корпус), модернізовано комп’ютерний клас, закуплено мультимедійну техніку (під час зустрічі 9, давнішні
випускники зауважили недостатність сучасної мультимедійної техніки, тоді як минулорічні випускники таких
нарікань не мали і підтвердили достатність інформаційно-комп’ютерного забезпечення, що свідчить про позитивну
динаміку ). Також до уваги беруться результати зовнішнього оцінювання якості освіти через ліцензійні інтегровані
іспити «Крок» та Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ). Аналіз результатів Крок 1 Фармація
проводиться після 3 року навчання (https://drive.google.com/drive/folders/1ub0A-AamlNltYNTUphjWn94B4f3NyLsL?
usp=sharing /), для підвищення рівня успішності деканат збільшив кількість претестувань з використанням
внутрішньо-інститутської системи оцінювання Medical Quiz.

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

В ході зустрічей з усіма стейкхолдерами ОПП , експертна група відмітила, що у Львівському медичному інституті
наявна культура якості освіти, і знаходиться на високому рівні. Активно до питання забезпечення якості
залучаються органи студентського самоврядування. НПП залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості
ОПП на усіх його етапах: розроблення, перегляд та реалізація. Загалом, усі стейкхолдери підтвердили свою активну
участь у системі управління якістю. Також в інституті функціонує дієва система збору інформації від усіх
стейкхолдерів у формі анкетувань (https://medinstytut.lviv.ua/yakist/), результати яких виносяться на засідання
кафедр та Вченої ради. Академічна доброчесність популяризується на сторінці закладу вищої освіти
(https://medinstytut.lviv.ua/akademichna-dobrochesnist/). Таким чином, функціонування системи внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти ґрунтується на розподілі повноважень з моніторингу, оцінювання і прийняття
рішень між усіма структурними підрозділами та гарантом ОПП, а також передбачає залученість студентів,
роботодавців та інших стейкхолдерів.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

До сильних сторін ОПП Львівського медичного інституту відносяться дієва система анкетувань, результати яких
обговорюються на всіх рівнях, тісна співпраця з роботодавцями та їх зацікавленість у випускниках ОПП, наявність
Асоціації випускників та Ради роботодавців.

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

ЕГ звертає увагу на недостатнє залучення студентів до обговорення та перегляду силабусів навчальних дисциплін
шляхом їх присутності на засіданнях відповідних кафедр. ЕГ рекомендує продовжувати розбудову внутрішньої
системи забезпечення якості освіти.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Оскільки функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти базується на розподілі
повноважень з моніторингу, оцінювання і прийняття рішень між усіма структурними підрозділами, гарантом ОПП,
передбачає залученість студентів, роботодавців та інших стейкхолдерів, тому дана ОПП в цілому відповідає вимогам
Критерію 8.

Критерій 9. Прозорість та публічність:
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1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

На офіційному веб-сайті ЗВО розміщено усі ключові нормативно-правові акти, які описують механізми та правила
процедур, що регулюють права та обов’язки всіх долучених до освітнього процесу у розділах Публічна інформація
(https://medinstytut.lviv.ua/public-information/) та Загальна інформація (https://medinstytut.lviv.ua/zahalna-
informatsiya/). Користувачі сайту мають доступ до: Статуту ТзОВ «Львівський медичний інститут»
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/12/Statut-LMI.pdf) ; Правил прийому до ЛМІ
(https://www.medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/10/Pravyla-_pryyomu_LMI_2020.pdf) ; переліку
положень, що регулюють діяльність (https://medinstytut.lviv.ua/polozhennya/); переліку наказів та розпоряджень
(https://medinstytut.lviv.ua/nakazy/) і тд. Дані правила та процедури є конкретними, зрозумілими та доступними. Усі
учасники освітнього процесу ознайомлені з ними та чітко дотримуються, враховуючи свої права та обов’язки. Під
час Zoom-зустрічей роблять посилання на сайт, акцентуючи увагу на тому, що саме там шукають необхідну
інформацію, щодо ОПП, чим підтверджують дані, вказані у звіті про самооцінювання про прозорість і публічність
інформації.

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

Офіційний веб-сайт ТзОВ «Львівський медичний інститут» має розділ Освітня програма 226 Фармація, промислова
фармація (https://medinstytut.lviv.ua/op-226/), де користувачам сайту надана можливість переглянути проєкт
освітньої програми (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/12/Proyekt-226-Farm-2021.pdf) та залишити
свій відгук чи запропонувати зміни
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6TrsSKUQYnEGzLNOom2fg0PfARNEscpiOjZ1oNTs-tqpzRA/viewform).
Також у цьому розділі користувачі мають можливість подивитися профіль ОПП (https://medinstytut.lviv.ua/wp-
content/uploads/2020/12/PROFIL-OPP-226-FARMATSIYA-PROMYSLOVA-FARMATSIYA.pdf) та попередні варіанти
ОПП за 2016 та 2019 роки. Під час проведення Zoom-зустрічей із стейкхолдерами було підтверджено їх долучення
до обговорення ОПП. Представники Ради роботодавців (зустріч 8) розповіли, що висували пропозиції щодо
збільшення годин практики для студентів та їх пропозиція була врахована під час перегляду освітньої програми.
Долучення випускників, здобувачів та органів студентського самоврядування також було підтверджено під час
відповідних зустрічей (зустрічі 3, 4, 8, 9).

