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• Забезпечити зростання якісної успішності здобуваній вищої освіти
на 5%
Якісна успішність здобувачів вищої освіти зменшилась на 8,2%.
• Забезпечити прийом студентів щонайменше на рівні випуску 20152016 н.р.
Прийом студентів склав 2086 осіб, що на 3,8% більше загального
випуску студентів 2015/2016 навчального року.
• Ліцензувати освітньо-наукову програму доктора філософії
Проведено ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньонауковому рівні відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від
01.07.2014 р .№ 1556-VII.
Наказами МОН України розширено провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні через
аспірантуру для здобуття наукового ступеня доктора філософії:
- галузь знань 22 «Охорона здоров ’я» за спеціальністю 222 «Медицина»
(наказ МОНУ № 856 від 19.07.2016р.)
- галузь знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія» та галузь
знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю226 «Фармація» (наказ
МОНУ № 707 від 23.06.2016р.)
• Провести
акредитацію
напрямів
підготовки
6.030601
«Менеджмент», 6.051401 «Біотехнологія» та спеціальностей
8.05140102
«Промислова
біотехнологія»,
8.18010018
«Адміністративний менеджмент»
Проведена акредитація напрямів підготовки 6.051401 «Біотехнологія»
та спеціальності 8.05140102 «Промислова біотехнологія» (наказ МОНУ від
13.03.2017р .№ 375).
Акредитаційну
справу
за
напрямом
підготовки
6.030601
«Менеджмент» подано до МОН України. Затвердження планується у травні
2017 р.
Акредитаційна справа зі спеціальності 8.18010018 «Адміністративний
менеджмент» знаходиться на розгляді в Акредитаційній комісії МОН
України.
• Збільшити обсяг власних надходжень на 10 мли гривень
Власні надходження збільшено на 48,87млн гривень.
• Завершити підготовку: докторів наук - 5, кандидатів наук (РіїН) - ЗО
Завершено підготовку: докторів наук -11, кандидатів наук (РИП) 46.
• Розпочати підготовку: аспірантів - ЗО, докторантів - 5
Розпочата підготовка: аспірантів 44, докторантів - 6.
-

-

• Виконати 5 науковихдосліджень і розробок у сфері клінічної та
профілактичної медицини за рахунок коштів Державного бюджету
України в межах бюджетної програми КПКВК 2301020
НФаУ отримав фінансування 5 наукових досліджень та розробок у
сфері клінічної та профілактичної медицини в рамках бюджетної програми
КПКВК 2301020.
• Забезпечити досягнення співвідношення опублікованих наукових
працьі кількості науково-педагогічних працівників 4:1
Співвідношення опублікованих праць до кількості наукових та науковопедагогічних працівників у 2016р. становило 7:1.
• Збільшити кількість публікацій у Scopus та інших наукометричних
базах на 5%
Кількість публікацій у Scopus та інших наукометричних базах
збільшилась на 3,8%.
• Організувати проведення не менше 10 міжнародних науковопрактичних конференцій
Проведено 13 міжнародних науково-практичних конференцій.
• Забезпечити оновлення бібліотечного фонду на 1,5%
Показник оновлення бібліотечного фонду становить 2,3%.
• Створити ради роботодавців на усіх радах факультетів з метою
запровадження
механізмів
взаємодії
університету
з
підприємствами-роботодавцями
Створена Рада роботодавців Вченої ради факультетів зі спеціальності
«Фармація» у НФаУ. Розроблено «Положення про Раду роботодавців Вченої
ради факультетів зі спеціальності «Фармація» у Національному
фармацевтичному університеті (дата надання чинності 29.06.2016 р.).
• Упровадити систему моніторингу працевлаштування з охопленням
щонайменше 60% випускників 2016 року спеціальності
«Фармація»
Упроваджений механізм моніторингу працевлаштування, який
грунтується на наскрізному практичномунавчанні. Цей процес складається з
трьох етапів тривалістю
1,5 роки: практика,
інтернатурай
працевлаштування. На сьогодні виконано 2 етапи. Результати щодо
працевлаштування будуть одержані у вересні 2017 р.
• Видати: підручників - 4, навчальних посібників з грифами - 9,
методичних рекомендацій -1 5
Видано: 12 підручників, 21 навчальний посібник з грифами, 7
методичних рекомендацій.
• Отримати індивідуальне членство в Українсько-німецькій
медичній асоціації 10 студентів, аспірантів і науково-педагогічних
працівників
2 науково-педагогічних працівника отримали індивідуальне членство в
Українсько-німецькій медичній асоціації.

• Забезпечити стажування не менше 10 викладачів у межах
міжнародних програм
Забезпечено стажування 38 викладачів НФаУ.
• Забезпечити участь НФаУ в європейських освітніх і наукових
грантових програмах ERASMUS+, HORIZON 2020 та ін.
У 2015/2016 н.р. відбулося навчання або стажування студентів,
аспірантів, викладачів та співробітників НФаУ за наступними програмами:
— проект EuropeanVoluntaryService грантової програми Erasmus+
(м. Падова, Італія);
— навчання за грантом в межах дистанційної системи edX.
KIPractihx:
PragmaticRandomizedControlledTrialsinHealthCare
онлайн курс (м. Сольна, Швеція);
— навчання за грантом в межах дистанційної системи edX.
IntroductiontoBioethics (курс PHLX101-02x (м. Джорджтаун, США);
— навчання за міжнародною програмою підвищення кваліфікації для
освітян на базі Академії Поморська у м. Слупськ, Польща;
~ стажування на базіUnionGraduateCollege за програмою
«AdvancedCertificatePrograminResearchEthicsforCentralandEasternEur
ope (CEE) andCentralAsia» (м. Белград, Сербія).
• Забезпечити збереження кількості зовнішніх посилань на рівні
2015 р. та збільшити на 5% кількість відвідувань сайту НФаУ
Кількість відвідувань сайту НФаУ збільшилася на 12,2%, кількість
зовнішніх посилань зменшилася на 8,3%.
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