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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Назва дисципліни Сучасна фармацевтична розробка 

Викладачі д.фарм.н, професор Грицик А.Р. 

к.фарм.н., доц. Струк О.А. 

 

Контактний телефон 

кафедри 

58-52-11 

E-mail кафедри agrycyk@ifnmu.edu.ua 

OrgTechDrugsGnosy@ifnmu.edu.ua 

Формат дисципліни лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Обсяг дисципліни 3 кредити ECTS 

Посилання на 

навчально-методичні 

ресурси відповідної 

сторінки кафедри 

фармацевтичного 

управління, технології 

ліків та фармакогнозії на 

офіційному сайті ІФНМУ 

(Календарно-тематичні 

плани, методичні вказівки 

до практичних занять, 

методичні вказівки до 

СПРС, матеріали до 

підсумкового контролю, 

база тестових завдань 

тощо) 

https://ifnmu.sharepoint.com/:f:/g/KFUTLF/EnL5

VI6wuNlErkOsPwEOkdEBTFClbt6Jc1gXXtEtM1

OUSA?e=KRiZ1S 

https://ifnmu.sharepoint.com/:f:/g/KFUTLF/EnL5

VI6wuNlErkOsPwEOkdEBTFClbt6Jc1gXXtEtM1

OUSA?e=X5GbZU 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальні кімнати, обладнані 

мультимедійними засобами, комп’ютерний 

клас з програмним забезпеченням; навчально-

практичний центр 

Консультації Щовівторка 

mailto:agrycyk@ifnmu.edu.ua
mailto:OrgTechDrugsGnosy@ifnmu.edu.ua
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2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Фахівців фармації, які вирішили присвятити себе науці, потрібно готувати до 

наукової роботи, давати їм первинні знання про принципи, методи, способи 

організації та виконання дослідницької роботи, допомагати сформувати науковий 

світогляд, навчити визначати мету і завдання наукової роботи, формулювати 

адекватні висновки за результатами досліджень. 

Курс за вибором: «Сучасна фармацевтична розробка» надають здобувачам 

знання, вміння і навички щодо організації та проведення науково-дослідної роботи з 

фармацевтичної розробки лікарських препаратів у вигляді різних лікарських форм 

відповідно до вимог належної аптечної та виробничої практик; структури та 

оформлення технологічної документації на виробництво лікарських препаратів. 

Вибіркова дисципліна «Сучасна фармацевтична розробка» охоплює широке 

коло питань, спрямованих на всебічне вивчення основних етапів створення 

лікарських препаратів, вимог сучасної нормативної документації щодо 

фармацевтичної розробки нових лікарських препаратів, основних алгоритмів 

фармацевтичної розробки нових лікарських препаратів, методологічних підходів до 

фармацевтичної розробки лікарських препаратів у вигляді різних лікарських форм, 

документального оформлення усіх етапів розробки нових лікарських препаратів у 

вигляді різних лікарських форм. 

 

3. МЕТА ТА ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення вибіркової дисципліни «Сучасна фармацевтична розробка» є 

оволодіння знаннями та уміннями щодо організації та проведення науково-дослідної 

роботи з фармацевтичної розробки лікарських препаратів у вигляді різних лікарських 

форм відповідно до вимог належної аптечної та виробничої практик; структури та 

оформлення технологічної документації на виробництво лікарських препаратів. 

Цілі вибіркової дисципліни «Сучасна фармацевтична розробка» полягають в 

опануванні здобувачами знань з щодо основних етапів створення лікарських 

препаратів, вимог сучасної нормативної документації щодо фармацевтичної розробки 

нових лікарських препаратів, основних алгоритмів фармацевтичної розробки нових 

лікарських препаратів, методологічних підходів до фармацевтичної розробки 

лікарських препаратів у вигляді різних лікарських форм, документального 

оформлення усіх етапів розробки нових лікарських препаратів у вигляді різних 

лікарських форм.  

 

4. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ 

НАВИЧКИ 

Інтегральна компетентність 

ІК Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики; проводити 

незалежне оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну, 

дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі фармації. 

Загальні компетентності 

ЗК1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою.  
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ЗК2 Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівню. 

ЗК3 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК4 Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, академічної 

доброчесності та авторського права.  

ЗК5 Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з 

представниками інших професій у національному та міжнародному контексті. 

ЗК6 Здатність до адаптації, дії в новій ситуації, бути критичним і самокритичним.  

ЗК7 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати нові ідеї. 

ЗК8 Вміння планувати та управляти часом.  

ЗК9 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК10 Уміння працювати в команді.  

