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Програма з фахового випробування при вступі на навчання на третій
(освітньо-науковий) рівень підготовки зі спеціальності 226 «Фармація, промислова
фармація», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», освітньої кваліфікації «доктор
філософії з фармації».

Розробники: – завідувач кафедри фармацевтичної хімії, д. фарм. наук,
професор В.А. Георгіянц;
– завідувач кафедри заводської технології ліків, д. фарм. наук,
професор О.А. Рубан;
– професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації,
д. фарм. наук, професор Т.С. Сахарова
– професор кафедри лікарської та аналітичної токсикології,
д. фарм. наук, професор С.І. Мерзлікін.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вступного випробування розрахована на осіб, які мають освітньокваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста) і вступають на навчання для здобуття
освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 226 «Фармація,
промислова фармація». Програма складена в обсязі навчальних програм освітнього
рівня магістра (спеціаліста) відповідної спеціальності для вищих навчальних
закладів освіти.
Мета

вступного

випробування

полягає

у

визначенні

рівня

базових

теоретичних знань абітурієнтів з дисциплін: фармацевтична хімія, фармакогнозія,
аптечна технологія ліків, промислова технологія ліків, стандартизація лікарських
засобів, менеджмент і маркетинг у фармації, організація та економіка у фармації,
фармакологія.
Програма вступного випробування при прийомі на навчання для здобуття
освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 226 «Фармація,
промислова фармація» за освітніми програмами «Технологія ліків та організація
фармацевтичної

справи»,

«Фармацевтична

хімія

та

фармакогнозія»,

«Фармакологія», «Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів»
складена у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014
№1556-VII, Галузевого стандарту вищої освіти для третього освітньо-наукового рівня
доктора філософії зі спеціальності 226 «Фармація» (проект), Постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах)» від 23.03.2016 р. № 261, Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
від 30.12.015 р. № 1187.

