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АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Предмет вивчення дисципліни: 
хімічна будова лікарських засобів, їх фізичні та хімічні властивості; 

взаємозв’язок між хімічною будовою та дією на організм, методи контролю 
якості та змін, що відбуваються при зберіганні та метаболізмі, а також методи 
отримання та очистки лікарських засобів, біологічно активних сполук та їх 
метаболітів. 

Пререквізити: для вивчення курсу студенти потребують базових знань 
неорганічної хімії, аналітичної хімії, органічної хімії, фізичної та колоїдної 
хімії, фізики з основами метрології, фармакології, біологічної хімії, нормальної 
фізіології, патологічної фізіології, токсикологічної хімії, фармакогнозії, 
технології ліків, клінічної фармації, стандартизації лікарських засобів. 



Постреквізити: закладає основи вивчення та проходження студентами 
Виробничої практики з фармацевтичної хімії, а також для проходження 
державної атестації. 

Мета курсу: надати системні знання щодо структури лікарських засобів, 
методів їх добування, ідентифікації і кількісного визначення, фізичних, фізико-
хімічних та хімічних  властивостей, хімічних факторів фармакологічної дії, 
закономірностей взаємозв’язку структура – біологічна/фармакологічна 
активність та метаболічних перетворень, дослідження чистоти, застосування і 
зберігання, а також підходів до створення нових синтетичних лікарських 
засобів та біологічно активних речовин. 

Завдання дисципліни:  
набуття навичок в галузі надання якісної фармацевтичної опіки пацієнтам 

з урахуванням знань щодо фізичних, фізико-хімічних та хімічних властивостей 
лікарських препаратів, основних закономірностей залежності «структура-
активність», уникнення можливої взаємодії лікарських засобів в процесі їх 
виготовлення та застосування, встановлення доброякісності індивідуальних 
лікарських засобів, їх багатокомпонентних сумішей та забезпечення їх 
належного зберігання, набуття знань з основних методів синтезу лікарських 
засобів чи добування з природної сировини; в галузі фармацевтичного аналізу. 

Очікувані результати:  
- знати хімічну та фармакологічну класифікацію лікарських засобів; 
- знати міжнародні непатентовані назви лікарських субстанцій та 

препарати, до складу яких вони входять; 
- знати основні закономірності зв’язку «структура-активність», 

підходи до адекватної заміни лікарських препаратів; 
- знати основні шляхи метаболізму лікарських засобів, оптимальні 

умови дії проліків; 
- знати найбільш поширені небезпеки хімічної взаємодії лікарських 

засобів між собою та з продуктами харчування, що можуть погіршити 
біодоступність, безпечність та ефективність; 

- знати хімічні основи раціонального застосування лікарських 
препаратів; 

- знати державне нормування якості лікарських засобів; 
- знати методи якісного і кількісного аналізу лікарських засобів;  
- знати якісний аналіз катіонів та аніонів;  
- знати елементний аналіз та аналіз за функціональними групами;  
- знати функціональний аналіз органічних сполук за 

функціональними групами; 
- знати хімічні титриметричні методи аналізу; 
- знати хроматографічні методи ідентифікації, гравіметричний метод 

аналізу; 
- знати методи дослідження чистоти; 
- знати методи запобігання та експрес-визначення можливої 

фальсифікації лікарських засобів; 



- вміти визначати належність лікарського засобу до фармакологічної 
групи з урахуванням хімічної будови, здійснювати рекомендації щодо 
можливої заміни лікарського препарату усередині фармакологічної групи; 

- вміти надавати кваліфіковану фармацевтичну опіку пацієнтам з 
урахуванням фізичних, фізико-хімічних та хімічних властивостей лікарських 
засобів; 

- вміти визначати можливу взаємодію лікарських препаратів при їх 
сумісному застосуванні та надавати рекомендації щодо її унеможливлення; 

- вміти надавати інформацію пацієнтові щодо можливого небажаного 
впливу на дію лікарського засобу продуктів харчування; 

- вміти визначати оптимальні умови для зберігання лікарських 
засобів; 

- вміти надавати рекомендації фармацевтові при виготовленні 
лікарських засобів щодо можливої хімічної несумісності та шляхів її 
уникнення; 