ЗК11 Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

ЗК13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства, вести здоровий спосіб життя. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1 Глибокі знання і систематичне розуміння предметної області за напрямом та 

тематикою наукових досліджень у галузі фармації, майбутньої професійної діяльності 

у сфері вищої фармацевтичної освіти.  

СК2 Виявляти потребу в додаткових знаннях за напрямком наукових досліджень, 

формулювати дослідницькі питання, генерувати наукові гіпотези у сфері фармації.  

СК3 Здатність розробляти та управляти науковими проектами у сфері фармації.  

СК4 Здатність обирати методи та критерії оцінки досліджуваних феноменів та 

процесів в галузі фармації відповідно до мети та завдань наукового проекту.  

СК5 Отримання нових знань (наукових даних) та їх впровадження в науку, освіту та 

інші сектори суспільства.  

СК6 Здатність проводити коректний аналіз та узагальнення результатів наукового 

дослідження. Володіння сучасними методами наукового дослідження.  

СК7 Здатність інтерпретувати можливості та обмеження дослідження, його роль у 

суспільстві.  

СК8 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 

Програмні результати навчання 

Навчальна вибіркова дисципліна «Сучасна фармацевтична розробка» скерована 

на досягнення здобувачами наступних результатів навчання та практичних навичок: 

ПРН 2. Демонструвати знання методології дослідження в цілому і методів певної 

сфери наукових інтересів, зокрема. 

ПРН 3. Інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати нові й складні 

явища та проблеми з науковою точністю критично, самостійно і творчо.  

ПРН 4. Виявляти невирішені проблеми у предметній області фармації та визначати 

шляхи їх вирішення.  

ПРН 7. Розробляти дизайн та план наукового дослідження, використовуючи 

відповідні методи дослідження в галузі фармації.  

ПРН 8. Виконувати та вдосконалювати сучасні методики дослідження за обраним 

напрямом наукового проекту та освітньої діяльності.  
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ПРН 9. Проводити цілеспрямований пошук біологічно активних речовин; 

фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини; фармацевтичну 

розробка лікарських засобів; доклінічні дослідження лікарських засобів; 

стандартизацію і контроль якості та безпеки лікарських засобів; управління та 

забезпечення якості у галузі. 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

5.1. Структура навчальної дисципліни 

Форма 

навчання 
Курс Семестр 

Кількість годин Вид 

контролю Усього 

год / 

кредитів 

ECTS 

Лекції Практи-

чні 

заняття 

СПРС 

Заочна 2 3 90/3 10 20 60 ПМК №1 

Дисципліна структурована на три модулі. 

5.2. Тематичні плани 

5.2.1. Тематичний план лекції  

№ 

з/п 
Тема  лекції 

К-сть 

годин 

1. 
Фармацевтична розробка як гарантія якості та безпеки лікарського 

засобу. 
2 

2. Методологія фармацевтичної розробки твердих лікарських форм.  2 

3. Методологія фармацевтичної розробки рідких лікарських форм.  2 

4. 
Методологія фармацевтичної розробки м’яких лікарських форм та 

супозиторіїв.  
2 

5. 
Методологія фармацевтичної розробки лікарських препаратів на основі 

рослинної сировини 
2 

Всього 10 

5.2.2. Тематичний план практичних занять  

№ 

з/п 
Тема  заняття 

К-сть 

годин 

Модуль 1 

Фармацевтична розробка як етап науково-практичних аспектів фармації. 

1. Фармацевтична розробка як етап створення лікарських препаратів. 4 

2. 
Методологія фармацевтичної розробки твердих та рідких лікарських 

форм  
4 

3. 
Методологія фармацевтичної розробки м’яких лікарських форм та 

супозиторіїв.  
4 

4. 
Методологія фармацевтичної розробки лікарських препаратів на 

основі рослинної сировини. 
4 

5. Підсумковий контроль модуля 1. 4 

Всього 20 

5.2.2. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи 
№ з/п Зміст  роботи Кількість годин 

1. Сучасна фармацевтична розробка як етап створення 

лікарських препаратів 
6 
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2. Структура Настанови СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 «Лікарські 

засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8)» 
3 

3. Методологія фармацевтичної розробки твердих лікарських 

форм 
3 

4. Допоміжні речовини у складі твердих лікарських форм, їх 

функціональне призначення та вплив на функціональні 

властивості лікарського препарату. 

3 

5. Первинні пакувальні матеріали для твердих лікарських 

форм, їх підбір з урахуванням призначення лікарського 

препарату, можливої взаємодії з лікарським препаратом 

тощо. 