Вступне випробування розраховане на 3 астрономічні години.
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ЗМІСТ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ
ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ
1.
Особливості аналізу лікарських засобів неорганічної природи. Реакції
ідентифікації на катіони і аніони.
2.
Особливості аналізу лікарських засобів органічної природи. Реакції
ідентифікації на функціональні групи.
3.
Характеристика гравіметричного (вагового) методу аналізу та його
використання в аналізі лікарських засобів.
4.
Методи осадження та їх використання для аналізу речовин неорганічної,
органічної та гетероциклічної будови.
5.
Особливості фармакопейного комплексонометричного титрування солей
кальцію, магнію, алюмінію, цинку, ртуті тощо.
6.
Характеристика методів кислотно-основного титрування та їх використання
для аналізу речовин неорганічної, органічної та гетероциклічної будови.
7.
Редокс-методи титрування та їх використання для аналізу речовин
неорганічної, органічної та гетероциклічної будови.
8.
Фізико-хімічні методи (рефрактометрія, поляриметрія, спектрофотометрія,
хроматографія) та їх використання для аналізу лікарських речовин та лікарських
форм промислового та аптечного виготовлення.
9.
Аналіз лікарських форм. Нормативна документація, що регламентує контроль
якості лікарських форм аптечного виготовлення. Особливості якісного і кількісного
аналізу екстемпоральних моно- та багатокомпонентних лікарських форм.
Використання експрес-методів під час аналізу лікарських форм.
10. Нормативна документація, що регламентує контроль якості лікарських форм
заводського виготовлення. Параметри якості, за якими стандартизують готові
лікарські засоби.
11. Стандартизація лікарської рослинної сировини (ЛРС) в Україні. Система
стандартизації. Порядок розробки, узгодження НТД на ЛРС: монографія ДФУ, ДСТУ.
Структура монографії на ЛРС. Вимоги до якості ЛРС.
12. Речовини первинного синтезу: вуглеводи, ліпіди. Полісахариди: хімічна
структура, класифікація, фізичні та хімічні властивості, розповсюдження в рослинах,
методи виділення та стандартизації. Рослинні джерела крохмалю, інуліну, слизу,
камедей, пектинових речовин. Основні шляхи і форми застосування ЛРС в
фармпрактиці, промисловому виробництві та в медицині. Жири: хімічна структура,
класифікація, фізичні та хімічні властивості, розповсюдження в рослинному та
тваринному світі, методи виділення та стандартизації. Рослинні джерела
невисихаючої, напіввисихаючої, висихаючої олії. Риб'ячий жир. Ланолін, спермацет,
бджолиний віск. Основні шляхи і форми застосування ЛРС в фармпрактиці,
промисловому виробництві та в медицині.
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13. Вітаміни: хімічна структура, класифікація, фізичні та хімічні властивості,
розповсюдження в рослинах, методи виділення та стандартизації. Рослинні джерела
аскорбінової кислоти, токоферолів, філохінону, каротиноїдів. Основні шляхи і форми
застосування ЛРС в фармпрактиці, промисловому виробництві та в медицині.
14. Загальна характеристика та класифікація фенольних сполук. Прості феноли та
їх глікозиди: хімічна структура, класифікація, фізичні та хімічні властивості,
розповсюдження в рослинах, методи виділення та стандартизації. Рослинні джерела
арбутину, салідрозиду, саліцину, похідних флороглюцину. Основні шляхи і форми
застосування ЛРС в фармпрактиці, промисловому виробництві та в медицині.
15. Флавоноїди: хімічна структура, класифікація, фізичні та хімічні властивості,
розповсюдження в рослинах. методи виділення та стандартизації. Рослинні джерела
похідних флавану, антоціанів, флавонів, флавонолів, ауронів, балконів,
ізофлавоноїдів. Основні шляхи і форми застосування ЛРС в фармпрактиці,
промисловому виробництві та в медицині.
16. Хінони: хімічна структура, класифікація, фізичні та хімічні властивості,
розповсюдження в рослинах, методи виділення та стандартизації. Рослинні джерела
похідних хризацину, алізарину. Основні шляхи і форми застосування ЛРС в
фармпрактиці, промисловому виробництві та в медицині.
17. Дубильні речовини (таніди): хімічна структура, класифікація, фізичні та хімічні
властивості, розповсюдження в рослинах, методи виділення та стандартизації.
Рослинні джерела конденсованих дубильних речовин, гідролізуємих дубильних
речовин. Основні шляхи і форми застосування ЛРС в фармпрактиці, промисловому
виробництві та в медицині.
18. Терпеноїди: хімічна структура, класифікація. Ефірні олії: хімічна структура,
класифікація, фізичні та хімічні властивості, розповсюдження в рослинах, методи
виділення та стандартизації. Рослинні джерела монотерпеноїдів, сесквітерпеноїдів,
ароматичних сполук, що входять до складу ефірних олій. Основні шляхи і форми
застосування ЛРС в фармпрактиці, промисловому виробництві та в медицині.
19. Сапоніни: хімічна структура, класифікація, фізичні та хімічні властивості,
розповсюдження в рослинах, методи виділення та стандартизації. Рослинні джерела
тритерпенових сапонінів, стероїдних сапонінів. Основні шляхи і форми
застосування ЛРС в фармпрактиці, промисловому виробництві та в медицині.
Кардіоглікозиди: хімічна структура, класифікація, фізичні та хімічні властивості,
розповсюдження в рослинах, методи виділення та стандартизація БАР. Рослинні
джерела карденолідів, буфадієнолідів. Основні шляхи і форми застосування ЛРС в
фармпрактиці, промисловому виробництві та в медицині.
20. Алкалоїди: хімічна структура, класифікація, фізичні та хімічні властивості,
розповсюдження в рослинах, методи виділення та стандартизація БАР. Рослинні
джерела протоалкалоїдів, справжніх алкалоїдів, псевдоалкалоїдів. Основні шляхи і
форми застосування ЛРС в фармпрактиці, промисловому виробництві та в медицині.

ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ
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1.
Ін'єкційні лікарські форми, вимоги, що висуваються до них. Організація
роботи з приготування лікарських форм в асептичних умовах. Основні
закономірності процесу фільтрації, типи фільтрів.
2.
Очні лікарські форми, вимоги, що висуваються до них. Особливості технології
очних крапель, обладнання, що використовується.
3.
Способи стабілізації і стерилізації лікарських форм для ін'єкцій. Контроль
стерильності ін'єкційних розчинів відповідно до вимог нормативної документації.
4.
Теоретичні основи процесу екстрагування лікарської рослинної сировини.
Вимоги до сировини та екстрагенту, їх вплив на процес екстракції. Характеристика
екстрактів: густих, сухих, рідких.
5.
М'які лікарські форми: мазі, гелі, креми, пасти, лініменти. Класифікація
мазевих основ і мазей. Технологія, контроль якості, зберігання і відпуск м'яких
лікарських форм.
6.
Характеристика емульсій і суспензій як лікарської форми і дисперсної
системи. Теоретичні основи утворення емульсій та суспензій. Фактори, що
впливають на їх стійкість.
7.
Характеристика супозиторіїв як лікарської форми, їх класифікація, вимоги до
них, методи отримання. Класифікація основ для супозиторіїв. Особливості
виробництва удосконалених ректальних форм: мазей, капсул, аерозолів, тампонів,
ректіолей.
8.
Види рідких лікарських форм, їх переваги і недоліки. Приготування мікстур з
сухих речовин і розчинів-концентратів, обладнання, що використовується.
Концентровані розчини для бюреточних установок, їх приготування, виправлення
концентрації (приклад), контроль якості, оформлення з використання та зберігання.
9.
Тритурації, їх приготування, оформлення, зберігання і використання при
приготуванні порошків. Таблетки і драже. Різновиди і способи покриття таблеток
оболонками, допоміжні речовини в їхньому складі, обладнання, що
використовується.
10. Нормативна документація у виробництві готових лікарських засобів.
Нормування умов і технологічного процесу приготування лікарських препаратів в
умовах аптеки та фармацевтичних підприємств. Сутність, значення і показники
матеріального балансу.
11. Теоретичні основи менеджменту. Організація як об’єкт управління.
Менеджмент та успішне управління. Функції управління. Управління процесом
прийняття рішень. Комунікативні процеси в управлінні.
12. Менеджмент і підприємництво. Управління трудовими ресурсами та
персоналом організації. Групова динаміка і керівництво. Управління конфліктами.
13. Трудові відносини за ринкових умов.
14. Оцінка ефективності діяльності фармацевтичної організації та управління.
15. Основні положення маркетингу у фармації. Процес управління фармацевтичним
маркетингом. Вивчення ринку лікарських засобів.
16. Товар у системі маркетингу. Асортиментна політика фармацевтичних і аптечних
підприємств. Товарна та інноваційна політика фармацевтичних підприємств.
17. Ціна, ціноутворення, цінова політика фармацевтичних і аптечних підприємств
18. Збутова діяльність фармацевтичних підприємств.
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19. Маркетингова політика комунікацій. Реклама у системі фармацевтичного
маркетингу. Стимулювання збуту та інші засоби маркетингових комунікацій.
20. Маркетингові дослідження та інформація. Маркетинговий контроль.
Міжнародний маркетинг.
21. Основні принципи організації фармацевтичного забезпечення населення.
Національна лікарська (фармацевтична) політика. Організація діяльності аптек як
закладів охорони здоров'я згідно з вимогами Належної аптечної практики (GРР).
Організація фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного
страхування.
22. Організація рецептурного та безрецептурного відпуску ліків. Правила
таксування вартості екстемпоральних лікарських препаратів. Облік рецептури.
Організація предметно-кількісного обліку лікарських засобів.
23. Порядок обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів, прекурсорів.
24. Організація системи контролю якості ліків та фармацевтичних товарів.
25. Інформаційне забезпечення підприємств та організацій фармацевтичної галузі.
