
НУОЗ України імені П. Л. Шупика 

 

Рада роботодавців освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти на третьому 

(освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 

22 «Охорона здоров’я» 

 

Витяг з протоколу 

 

26.01.2022 № 1 

 

м. Київ 

 

Засідання ради роботодавців освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти на 

третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

 

Голова засідання – Хомич О. О., директор КП «Бориспільська центральна районна аптека № 24», 

доктор філософії за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». 

 

Секретар – Коваль А. С., здобувач вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», член студентської ради. 

 

Присутні: 
 

гарант освітньої програми: Давтян Л. Л., завідувач кафедри фармацевтичної технології і 

біофармації (випускової кафедри), д. фарм. н., професор; 

 

члени ради: Аугунас С. В., провідний фахівець відділу аспірантури, докторантури, магістратури 

та методичної роботи з вищої освіти, голова ради наукового товариства молодих вчених НУОЗ 

України імені П. Л. Шупика, к. фарм. н.; Веремчук В. Г., заступник генерального директора КП 

«Фармація» Київської міської ради; Притула Р. Л., начальник медичного постачання − начальник 

фармацевтичного центру Національного військово-медичного клінічного центру «Головний 

військово-медичний клінічний госпіталь», к. фарм. н., доцент, полковник медичної служби; 

Петросов В. Г., в. о. начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками у Київській області; Федорова Л. О., президент ГО «Чернігівська ліга фармацевтів», 

к. фарм. н.; 

 

запрошені − науково-педагогічні працівники, задіяні до реалізації освітньої програми: 

Трохимчук В. В., декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, д. фарм. н., 

професор; Гульпа В. С., завідувач кафедри організації і економіки фармації, к. фарм. н., доцент; 

Дроздова А. О., професор кафедри фармацевтичної технології і біофармації, д. фарм. н., професор; 

Наумова М. І., доцент кафедри фармацевтичної технології і біофармації, к. мед. н., доцент; Убогов 

С. Г., завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, д. фарм. н., професор 

Пилипчук Л. Б., доцент кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, к. фарм. н., 

доцент, Попович В. П., головний технолог ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЕКМІ», д. фарм. 

н., доцент 

 

Відсутні: Загорій В. А., голова Наглядової Ради ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», д. фарм. 

н., професор (відрядження); Римар М. В., директор ТОВ «Отіфарм», к. фарм. н. (лікарняний). 

 

 

Порядок денний:  
1. Обговорення освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти на третьому 

(освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я». 

2. Обговорення результатів анкетування  роботодавців 
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3. Обговорення результатів аналітичних звітів щодо результатів опитування здобувачів вищої 

освіти щодо виявлення проявів корупції та/чи інших неправомірних обмежень, сексуальних 

домагань. 

4. Аналіз анкетувань аспірантів щодо визначення їх думки стосовно якості освіти за ОНП на 

третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 226 «Фармація, промислова 

фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 

5. Аналіз тенденцій розвитку спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я» 

 

1. Обговорення освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти на третьому 

(освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я». 

 

СЛУХАЛИ: 

Гаранта освітньої програми, завідувача кафедри фармацевтичної технології і біофармації, 

професора Давтян Л. Л., яка представила та оглядово охарактеризувала чинну редакцію (від 

08.12.2021 р.) освітньо-наукової програми, особливості освітньої діяльності щодо підготовки 

здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 226 «Фармація, 

промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» і акцентувала увагу на доповнення, що 

були внесені до ОНП за рекомендацією роботодавців. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Хомич О. О., директор КП «Бориспільська центральна районна аптека № 24», доктор 

філософії зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація зазначила, що внесені зміни до 

практичних занять розділу «Фармацевтична технологія», зокрема до практичних занять щодо 

виготовлення порошків де передбачає  вивчення фізико-механічних властивостей 

порошкоподібних речовин з використанням обладнання (ОК7 ОНП).  

