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Освітня програма “Фармація” з підготовки фахівців за другим  
(магістерським) рівнем вищої освіти розроблена з урахуванням вимог Закону 
України «Про вищу освіту». Здобуття вищої освіти на кожному її рівні передбачає 
успішне виконання здобувачами освітньої програми (далі – ОП), що є підставою 
для присудження відповідного ступеня вищої освіти. 

В ОП робиться акцент на стратегію розвитку високоефективних аспектів 
вищої освіти для формування професійних компетенцій. Підготовка 
фармацевтичного працівника націлена на засвоєння спеціалізованих 
концептуальних знань, що утворюються в процесі навчання, які стануть 
фундаментом для оригінального мислення та інноваційної діяльності майбутніх 
спеціалістів фармацевтичної галузі. 

Рецензована ОП містить всі необхідні для такого типу документації 
структурні елементи, представляє собою систему навчально-методичних 
документів, які регламентують цілі, очікувані результати, зміст, умови та технології 
реалізації навчального процесу, що охоплює собою коло найважливіших 
біологічних, фармацевтичних та медичних знань; систему оцінки якості підготовки 
випускника. 

Фокус освітньої програми орієнтований на підготовку сучасних фахівців, 
здатних до вирішення різноманітних професійних завдань шляхом здійснення 
фармацевтичної допомоги, надання фармацевтичної опіки на засадах 
фармацевтичної етики та деонтології, готовності нести відповідальність за 
негативні результати фармакотерапії, здійснення всіх етапів контролю  від 
виготовлення ліків до їх вживання пацієнтами. 

Професійна діяльність фармацевтичного працівника ґрунтується на засадах 
компетентності, об’єктивності, незалежності, неупередженості та індивідуального 
підходу до кожного громадянина. Професійний обов’язок спрямований на захист 
гідності та права людини на охорону здоров’я та визначає етичні норми професійної 
поведінки і відповідності, які мають стати догмою у взаємовідносинах з 
суспільством, коли зростає вагомість та роль фармацевтичної професії. З огляду на 
це ОП поєднує теоретичну та практичну підготовку здобувачів вищої освіти,  
залучає до роботи з ними фахівців-практиків для проведення лекційних та 
практичних занять дисциплін з професійної підготовки. 

Освітньою програмою передбачено проведення цілої низки практик і 
практичних занять на базі як університету, так і фармацевтичних закладів та 
установ.  Все це сприяє здобуттю широкого практичного досвіду здобувачами, які в 
результаті засвоєння матеріалу освітньої програми демонструють на робочому місці 
високий рівень теоретичної та практичної підготовки. 



Програма передбачає обґрунтоване поєднання аудиторних годин із 
самостійною роботою здобувана освіти. ОП зорієнтована на практичну освіту. 
Навчальний процес базується на застосуванні інноваційних технологій навчання, 
використанні проблемних лекцій, новітніх технологій візуалізації інформації при 
проведенні аудиторних занять. Методи навчання охоплюють самостійну 
дослідницьку діяльність здобувана освіти, за змістом та обсягом необхідну для 
досягнення заявлених цілей програми. 

В ОП представлена система оцінювання знань здобувачів вищої освіти, 
форми підсумкової атестації. Правила проведення контрольних заходів чіткі і 
зрозумілі, доступні для всіх учасників освітнього процесу. В програмі визначені 
політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності. 

Перелік та обсяг нормативних дисциплін відповідає структурно-логічній 
схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» та сприяє забезпеченню відповідності програмних 
результатів навчання запиту науково-дослідних установ, фармацевтичних мереж та 
професійних товариств, як потенційних роботодавців, є достатнім для досягнення 
високих та якісних результатів у підготовці кваліфікованих фахівців фармації. 

Враховуючи усе вищезазначене, вважаю, що представлена ОП підготовки 
здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр» складена у відповідності до 
діючого законодавства України та дозволяє здійснювати підготовку кваліфікованих 
фахівців за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». 
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