- вміти користуватися аналітичною документацією, яка регламентує 
якість лікарських засобів (Державна фармакопея, Міжнародна фармакопея, 
національні та регіональні фармакопеї, МКЯ, відповідні накази та інструкції); 

- вміти користуватися галузевими стандартами, методичними 
вказівками при здійсненні методів контролю якості субстанцій та лікарських 
препаратів; 

- вміти використовувати хімічні, фізичні, фізико-хімічні методи при 
контролі якості лікарських засобів; 

- вміти обирати та виконувати експрес-методи якісного та 
кількісного аналізу лікарських форм внутрішньо-аптечного виготовлення; 

- вміти давати кваліфіковану оцінку якості лікарських засобів згідно 
з результатами аналізу. 

ОПИС КУРСУ 
Форми і методи навчання 
Курс буде викладений у формі лекцій (50 год.) та практичних занять (200 

год.), організації самостійної роботи студентів (140 год.) 
На лекціях використовується мультимедійна презентація; на практичних 

заняттях – навчально методичні матеріали, ситуаційні завдання, індивідуальні 
завдання, лабораторне обладнання, для перевірки засвоєних знань та умінь- 
тестові та розрахункові завдання, для самостійної роботи надано перелік 
необхідних літературних джерел. 

Зміст навчальної дисципліни  
Тема 1 Предмет і завдання фармацевтичної хімії. Система оцінки якості 

лікарських засобів. 
Тема 2 Аналіз фізико-хімічних властивостей лік. засобів як один з елементів 

оцінки якості ЛЗ. 
Тема 3 Використання спектроскопічних і хроматографічних методів в 

ідентифікації лікарських засобів; особливості використання стандартних зразків 
лікарських речовин і стандартних спектрів. 

Тема 4 Ідентифікація лікарських речовин неорганічної природи 



Тема 5 Ідентифікація лікарських речовин органічної природи за 
функціональними групами (функціональний аналіз). 

Тема 6 Причини зміни структури лікарської речовини. Природа і 
характер домішок, методи їх виявлення. 

Тема 7 Методи кількісного аналізу вмісту лікарських засобів. Гравіметрія. 
Тема 8 Титриметричні методи кількісного аналізу лікарських засобів. 

Визначення азоту в органічних сполуках 
Тема 9 Оптичні методи в кількісному аналізі лікарських засобів 
Тема 10 Хроматографічні методи. Методи, що базуються на 

термодинамічних властивостях речовин. Поєднання екстракційних, 
хроматографічних і оптичних методів при аналізі лікарських форм. 

Тема 11 Експрес аналіз лікарських засобів. Сучасні тенденції в розвитку 
фармацевтичного аналізу. 

Тема 12 Експрес аналіз монокомпонентних лікарських засобів. 
Тема 13 Експрес аналіз багатокомпонентних лікарських засобів. 
Тема 14 Експрес аналіз лікарських засобів. Аналіз невідомого лікарського 

засобу 
Тема 15 Принципи класифікації лікарських засобів, їх номенклатура. 

Взаємозв’язок структура-активність при створенні та аналізі лікарських засобів. 
Етапи створення лікарських засобів 

Тема 16 Основні шляхи метаболізму лікарських препаратів. Хімічні 
реакції, які лежать в основі метаболічних перетворень. Фази метаболізму. 
Фактори, що впливають на метаболічні процеси. Проліки. 

Тема 17 Нестероїдні протизапальні засоби. Характеристика, класифікація, 
зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, методи отримання, 
методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 18 Наркотичні анальгетики та їх аналоги. Характеристика, 
класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, методи 
отримання, методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 19 Снодійні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між 
структурою і фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, методи 
аналізу, застосування в медицині. 

Тема 20 Засоби для наркозу. Характеристика, класифікація, зв'язок між 
структурою та фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, методи 
аналізу, застосування в медицині. 

Тема 21 Психотропні лікарські засоби. Характеристика, класифікація, 
зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, 
методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 22 Протисудомні та протиепілептичні засоби. Характеристика, 
класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 
способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 23 Засоби для лікування паркінсонізму. Характеристика, 
класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 
способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 



Тема 24 Блювотні та протиблювотні засоби. Характеристика, класифікація, 
зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, 
методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 25 Протикашлеві засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між 
структурою і фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, методи 
аналізу, застосування в медицині. 