2. Веремчук В. Г., заступник генерального директора КП «Фармація» Київської міської ради 

зазначив, що внесені зміни до збільшення кількості годин практичних занять, що вказує на 

практичну орієнтованість. 

3. Притула Р. Л., начальник медичного постачання − начальник фармацевтичного центру 

Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військово-медичний клінічний 

госпіталь», к. фарм. н., доцент, полковник медичної служби звернув увагу на те, що враховуючи 

пропозиції роботодавців більш детальніше описано підрозділ 1.10 «Атестація здобувачів вищої 

освіти» освітньої програми, вказавши в ньому всі складові атестації аспіранта, що проводяться 

протягом усіх чотирьох років навчання. 

4. Аугунас С. В., провідний фахівець відділу аспірантури, докторантури, магістратури та 

методичної роботи з вищої освіти, голова ради наукового товариства молодих вчених НУОЗ 

України імені П. Л. Шупика, к. фарм. н. відмітила, що значно розширено каталог вибіркових 

дисциплін, зокрема включені до згаданого каталогу дисципліну «Актуальні аспекти 

фармацевтичної хімії та фармакогнозії» та «Вибрані питання фармакології, клінічної фармакології 

та клінічної фармації» 

5. Федорова Л. О., президент ГО «Чернігівська ліга фармацевтів», к. фарм. н. звернула увагу 

на те, що враховані в освітній програмі зміни до нормативно-правових актів, що були внесені 

протягом останнього півріччя, щодо найменування фармацевтичних кваліфікацій та 

спеціальностей. 

6. Голову засідання Хомич О. О., директора КП «Бориспільська центральна районна аптека 

№ 24», доктор філософії, яка запропонувала визнати чинну редакцію ОНП підготовки здобувачів 

вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 226 «Фармація, промислова 

фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» задовільною, оскільки враховані всі зауваження та 

пропозицій, наданих членами ради роботодавців.  

Також вона зауважила, що у голосуванні беруть участь лише присутні на засіданні члени 

ради роботодавців. Науково-педагогічні працівники, задіяні до реалізації освітньої програми, 

залучаються до обговорення, але не голосують. 
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ВИРІШИЛИ: 

Визнати чинну редакцію ОНП підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) рівні за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 

22 «Охорона здоров’я» задовільною 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» − 7. 

 «проти» − немає. 

 «утрималось» − немає. 

 

2. Обговорення результатів анкетування  роботодавців 

 

СЛУХАЛИ:  

Аугунас С. В., провідний фахівець відділу аспірантури, докторантури, магістратури та методичної 

роботи з вищої освіти, голова ради наукового товариства молодих вчених НУОЗ України імені П. 

Л. Шупика, к. фарм. н., яка представила результати аналітичного звіту щодо результатів 

анкетування  роботодавців. Результати анкетування (слайд) показали, що керівники 

організації/установ позитивно оцінюють освітньо-професійну програму підготовки магістрів. Всі 

роботодавці високо оцінили матеріальну базу та рівень науково-педагогічних працівників НУОЗ 

України імені П. Л. Шупика як закладу вищої освіти. Всі анкети та інфографіки представлені на 

сайті випускової кафедри (https://nuozu.edu.ua/s/np/k/farmatsevtychnoi-tekhnolohii-i-

biofarmatsii/otsinka-navchannia-ta-vykladannia-v-aspiranturi).  

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Притула Р. Л., начальник медичного постачання − начальник фармацевтичного 

центру Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військово-медичний 

клінічний госпіталь», к. фарм. н., доцент, полковник медичної служби; Запропонували затвердити 

результатів анкетування  роботодавців 

2. Хомич О. О., директор КП «Бориспільська центральна районна аптека № 24», доктор 

філософії зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація зазначила, що вона є випускницею 

ОНП «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» і високо оцінює   

НУОЗ України імені П. Л. Шупик, як закладу вищої освіти, так і ОНП та якість навчання.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити позитивні результати анкетування керівників організацій/установ щодо освітньо-

наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» і 

врахувати при підготовці аспірантів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» − 7. 