3 

6. Ознаки нестабільності твердих лікарських форм; чинники, 

що впливають на стабільність ТЛФ. 
3 

7. Підготовка до практичного заняття з використанням 

інформаційно-комунікативних технологій. 
3 

8. Методологія фармацевтичної розробки рідких лікарських 

форм 
3 

9. Допоміжні речовини у складі рідких лікарських форм, їх 

функціональне призначення та вплив на властивості 

лікарського препарату. 

3 

10. Первинні пакувальні матеріали для рідких лікарських форм, 

їх підбір з урахуванням призначення лікарського препарату, 

можливої взаємодії з лікарським препаратом тощо 

3 

11. Ознаки нестабільності рідких лікарських форм; чинники, що 

впливають на стабільність РЛФ. 
3 

12. Методологія фармацевтичної розробки м'яких лікарських 

форм та супозиторіїв 
3 

13. Допоміжні речовини у складі м'яких лікарських форм та 

супозиторіїв, їх функціональне призначення та вплив на 

властивості лікарського препарату. 

3 

14. Первинні пакувальні матеріали для м'яких лікарських форм та 

супозиторіїв, їх підбір з урахуванням призначення 

лікарського препарату, можливої взаємодії з лікарським 

препаратом тощо. 

3 

15. Ознаки нестабільності м'яких лікарських форм та 

супозиторіїв; чинники, що впливають на стабільність МЛФ та 

супозиторіїв 

3 

16. Методологія фармацевтичної розробки лікарських препаратів 

на основі рослинної сировин 
4 

17. Допоміжні речовини у складі лікарських препаратів на основі 

рослинної сировини, їх функціональне призначення та вплив 

на функціональні властивості лікарського препарату 

4 

18. Первинні пакувальні матеріали для лікарських препаратів на 

основі рослинної сировини, їх підбір з урахуванням 

призначення лікарського препарату, можливої взаємодії з 

рослинною сировиною. 

4 

Всього 60 

5.3. Методи навчання 

Методи навчання з курсу за вибором «Сучасна фармацевтична розробка» 

передбачають: а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів (СРС). 
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Теми лекційного курсу розкривають комплекс питань щодо удосконалення 

існуючих та створення нових лікарських препаратів на підставі експериментальних 

досліджень для наукового обгрунтування виду лікарської форми, її складу, технології, 

типу упаковки, стабільності та контролю, а також враховують нові накази МОЗ, 

постанови державних органів, документи ВООЗ, вимоги стандартів України, ЄС. Всі 

лекції з дисципліни забезпечені мультимедійними презентаційними матеріалами. 

Також лекції проводяться з використанням таблиць.  

Практичні заняття передбачають аналіз та вивчення сучасної нормативної 

документації, що регламентує процес розробки нових лікарських препаратів. 

Отримання практичних навичок складання плану науково-дослідної роботи та 

організації проведення наукових досліджень у ході розробки препаратів у різних 

лікарських формах. Молоді вчені вчаться мислити самостійно, визначати напрямки 

наукової роботи та задачі дослідження, обирати раціональні методики наукового 

експерименту, проводити аналіз і робити висновки за результатами дослідницької 

роботи. 

Під час виконання самостійної роботи здобувачі використовують систему 

навчально-методичних засобів, передбачених програмою, а саме: 

• підручники; 

• навчальні та методичні посібники; 

• методичні рекомендації; 

• конспекти лекцій; 

• відповідну наукову і періодичну літературу; 

• пошукова мережа Інтернет. 

Дистанційні технології – використання хмарного додатку Teams ліцензійного 

пакету Microsoft Office чи застосування програми для адміністрування опитування 

Google Forms яка входить в офісний набір Google Drive. 

5.4. Система оцінювання 

1. Поточний контроль (перевірка та прийом протоколів з виконання практичної 

роботи, усне, письмове опитування, оцінка набутих здобувачами практичних 

навичок). 

2. Модульний контроль (тестове та усне опитування). 

Поточний контроль засвоєння теми проводиться на практичних заняттях 

відповідно до конкретних цілей. Поточний контроль передбачає написання тестових 

завдань, письмових та усних опитувань тощо. 

Модульний контроль передбачає написання здобувачем тестових завдань та 

усних опитувань. 

Самостійна робота контролюється під час кожного практичного заняття або 

підсумкового модульного контролю. 

Успішність кожного здобувача оцінюється за 200-бальною рейтинговою 

шкалою. Максимальна кількість балів, що виставляється студенту за модуль – 200 

балів, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами 

модульного підсумкового контролю – 80 балів. 

Оцінка з дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння 

модулю здійснюється додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі. 