Тема 26 Ноотропні препарати. Характеристика, класифікація, зв'язок між 
структурою і фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, методи 
аналізу, застосування в медицині. 

Тема 27 Антигістамінні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між 
структурою та фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, методи 
аналізу, застосування в медицині. 

Тема 28 Засоби, що впливають на аферентну нервову систему. Засоби, що 
стимулюють рецептори аферентних нервових волокон. Характеристика, 
класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 
способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 29 Засоби, що знижують чутливість аферентних нервових волокон. 
Засоби для місцевої анестезії. Характеристика, класифікація, зв'язок між 
структурою і фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, методи 
аналізу, застосування в медицині. 

Тема 30 Засоби, що впливають на еферентну нервову систему. Засоби, що 
діють на холінергічні процеси. Характеристика, класифікація, зв'язок між 
структурою і фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, методи 
аналізу, застосування в медицині. 

Тема 31 Засоби, що діють переважно на адренергічні процеси. 
Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, 
механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 32 Кардіотонічні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між 
структурою і фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, методи 
аналізу, застосування в медицині. 

Тема 33 Антиаритмічні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між 
структурою і фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, методи 
аналізу, застосування в медицині. 

Тема 34 Засоби, що покращують кровопостачання органів і тканин. 
Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, 
механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 35 Периферичні вазодилататори. Характеристика, класифікація, 
зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, способи 
одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 36 Антагоністи йонів кальцію. Активатори калієвих каналів. 
Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, 
механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині 

Тема 37 Засоби, що впливають на ренін-ангіотензинову систему 
Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, 
механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 



Тема 38 Гіпотензивні та гіпертензивні засоби. Характеристика, 
класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 
способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 39 Ангіопротектори. Характеристика, класифікація, зв'язок між 
структурою і фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, методи 
аналізу, застосування в медицині. 

Тема 40 Антиоксиданти. Характеристика, класифікація, зв'язок між 
структурою і фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, методи 
аналізу, застосування в медицині. 

Тема 41 Гіполіпідемічні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок 
між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, 
методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 42 Діуретичні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між 
структурою і фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, методи 
аналізу, застосування в медицині. 

Тема 43 Засоби, що впливають на агрегацію тромбоцитів і згортання крові. 
Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, 
механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 44 Антибіотики гетероциклічної структури. Інгібітори б-лактамаз. 
Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і дією, механізм дії, способи 
одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 45 Антибіотики тетрацикліни та макроліди. Характеристика, 
класифікація, зв'язок між структурою і дією, механізм дії, способи одержання, 
методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 46 Антибіотики аміноглікозидної структури, амфеніколи, інші групи 
антибіотиків. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і дією, 
механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 47 Сульфаніламіди. Характеристика, класифікація, зв'язок між 
структурою і дією, механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в 
медицині. 

Тема 48 Похідні нафтиридину і хінолонкарбонових кислот. 
Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і дією, механізм дії, способи 
одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 49 Похідні 8-оксихіноліну, хіноксаліну і нітрофурану. Характеристика, 
класифікація, зв'язок між структурою і дією, механізм дії, способи одержання, 
методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 50 Протитуберкульозні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок 
між структурою і дією, механізм дії, способи одержання, методи аналізу, 
застосування в медицині 

Тема 51 Лікарські засоби, що застосовуються для лікування онкологічних 
захворювань (алкілюючі агенти, антиметаболіти, алкалоїди, антибіотики, 
гормональні засоби та їх антагоністи, інші групи). Характеристика, класифікація, 
зв'язок між структурою і дією, механізм дії, способи одержання, методи аналізу, 
застосування в медицині. 



Тема 52 Приклади “таргетних” (спрямованих на мішень) протиракових 
лікарських засобів (препарати різних хімічних груп). Характеристика, 
класифікація, зв'язок між структурою і дією, механізм дії, способи одержання, 
методи аналізу, застосування в медицині 

Тема 53 Противірусні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між 
структурою і дією, механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в 
медицині. 