 «проти» − немає. 

 «утрималось» − немає. 

 

3.Обговорення результатів аналітичних звітів щодо результатів опитування здобувачів 

вищої освіти щодо виявлення проявів корупції та/чи інших неправомірних обмежень, 

сексуальних домагань. 

 

СЛУХАЛИ:  

Аугунас С. В., провідний фахівець відділу аспірантури, докторантури, магістратури та 

методичної роботи з вищої освіти, голова ради наукового товариства молодих вчених НУОЗ 

України імені П. Л. Шупика, к. фарм. н., яка представила результати аналітичного звіту щодо 

https://nuozu.edu.ua/s/np/k/farmatsevtychnoi-tekhnolohii-i-biofarmatsii/otsinka-navchannia-ta-vykladannia-v-aspiranturi
https://nuozu.edu.ua/s/np/k/farmatsevtychnoi-tekhnolohii-i-biofarmatsii/otsinka-navchannia-ta-vykladannia-v-aspiranturi
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результатів опитування здобувачів вищої освіти щодо виявлення проявів корупції та/чи інших 

неправомірних обмежень, сексуальних домагань.  

Аугунас С. В. який зупинилася на викладенні вимог наказу НУОЗУ ім..П.Л.Шупика №1710 

від 6 квітня 2021 року. 

Аналіз анкет показав відсутність виявлення проявів корупції та/чи інших неправомірних 

обмежень, сексуальних домагань. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1.Трохимчук В. В., декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, д. 

фарм. н., професор зупинився на цьому питанні  як член комісії та акцентував увагу на шляхах 

реагуванні на випадки вчинення дискримінації та сексуальних домагань. Зокрема, У НУ03 

України імені П. Л. Шупика передбачено два шляхи реагування на випадки вчинення 

дискримінації та сексуальних домагань: неформальний та формальний. В кінці сказав, що таких 

скарг не надходило до комісії. 

2.Федорова Л. О., президент ГО «Чернігівська ліга фармацевтів», к. фарм. н.; звернула 

увагу на актуальність проблеми сексуальних домагань у закладах вищої освіти. Результати 

показують відсутність цього явища у НУОЗ У ім..П.Л.Шупика. Затвердити аналітичний звіт щодо 

результатів опитування здобувачів вищої освіти щодо виявлення проявів корупції та/чи інших 

неправомірних обмежень, сексуальних домагань. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити аналітичний звіт анкетування здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) рівні за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 

22 «Охорона здоров’я» і врахувати при підготовці аспірантів щодо виявлення проявів корупції 

та/чи інших неправомірних обмежень, сексуальних домагань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» − 7. 

 «проти» − немає. 

 «утрималось» − немає. 

 

4. Аналіз анкетувань аспірантів щодо визначення їх думки стосовно якості освіти за ОНП на 

третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 

 

СЛУХАЛИ:  

Аугунас С. В., провідний фахівець відділу аспірантури, докторантури, магістратури та методичної 

роботи з вищої освіти, голова ради наукового товариства молодих вчених НУОЗ України імені П. 

Л. Шупика, к. фарм. н., яка представила результати аналітичного звіту щодо результатів 

анкетувань аспірантів щодо визначення їх думки стосовно якості освіти за ОНП на третьому 

(освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 

22 «Охорона здоров’я». Аугунас С.В. доповіла, що на думку аспірантів необхідно збільшити 

кількість годин нормативної дисципліни Іноземна мова.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Веремчук В. Г., заступник генерального директора КП «Фармація» Київської 

міської ради; Важлива пропозиція щодо збільшення кількість годин нормативної дисципліни 

Іноземна мова. 

2. Притула Р. Л., начальник медичного постачання − начальник фармацевтичного 

центру Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військово-медичний 

клінічний госпіталь», к. фарм. н., доцент, полковник медичної служби щодо результатів 

опитування здобувачів вищої освіти щодо визначення їх думки стосовно якості освіти за ОНП на 

третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 
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