
 
 
 
 

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК   
на проєкт освітньої програми «Фармація, промислова фармація» 

підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 
за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація 

галузі знань: 22 Охорона здоров’я 
ПЗВО  «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

 
Освітня програма (далі ОП) на здобуття освітнього ступеня «магістр» 

за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» за другим рівнем 
вищої освіти підготовлена на виконання вимог Закону України "Про вищу 
освіту" № 1556-УІІ від 01.07.2014 р., гармонізована з діючими нормативно - 
правовими документами. 
 Представлена ОП ґрунтується на теоретичній підготовці, включає 
практичний сегмент і орієнтована на фундаментальний професійний досвід, 
складена логічно. Загальний обсяг ОП складає 300 кредитів ЄКТС та включає 
всі види аудиторної та самостійної роботи студентів, практики і час, що 
відводиться на контроль якості засвоєння студентами освітньої програми. 
 Головною метою професійних взаємовідносин між фармацевтичним 
працівником та лікарем є збереження здоров’я пацієнта. Беручи до уваги 
досвід європейських країн, можна стверджувати, що співпраця 
фармацевтичних працівників з лікарями значно мінімізує ризики при виборі 
фармакотерапії  та  підвищує безпеку і комплаєнс пацієнтів. З огляду на 
зазначене, досить важливу роль в призначені лікарських препаратів для 
лікувального процесу є синергізм спільної роботи фармацевтичних та 
медичних працівників, що може бути запорукою успішної терапії та у 
подальшому застережить від упереджених протоколів лікування та 
використання ліків не за призначенням.  

Охорона здоров’я та фармацевтичне забезпечення є важливим сектором 
реалізації соціальної політики держави й представляє собою надзвичайно 
важливу соціогуманітарну систему. Взаємовідносини з працівниками 
системи охорони здоров’я, зокрема фармацевтів/провізорів  з лікарями, 
повинні бути партнерськими та діловими. 

Структура програми відображена в навчальному плані та включає 
навчальні цикли загальної підготовки, професійної підготовки, виробничої та 
науково-дослідної практики, випускну атестацію. 

Програма містить базову та варіативну частини. Усі дисципліни базової 
частини передбачені в навчальному плані. Співвідношення обов’язкових 
дисциплін і дисциплін вільного вибору  складають 75% і 25% відповідно. 

Якість змістовної складової начального плану не викликає сумнівів. 
Дисципліни, які включені до плану, розкривають сутність актуальних на 



сьогоднішній день проблем, таких як багатопрофільна підготовка 
професіонала в галузі фармації. 
 Для поглиблення оптимального змісту навчальних планів, формування 
належних знань, вмінь та навичок професійної діяльності фармацевтичного 
працівника вважаємо доцільним гармонізувати навчальну програму 
підготовки спеціалістів фармацевтичної галузі з лікувальним процесом на 
базі практичних занять, що обґрунтовано приведе до покращення якості 
підготовки майбутніх спеціалістів. 

В цілому освітня програма «Фармація, промислова фармація» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» повністю 
відповідає вимогам до такого типу документів, має комплексний та цільовий 
підхід для підготовки кваліфікованого спеціаліста, який володіє фаховими 
компетентностями, необхідними для подальшої професійної діяльності за 
даною спеціальністю. 
 Враховуючи вищенаведене вважаємо, що рецензовану ОП можна брати 
за основу для освітнього процесу здобувачів вищої освіти ПЗВО 
«Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика», що в 
подальшому дозволить готувати спеціалістів для практичної фармації. 
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