26. Організація роботи аптеки з товарними запасами. Організація роботи оптової
фармацевтичної фірми та аптечного складу. Організація зовнішньоторговельної
діяльності аптечних (фармацевтичних) підприємств.
27. Організація системи обліку та звітності у аптеках (фармацевтичних фірмах).
Бухгалтерський облік як інформаційна система підприємств у фармації.
Автоматизовані системи управління та обліку у фармації.
28. Облік руху товару у аптеках (фармацевтичних фірмах). Облік руху інших ТМЦ.
Облік основних засобів та нематеріальних активів у аптеках (фармацевтичних
фірмах). Облік руху грошових коштів у аптеках (фармацевтичних фірмах). Форми та
системи оплати праці та організація обліку заробітної плати у аптеках
(фармацевтичних фірмах).
29. Організація інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у аптеках
(фармацевтичних фірмах).
30. Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек. Фінансова звітність суб’єктів
господарювання у фармації. Державна статистична звітність у аптеках та
фармацевтичних фірмах.
31. Характеристика економічних показників торгово-фінансової діяльності аптек та
фармацевтичних фірм. Аналіз фінансово-господарської діяльності аптек
(фармацевтичних фірм). Планування діяльності аптек (фармацевтичних фірм).
32. Аудиторський контроль: сутність, призначення. Організація проведення
аудиторської перевірки. Аудит фінансової звітності. Аудит розрахунків з бюджетом.
Аналіз фінансового стану підприємства на базі даних фінансової звітності.
33. Основні принципи й методи формування системи цін на лікарські засоби.
34. Оподаткування аптек (фармацевтичних фірм).
35. Фінансово-кредитна система в умовах ринкової економіки. Кредитування аптек
(фармацевтичних фірм).
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
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1.
Належна фармацевтична практика та її роль у забезпечені якості
фармацевтичної розробки.
2. Поняття про систему якості і необхідні елементи системи якості при виробництві
лікарських засобів.
3. Управління якістю у фармації, функції та принципи управління.
4. Поняття про сертифікацію. Система сертифікації якості лікарських засобів та її
елементи.
5. Порядок реєстрації та ліцензування лікарських засобів в Україні.
6. Поняття про валідацію аналітичних методик визначення якості лікарських
засобів. Валідаційні характеристики аналітичних методик і випробувань.
7. Аналітична документація (аналітична документація підприємства, аналітична
частина реєстраційного досьє, монографії фармакопеї) та її роль у контролі якості
лікарських засобів.
8. Активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ). Визначення, вимоги до
стандартизації та порядок дозволу використання АФІ у виробництві лікарських
засобів.
9. Визначення, специфічні аспекти стандартизації при виробництві та показники
якості лікарських засобів із рослинної сировини.
10. Визначення, специфічні аспекти стандартизації при виробництві та показники
якості м’яких лікарських форм.
11. Визначення, специфічні аспекти стандартизації при виробництві та показники
якості лікарських засобів для парентерального застосування.
12. Визначення, специфічні аспекти стандартизації при виробництві та показники
якості капсул.
13. Визначення, специфічні аспекти стандартизації при виробництві та показники
якості таблеток.
14. Визначення, специфічні аспекти стандартизації при виробництві та показники
якості ректальних і вагінальних лікарських форм.
15. Вимоги до визначення стабільності лікарських засобів.
16. Застосування хроматографічних методів аналізу для контролю якості лікарських
засобів.
17. Застосування методу атомно-абсорбційної спектрометрії у визначенні важких
металів.
18. Застосування фізичних методів аналізу для визначення якості лікарських
засобів.
19. Застосування методів ідентифікації та кількісного визначення лікарських
засобів.
20. Методи фармакогнозії та фармако-технологічні випробування лікарських
засобів.
ФАРМАКОЛОГІЯ
1.
Номенклатура лікарських засобів (хімічні, міжнародні непатентовані,
торгівельні назви). Принципи класифікації ліків. Рецептурні та безрецептурні
СУЯ НФаУ