Тема 54 Протималярійні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між 
структурою і дією, механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в 
медицині. 

Тема 55 Лікарські засоби для лікування протозойних інфекцій. Характеристика, 
класифікація, зв'язок між структурою і дією, механізм дії, способи одержання, 
методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 56 Антигельмінтні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між 
структурою і дією, механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в 
медицині. 

Тема 57 Протигрибкові лікарські засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок 
між структурою і дією, механізм дії, способи одержання, методи аналізу, 
застосування в медицині. 

Тема 58 Протипедикульозні та акарицидні засоби. Характеристика, 
класифікація, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 59 Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Характеристика, 
класифікація, механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в 
медицині 

Тема 60 Лікарські засоби гормонів щитовидної залози, антитиреоїдні засоби. 
Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, 
механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 61 Лікарські засоби гормонів підшлункової залози, Характеристика, 
класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 
способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 62 Стероїдні гормони. Кортикостероїди. Характеристика, 
класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 
способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 63 Андрогени, анаболічні стероїди та їх аналоги. Характеристика, 
класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 
способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині 

Тема 64 Гестагени, естрогени. Протизаплідні засоби. Естрогени 
нестероїдної структури. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою 
і фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, методи аналізу, 
застосування в медицині 

Тема 65 Вітаміни водорозчинні. Характеристика, класифікація, зв'язок 
між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, 
методи аналізу, застосування в медицині. 



Тема 66 Вітаміни жиророзчинні. Характеристика, класифікація, зв'язок 
між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, 
методи аналізу, застосування в медицині. 

Тема 67 Лікарські засоби, що впливають на процеси імунітету 
(імунотропні засоби). Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і 
фармакологічною дією, механізм дії, способи одержання, методи аналізу, 
застосування в медицині. 

Тема 68 Анорексигенні засоби. Сорбенти, антидоти та комплексони. 
Противиразкові лікарські засоби. Засоби для лікування алкоголізму. 
Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, 
механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині 

Тема 69 Рентгеноконтрастні та інші діагностичні засоби. Характеристика, 
класифікація, механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в 
медицині. 
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вид. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний 
центр якості лікарських засобів». 2014. – Т.1. – 1128 с.; – Т.2. – 724 с.; – Т.1. – 
732 с.  

2. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, В.А. Георгіянц, І.С. Гриценко, 
І.В. та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2017. – 456 с. 

3. Pharmaceutical chemistry. Lectures for English-speaking students: the 
study guide for students of higher schools / V.A. Georgiyants, P.O. Bezugly, G.O. 
Burian, A.I. Abu Sharkh, K.A. Taran; edited by V.A. Georgiyants, P.O. Bezugly. – 
Kharkiv: NUPh ; Original, 2013. – 576 p. 

4. Медична хімія: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів 
/ І.С. Гриценко, С.Г Таран, Л.О. Перехода та ін.; за заг ред. І.С. Гриценка. – 
Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017. – 552с. 

5. От субстанции к лекарству: Учеб. пособие / [Безуглый П. А., 
Болотов В. В., Гриценко И. С. и др.]; под ред. В. П. Черныха – Х.: Изд-во 
НФаУ: Золотые страницы, 2005. – 1244 с. 

6. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія 
(стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як 
лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.  
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9. Державна Фармакопея України : в 3 т. / ДП «Український науковий 
фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Х. : Державне 



підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських 
засобів», 2014. – Т. 3. – 732 с. 

ОЦІНЮВАННЯ 
Методи поточного контролю:поточний контроль здійснюється на 

кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей теми. На всіх 
практичних заняттях застосовується об’єктивний контроль виконання 
самостійної роботи, теоретичної підготовки та засвоєння практичних навичок. 
Застосовуються наступні засоби діагностики рівня підготовки студентів: усне 
опитування, тестування, розв’язування ситуаційних задач. 

Підсумковий контроль здійснюється по завершенню кожного семестру 
вивчення дисципліни у формі заліку (5, 8 семестри), диференційованого заліку 
(5 семестр) та іспиту (7, 9 семестр). 