5.4.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності студентів 

МОДУЛЬ 1. Фармацевтична розробка як етап науково-практичних аспектів 

фармації. 
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Поточна навчальна діяльність оцінюється на практичних заняттях у 

відповідності з конкретними цілями, який включає оцінювання навчальної діяльності 

тем практичних занять і самостійної роботи. 

 За поточну навчальну діяльність здобувач може отримати 120 балів. Одержані 

бали додаються до суми балів, набраних здобувачем за поточну навчальну діяльність. 

 Максимальна кількість балів в сумі за модуль 1 складає 120 (4 заняття по 30 

бали = 120). 

 Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного 

контролю модулю 1 – 60 (4 заняття по 15 балів = 60). 

 

Критерії оцінювання знань модуля 1 

 

Шкала 

оцінювання 
Критерії оцінювання 

30-25 

Виставляється за безпомилкове, чітке виконання практичних та 

тестових завдань, необхідних для здійснення певних задач 

діяльності, а також за повну ґрунтовну відповідь на теоретичні 

контрольні та додаткові запитання. 

24-23 

Виставляється за несуттєві неточності виконання практичних та 

тестових завдань, необхідних для здійснення певних задач 

діяльності, а також за неповну відповідь на контрольні запитання. 

21-22 

Виставляється за певні неточності виконання практичних та 

тестових завдань, необхідних для здійснення певних задач  

діяльності, а також за неповну і неточну відповідь на контрольні 

запитання. 

19-20 

Виставляється за суттєві неточності виконання практичних та 

тестових завдань, необхідних для здійснення певних задач 

діяльності, а також за неповну і неточну відповідь на контрольні 

запитання. 

17-18 

Виставляється за орієнтування в поняттях та визначеннях з 

предмету, але не може сформулювати власної думки при виконанні 

типових задач діяльності. 

15-16 
Виставляється за орієнтування в поняттях та визначеннях з 

предмету. 

0 - 14 Виставляється за відсутність вхідних та вихідних знань. 

5.4.2. Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання  

Модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення практичних 

занять. До модульного контролю допускаються здобувачі, які виконали всі види 

робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивченні набрали кількість балів, 

не меншу за мінімальну. Форма проведення модульного контролю стандартизована і 

включає контроль практичної підготовки і тестовий контроль. 
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Максимальна кількість балів, яку здобувач може набрати під час 

складання модульного контролю складає 80 балів. 

 

Засоби контролю за Модулем 1 Максимальна 

кількість балів 

Мінімальна 

кількість балів 

Тестовий контроль 40 30 

Усне опитування 20 10 

Практичні навички 20 10 

Разом 80 50 

Модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач набрав не 

менше 50 балів. 

За теоретичну підготовку здобувач може максимально отримати 60 балів, яка 

включає: 

- усне опитування – 20 балів (по 10 балів за кожне питання); 

- тестовий контроль – 40 балів (кожний тест – 1 бал).  

За практичну підготовку здобувач може максимально отримати 20 балів, яка 

включає:  

- вирішення ситуаційних чи розрахункових задач - 20 балів (по 10 балів за кожну). 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач 

набрав не менше 50 балів: за усну відповідь отримав не менше 10 балів, вирішив не 

менше 1 ситуаційної чи розрахункової задачі (10 балів), а за тестування набрав не 

менше 30 балів (не менше 75 % правильних відповідей за тестовий контроль). 

Усне опитування: максимальну кількість балів – 20 здобувач отримує за 

відповідь на 2 теоретичних питання за умови виявлення системних, міцних знань в 

обсязі та в межах вимог навчальної програми, а саме: 

“9-10” балів Здобувач дає повну ґрунтовну відповідь на теоретичні та додаткові 

запитання 

“7-8” балів Здобувач дає правильну відповідь на теоретичні та додаткові 

запитання. Проте відповідь недостатньо осмислена 

“5-6” балів Здобувач з важкістю відтворює основний навчальний матеріал, з 

помилками та неточностями дає визначення основним поняттям та 

визначенням теми 

“3-4” балів Здобувач з важкістю відтворює основний навчальний матеріал, не 

може дати визначення основним поняттям теми 

“1-2” балів Здобувач не відтворює значну частину навчального матеріалу, має 

нечіткі уявлення про об’єкт вивчення 

“0” балів У здобувача відсутні знання  

 

За виконання тестових завдань: максимальну кількість балів – 40 здобувач 

отримує за правильну відповідь на 40 тестових завдань, а саме: 

Тестовий контроль Кількість балів 

До 75% правильних відповідей 0 

75-100% правильних відповідей 30-40 

 

За правильне вирішення розрахункових чи ситуаційних задач здобувач отримує 

максимальну кількість балів – 20 (дві задачі по 10 балів), а саме: 
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“10 - 9” балів 

Здобувач самостійно розв'язує комбіновані типові задачі 

стандартним або оригінальним способом, дає повне теоретичне 

обгрунтування ситуаційним задачам 

 

“8 - 7” балів 

Здобувач самостійно розв'язує типові задачі, дає теоретичне 

обгрунтування ситуаційним задачам. Проте відповідь недостатньо 

осмислена. 