Редакція 03

Дата введення 01.09.2016 р.

Стор. 8 із 6

Ф А 1.1-26-295
_____________________________________________________________________________________

лікарські препарати. Критерії, на підставі яких ЛП відносять до категорії
рецептурних або безрецептурних.
2. Зміст
понять
«фармакодинаміка»,
«фармакокінетика».
Основні
фармакокінетичні параметри та фактори, що впливають на них. Біологічні мішені та
механізми дії ліків. Біодоступність. Клінічне значення біодоступності.
Біоеквівалентність, методи визначення біоеквівалентності.
3.
Побічна дія ліків , її види та значення. Лікарський моніторинг. Фактори, які
зумовлюють необхідність проведення лікарського моніторингу.
4. Ефекти ліків при одночасному застосуванні, їхня фармакокінетична та
фармакодинамічна взаємодія, приклади та значення. Клінічне значення взаємодії
ліків. Ефекти ліків при повторному введенні (звикання, кумуляція, залежність,
алергічні реакції, дисбіоз).
5. Місцеві анестетики, обволікаючі, адсорбуючі, в’яжучі. Класифікація та
номенклатура, механізми дії, фармакологічні ефекти, показання, побічна та токсична
дія, її корекція, протипоказання, порівняльна характеристика препаратів.
6. Холінергічні (холіноміметики, антихолінестеразні), антихолінергічні (Мхоліноблокатори, міорелаксанти периферійної дії, гангліоблокатори) засоби.
Класифікація та номенклатура, механізми дії, фармакологічні ефекти, показання,
побічна та токсична дія, її корекція, протипоказання, порівняльна характеристика
препаратів.
7. Адренергічні (адреноміметики прямої та непрямої дії), антиадренергічні
(адреноблокатори, симпатолітики) засоби. Класифікація та номенклатура, механізми
дії, фармакологічні ефекти, показання, побічна та токсична дія, її корекція,
протипоказання, порівняльна характеристика препаратів.
8. Антиконвульсанти.
Протипаркінсонічні
препарати.
Класифікація
та
номенклатура, механізми дії, фармакологічні ефекти, показання, побічна та токсична
дія, її корекція, протипоказання, порівняльна характеристика препаратів.
9. Антипсихотичні препарати. Седативні засоби. Снодійні засоби. Анксіолітики.
Класифікація та номенклатура, механізми дії, фармакологічні ефекти, показання,
побічна та токсична дія, її корекція, протипоказання, порівняльна характеристика
препаратів.
10. Психостимулятори. Антидепресанти. Ноотропні препарати. Класифікація та
номенклатура, механізми дії, фармакологічні ефекти, показання, побічна та токсична
дія, її корекція, протипоказання, порівняльна характеристика препаратів.
11. Опіоїдні (наркотичні) анальгетики. Неопіоїдні (ненаркотичні) анальгетики.
Анальгетики-антипіретики, спазмоанальгетики, комбіновані знеболювальні засоби.
Нестероїдні протизапальні засоби. Класифікація та номенклатура, механізми дії,
фармакологічні ефекти, показання, побічна та токсична дія, її корекція,
протипоказання, порівняльна характеристика препаратів.
12. Серцеві глікозиди та неглікозидні кардіотоніки. Антиаритмічні препарати.
Класифікація та номенклатура, механізми дії, фармакологічні ефекти, показання,
побічна та токсична дія, її корекція, протипоказання, порівняльна характеристика
препаратів.
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13. Антигіпертензивні засоби. Сечогінні засоби. Класифікація та номенклатура,
механізми дії, фармакологічні ефекти, показання, побічна та токсична дія, її
корекція, протипоказання, порівняльна характеристика препаратів.
14. Антиангінальні засоби. Антиатеросклеротичні препарати. Класифікація та
номенклатура, механізми дії, фармакологічні ефекти, показання, побічна та токсична
дія, її корекція, протипоказання, порівняльна характеристика препаратів.
15. Протикашльові та бронхолітичні препарати. Класифікація та номенклатура,
механізми дії, фармакологічні ефекти, показання, побічна та токсична дія, її
корекція, протипоказання, порівняльна характеристика препаратів.
16. Препарати, що застосовуються при захворюваннях шлунка та дванадцятипалої
кишки (гіпер-та гіпоацидних станах). Класифікація та номенклатура, механізми дії,
фармакологічні ефекти, показання, побічна та токсична дія, її корекція,
протипоказання, порівняльна характеристика препаратів.
17. Препарати для профілактики та лікування тромбозів (антиагреганти,
антикоагулянти, фібринолітики) та кровотеч (агреганти, коагулянти, інгібітори
фібринолізу, засоби, що збільшують в’язкість крові, гемостатики місцевої дії).
Класифікація та номенклатура, механізми дії, фармакологічні ефекти, показання,
побічна та токсична дія, її корекція, протипоказання, порівняльна характеристика
препаратів.
18. Гормони і гормональні препарати. Препарати інсуліну. Синтетичні
протидіабетичні засоби. Препарати кортикостероїдів та мінералокортикоїдів.
Класифікація та номенклатура, механізми дії, фармакологічні ефекти, показання,
побічна та токсична дія, її корекція, протипоказання, порівняльна характеристика
препаратів.
19. Імунотропні препарати. Імуностимулятори, імунодепресанти. Класифікація та
номенклатура, механізми дії, фармакологічні ефекти, показання, побічна та токсична
дія, її корекція, протипоказання, порівняльна характеристика препаратів.
20. Фармакологічна корекція алергії. Блокатори Н1-гістамінових, серотонінових,
лейкотрієнових рецепторів, інгібітори синтезу лейкотрієнів, стабілізатори опасистих
клітин, глюкокортикостероїди. Класифікація та номенклатура, механізми дії,
фармакологічні ефекти, показання, побічна та токсична дія, її корекція,
протипоказання, порівняльна характеристика препаратів.
21. Бета-лактамні антибіотики: пеніциліни, цефалоспорини, монобактами,
карбапенеми. Класифікація та номенклатура, механізми дії, фармакологічні ефекти,
показання, побічна та токсична дія, її корекція, протипоказання, порівняльна
характеристика препаратів.
22. Аміноглікозиди. Макроліди та азаліди. Тетрацикліни. Класифікація та
номенклатура, механізми дії, фармакологічні ефекти, показання, побічна та токсична
дія, її корекція, протипоказання, порівняльна характеристика препаратів.
23. Сульфаніламідні
препарати.
Похідні
нітрофурану,
8-оксихіноліну.
Протитуберкульозні препарати. Класифікація та номенклатура, механізми дії,
фармакологічні ефекти, показання, побічна та токсична дія, її корекція,
протипоказання, порівняльна характеристика препаратів.
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24. Протигрибкові лікарські засоби. Класифікація та номенклатура, механізми дії,
фармакологічні ефекти, показання, побічна та токсична дія, її корекція,
протипоказання, порівняльна характеристика препаратів.
25. Антибластомні (протипухлинні) засоби. Класифікація та номенклатура,
механізми дії, фармакологічні ефекти, показання, побічна та токсична дія, її
корекція, протипоказання, порівняльна характеристика препаратів.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Відповідно до п. 4.4 «Правил прийому до аспірантури Національного
фармацевтичного університету у 2018 році» (додаток А «Правил прийому до
Національного фармацевтичного університету у 2018 р.» вступні іспити із
спеціальності оцінюються за 100-бальною шкалою.
Нац.
шкала