До іспиту допускаються студенти, які виконали всі види робіт, 
передбачені навчальною програмою, та при вивченні дисципліни набрали 
кількість балів, не меншу за мінімальну, а також не мають невідпрацьованих 
лекцій та практичних занять. Форма проведення іспиту є стандартизованою і 
включає контроль теоретичної і практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну 
навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить 120 балів. 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну 
навчальну діяльність для зарахування дисципліни становить 72 бали. 

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих 
студентом оцінок за 4-ри бальною (національною) шкалою під час вивчення 
дисципліни, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого 
до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за 
багатобальною шкалою таким чином:  

 
Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в 4-

бальну (національну) шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не 
конвертуються і навпаки. Бали студентів, які навчаються за однією 
спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни 
ранжуються за шкалою ECTS таким чином: 

Оцінка 
ECTS 

Статистичний 
показник 

А 
Найкращі 10 % 
студентів 

В Наступні 25 % студентів 
С Наступні 30 % студентів 
D Наступні 25 % студентів 
E Останні 10 % студентів 

Самостійна робота студента оцінюється під час поточного контролю 
теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться на 



самостійне опрацювання і не входять до тем аудиторних навчальних занять, 
контролюються під час проведення підсумкових контрольних робіт та іспиту. 

ПОЛІТИКА КУРСУ 
Політика щодо дедлайнів та перескладання 
До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види 

робіт, передбачені начальною програмою, відпрацювали усі навчальні заняття 
та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. 

Відпрацювання пропущених практичних занять, незалежно від причини 
пропуску, та консультації відбуваються згідно з кафедральним графіком 
відробіток та консультацій. Відпрацювання пропущених практичних занять 
проводиться із записом у журналі відробіток кафедри та відміткою на бланку 
дозволу з деканату. Пропуск лекції без поважної причини відпрацьовується 
студентом через співбесіду з лектором, або презентацію пропущеної теми. 
Перескладання поточного та підсумкового модулів з метою підвищення оцінки 
не допускається, окрім ситуацій передбачених «Положенням про диплом 
державного зразка з відзнакою»  

Політика щодо академічної доброчесності 
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:  
 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 
потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб 
і можливостей);  

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 
розробок, тверджень, відомостей;  

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 
права;  

 надання достовірної інформації про результати власної (наукової, 
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього 
процесу є: 

- використання родинних або службових зв’язків для отримання 
позитивної або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю 
результатів навчання або переваг у науковій роботі; 

- використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 
матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікронавушників, 
телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

- проходження процедур контролю результатів навчання підставними 
особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 
притягнені до такої академічної відповідальності:  

 зниження результатів оцінювання контрольної роботи, іспиту, 
заліку тощо; 

 повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, 
заліку тощо);  



 призначення додаткових контрольних заходів (додаткові 
індивідуальні завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

 повторне проходження відповідного освітнього компоненту 
освітньої програми;  

 проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника; 
 позбавлення права брати участь у конкурсах на отримання 

стипендій, грантів тощо; 
 повідомлення суб’єкта, який здійснює фінансування навчання 

(проведення наукових досліджень), установи, що видала грант на навчання 
(дослідження), потенційних роботодавців, батьків здобувача вищої освіти про 
вчинене порушення; 

 виключення з рейтингу претендентів на отримання академічної 
стипендії або нарахування штрафних балів у такому рейтингу;  

 позбавлення академічної стипендії; 
 позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання; 
 відрахування з Університету. 
Політика щодо відвідування та запізнень: присутність на всіх заняттях: 

лекціях, практичних заняттях, поточному та підсумковому контролі є 
обов'язковою (виняток: поважна причина). Запізенення більш ніж на 5 хвилин 
без поважної причини не допускається. Протягом двох днів у будь-якій зручній 
для студента формі інформувати деканат про причини, які унеможливлюють 
відвідування занять та виконання інших завдань, передбачених навчальною 
програмою. 

Мобільні пристрої: заборонене списування під час контролю знань 
(включно із використанням мобільних технічних засобів передачі інформації). 

Поведінка в аудиторії:  
- відвідувати лекції, лабораторні заняття відповідно до розкладу в 

халатах; 
- не запізнюватися на заняття; 
- не розмовляти під час занять; 
- відключати мобільний телефон, 