 

“6 - 5” балів 

Здобувач з важкістю розв'язує типові прості задачі, виявляє 

здатність обґрунтувати деякі ситуації з допомогою викладача 

 

“4 - 3” бали 

Здобувач розв'язує типові прості задачі з допомогою викладача 

лише на відтворення основних формул; здійснює найпростіші 

математичні дії. Не здатен обгрунтовувати певні ситуації, має 

фрагментарні уявлення з теми 

 

“2 -1” бали 

Здобувач не розв'язує типових простих задач, має нечіткі уявлення 

про об'єкт вивчення. 

“0” балів Здобувач не вирішує розрахункових чи ситуаційних задач. 

 

6. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Нормативні документи ІФНМУ щодо організації освітнього процесу 

Статут ІФНМУ 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Statut_IFNMU_20 

19.pdf 

Правила внутрішнього трудового розпорядку 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Prav_vnut_trud_roz 

por_IFNMU.pdf 

Положення про процедуру розгляду звернень (заяв, скарг, пропозицій) студентів 

Івано-Франківського національного медичного університету 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Polozhennia_pro_r 

ozhliad_zvernen_studentiv.pdf 

Викладання дисципліни «Сучасна фармацевтична розробка» здійснюється 

відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Івано-

Франківському національному медичному університеті». 

Дисципліна включає лекції, практичні заняття та самостійну роботу. Лекційний 

матеріал дозволяє на практичному занятті розглядати здобувачами окремі теоретичні 

питання та формує вміння та навички їх практичного застосування. Для проведення 

практичних занять колективом кафедри створено методичні розробки для викладачів і 

методичні вказівки для здобувачів з підготовки і роботи на практичному занятті, що 

містять алгоритми виконання завдань. Самостійна робота здобувача – основний 

спосіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних 

занять. Для її успішного виконання кафедрою створено методичні вказівки для 

здобувачів з підготовки СПРС, що містять алгоритми виконання завдань для 

практичного заняття. 

Загальна максимальна сума балів, яка присвоюється здобувачеві з дисципліни 

«Сучасна фармацевтична розробка», становить 200 балів, яка є сумою балів за роботу 

на практичних заняттях та індивідуальну самостійну роботу (max 200). Допуск до 

модуля №1 передбачає отримання мінімального підсумкового балу (min 60). 

Відвідування занять є обов’язковим. Пропущені через хворобу заняття мають 

бути відпрацьовані здобувачем упродовж 1 місяця в індивідуальному порядку з 
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наданням довідки про хворобу. Пропущені заняття з неповажних причин повинні 

бути відпрацьовані впродовж 2 тижнів із наданням довідки дозволу відділу 

аспірантури та докторантури на відпрацювання. Пропущені заняття з поважних 

причин (участь у конференції, змаганні тощо) слід відпрацювати впродовж 2 тижнів з 

наданням письмового дозволу відділу аспірантури та докторантури. Відпрацювання 

відбуваються на кафедрі кожного вівторка у ведучого викладача шляхом усного 

опитування та перевірки письмових завдань із пропущеної теми. Здобувачам 

надається можливість перескладання незадовільних поточних оцінок упродовж 

двотижневого терміну після отримання поточної незадовільної оцінки, але не пізніше 

дня проведення підсумкового контролю під час консультацій та відпрацювання 

практичних занять (що вівторка). Здобувач, який не набрав мінімального балу чи має 

невідпрацьовані пропуски практичних занять, до здачі підсумкового контролю – не 

допускається. Позитивна оцінка, отримана здобувачем при складанні підсумкового 

модульного контролю - з дисципліни як правило, не перескладається. А ранжування з 

присвоєнням оцінок «A», «B», «C», «D», «E» «FX» «F» проводиться науковим 

відділом. 

Здобувач повинен уникати будь-яких порушень академічної доброчесності. 

Недопустимими є запізнення на заняття та пропуски без поважних причин; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час опитування чи виконання письмових завдань (якщо це не передбачено 

умовами завдання), плагіат. Списування під час тестування, та ПМК заборонено (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. Заохочується активність, 

ініціативність, творчий підхід. 
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