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

Інформація щодо ОПП розміщена на офіційному веб-сайті у розділі Освітня програма 226 Фармація, промислова
фармація (https://medinstytut.lviv.ua/op-226/), де чітко розкрито мету ОПП, переваги вибору саме цього ЗВО,
подальші можливості після закінчення програми, умови вступу, рецензії роботодавців, навчальні плани та перелік
компонентів ОПП за 2016 та 2019 роки. Але немає можливості переглянути розділи з переліком компонентів
освітньої програми, бо вони не є клікабельними. Також у розділах INFO – центр фармацевтичного факультету
(денна форма навчання) (https://medinstytut.lviv.ua/info-farm-dfn/) та INFO – центр фармацевтичного факультету
(заочна форма навчання) (https://medinstytut.lviv.ua/info-farm-zfn/) розміщена актуальна інформація про навчальні
плани, графіки сесій, силабуси дисциплін, каталог вибіркових дисциплін і т.д. Додаткову інформацію щодо
дисциплін можна знайти на сторінках кафедр (https://medinstytut.lviv.ua/departments/), де представлено перелік
дисциплін, навчальні плани, календарно-тематичні плани і т.д. Але вкладка із інформацією щодо методичного
забезпечення на момент акредитації була заблокована, а також здобувачі не мають вільного доступу до матеріалів
лекцій та практичних занять, отримують їх лише у особистому порядку у месенджерах безпосередньо від
викладачів, про що вони розповіли під час Zoom-зустрічі (зустріч 3).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Офіційний сайт ТзОВ «Львівський медичний інститут» добре наповнений інформацією щодо ОПП, має інтуїтивно
зрозумілий інтерфейс. Також позитивним є наявність можливості переглянути проєкт ОПП та залишити свій відгук
чи запропонувати зміни.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.
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Відсутність у здобувачів відкритого доступу до методичного забезпечення, матеріалів лекцій та практичних занять.
ЕГ пропонує розмістити всю інформацію, необхідну для самостійної підготовки здобувачів до практичних занять на
веб-сайті на сторінках кафедр, таку як: електронні варіанти підручників, робочих зошитів, методичних
рекомендацій для підготовки до занять, матеріалів лекцій та практичних занять та надати вільний доступ студентам
ЗВО до цієї інформації. На момент проведення фінальної зустрічі не було можливості контекстного пошуку за
ключовими словами. Доцільно гаранту ОПП та адміністрації визначитися із назвою ОПП - чи вона залишається
Провізор, як подано на акредитацію, чи переходити на назву Фармація, промислова фармація, що може потребувати
нової акредитації вже цієї назви ОПП. Хоча за структурою та змістом це одна і та ж ОПП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

На офіційному веб-сайті оприлюднена усі необхідні документи, де описуються механізми та правила процедур, що
регулюють права та обов’язки всіх долучених до освітнього процесу, а також є можливість переглянути проєкт ОПП
та залишити свій відгук чи запропонувати зміни, процедура обговорення ОПП є відкритою, що підтверджується під
час зустрічей з фокус-групами. Наявні незначні недоліки, що не є критичними, такі як відсутність відкритого
доступу для здобувачів до методичного забезпечення та матеріалів, необхідних для самостійної підготовки до
занять. В цілому, за критерієм 9 ОПП може бути оцінена на рівень В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

Експертна група відзначає відкритість та взаєморозуміння зі сторони гаранта освітньої програми, адміністрації
інституту та фармацевтичного факультету. Для проведення акредитації були створені усі необхідні умови, надалися
необхідні підтверджуючі документи за зверненням членів ЕГ. Для ознайомлення з матеріально-технічною базою
інституту проведено онлайн-трансляцію з усіх об'єктів, які стосуються реалізації ОПП Провізор. Програма візиту
була погоджена у встановлені строки. ЕГ підтверджує реальність провадження освітнього процесу за заявленою
ОПП "Провізор". Відомості, наведені в матеріалах до акредитації, є достовірними. Відзначити хочеться мікроклімат,
який панує в колективі та у взаємовідносинах викладачі-студенти. Швидке реагування на рекомендації: на момент
написання звіту вже створена можливість навігації за ключовими словами, що полегшує пошук необхідних файлів

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B
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Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Загричук Григорій Ярославович

Члени експертної групи

Давиденко Олександра Олександрівна

Ільїна Софія Костянтинівна
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