5

ЕСТS

A- відм.

Бали

90-100

4

В - дуже
добре

82-89

4-

С- добре

74-81

3

D - задов.

64-73

3-

Е–
достатньо

60-63
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Критерії оцінювання
Оцінка “відмінно” виставляється за правильні
та повні відповіді на всі запитання
екзаменаційного білета. Абітурієнт у своїх
судженнях опирається на фактичний матеріал.
Матеріал викладений грамотно, із дотриманням
логічної послідовності. Передбачається, що
абітурієнт, який претендує на оцінку
«відмінно», здатний вести глибоку і всебічно
аргументовану
дискусію
з
будь-якого
проблемного питання, винесеного на екзамен.
Оцінка «дуже добре» виставляється за
правильні
відповіді
на
всі
запитання
екзаменаційного білета. Абітурієнт у своїх
судженнях опирається на фактичний матеріал.
Матеріал викладений грамотно, із дотриманням
логічної послідовності. Передбачається, що
абітурієнт, який претендує на оцінку «дуже
добре», здатний до дискусії з додаткових
питань до екзаменаційного білету.
Оцінка «добре» виставляється за умови вільної
орієнтації абітурієнта у змісті й обсязі основних
питань білету, здатності відповісти на
додаткові запитання з допущенням несуттєвих
помилок, неточностей у визначенні ключових
понять і термінів.
Оцінка «задовільно» виставляється абітурієнту,
якщо він у цілому орієнтується у змісті й обсязі
висвітлених ним понять, відповіді на запитання
екзаменаційного білета переважно правильні,
але
неповні,
допущено
неточності
у
формулюваннях, теоретичний матеріал подано
з огріхами.
Оцінка «достатньо» виставляється абітурієнту,
якщо він у цілому орієнтується у змісті і обсязі
питань білету, але у відповідях на запитання
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допускаються помилки, неточності.
2

FX –
незадов.

35-59

Оцінка
“незадовільно”
виставляється
вступнику, якщо він не дає відповіді на всі
запитання екзаменаційного білета, у відповідях
допускаються грубі помилки, які засвідчують
незнання та нерозуміння матеріалу.

Відповідно до п. 4.8 «Правил прийому до аспірантури Національного
фармацевтичного університету у 2018 році» (додаток А «Правил прийому до
Національного фармацевтичного університету у 2018 р.» перескладання вступних
випробувань не допускається.
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