
 



Освітня діяльність Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» ґрунтується на: 

концептуальних засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державній 

Національній  програмі «Освіта» («Україна  ХХІ  століття»), Закону України 

«Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти 

і науки України, Статуті ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика», затвердженого Загальними зборами засновників 

25.10.2014р. (протокол № 5), Концепції освітньої діяльності ПВНЗ 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» на період до 

2020 року від 28.01.2015 р. (протокол № 6), Положенні про організацію 

освітнього процесу Університету, затвердженого Вченою радою університету 

від 31.08.2017 р. (протокол № 1), Правила внутрішнього розпорядку 

Університету та інших нормативно-правових актах. 

Освітня програма – Фармація, промислова фармація 

Галузи знань – 22 Охорона здоров’я 

Код та найменування спеціальності – 226 Фармація, промислова 

фармація 

Рівень ВО - другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання - 600 кредитів / 4роки 10 

місяців. 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується 

спрямувати навчання (в разі наявності): 

Стандарт вищої освіти України відсутній. 

Особливістю освітнього процесу за освітньою програмою «Фармація, 

промислова фармація» є її багатокомпонентність, що включає суперечності, 

характеристики, функції, рушійні сили, закономірності, принципи, які 

характеризують його як складну, відкриту та динамічну систему. Спеціально 

організована взаємодія викладачів, здобувачів вищої освіти та роботодавців. 



Зміст освіти реалізується із застосуванням засобів і методів навчання, 

спрямований на задоволення вимог суспільства і самої особистості.  

Під час організації освітнього процесу враховуються досягнення 

медичних, хімічних та фармацевтичних наук, використовуються інноваційні 

викладацькі технології, що забезпечують індивідуальну освітню траєкторію 

розвитку кожного здобувача вищої освіти, їх готовність до переходу на нову 

ступінь розвитку. При цьому важливим є розширення арсеналу необхідних 

для подальшої професійної діяльності знань, вмінь та навичок, становлення 

передумов науково-дослідницької роботи. 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти: 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати типові та 

складні спеціалізовані задачі та критично осмислювати й вирішувати 

практичні проблеми у професійній фармацевтичній та/або дослідницько-

інноваційній діяльності із застосуванням положень, теорій та методів 

фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та соціально- 

економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати складні питання, 

формулювати судження за недостатньої або обмеженої інформації; зрозуміло 

і недвозначно доносити власні знання, висновки та їх обґрунтованість до 

фахової та нефахової аудиторії. 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 7. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 



ЗК 8. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, 

здатність спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, 

що забезпечує ефективну професійну діяльність. 

ЗК 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 10. Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в 

команді та з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Спеціальні компетентності: 

Кластер 1 

Фармацевтичні компетентності в галузі охорона здоров ’я 

СК 1. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з 

метою профілактики поширених захворювань, попередження небезпечних 

інфекційних, вірусних та паразитарних захворювань, а також з метою 

сприяння своєчасному виявленню та підтриманню прихильності до лікування 

цих захворювань згідно з їхніми медико-біологічними характеристиками та 

мікробіологічними особливостями. 

СК 2. Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та постраждалим у 

екстремальних ситуаціях та при невідкладних станах. 

СК. 3. Здатність визначати перспективні напрямки та завдання 

фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я та соціальні пріоритети у 

забезпеченні населення лікарськими засобами для реалізації доступної і 

ефективної фармакотерапії та профілактики захворювань населення. 

Кластер 2 

Компетентності у сфері надання фармацевтичної допомоги населенню  

СК 4. Здатність забезпечувати раціональне застосування рецептурних та 

безрецептурних лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту 

згідно з фізико-хімічними, фармакологічними характеристиками, 

біохімічними, патофізіологічними особливостями конкретного захворювання 

та фармакотерапевтичними схемами його лікування. 



СК 5. Здатність здійснювати консультування щодо рецептурних та 

безрецептурних лікарських засобів й інших товарів аптечного асортименту; 

фармацевтичну опіку під час вибору та реалізації безрецептурного 

лікарського засобу шляхом оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, 

показань та протипоказань керуючись даними про стан здоров’я конкретного 

хворого із врахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних, 

фармакодинамічних та фізико-хімічних особливостей лікарського засобу та 

інших товарів аптечного асортименту. 

СК 6. Здатність визначати лікарські засоби, ксенобіотики, токсини та їх 

метаболіти у біологічних рідинах та тканинах організму, проводити хіміко- 

токсикологічні дослідження з метою діагностики гострих отруєнь, 

наркотичного та алкогольного сп’янінь. 

СК 7 Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та 

інших товарів аптечного асортимену відповідно до їх фізико-хімічних 

властивостей та правил Належної практики зберігання (GSP) у закладах 

охорони здоров’я. 

Кластер 3 

Організаційні та управлінські компетентності  

СК 8. Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення населення, 

закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими товарами 

аптечного асортименту й впровадити в них відповідні системи звітності й 

обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) 

відповідно до вимог Національної лікарської політики, Належної аптечної 

практики (GPP) та здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне 

діловодство з урахуванням організаційно-правових норм фармацевтичного 

законодавства. 

СК 9. Здатність аналізувати та прогнозувати основні економічні показники 

діяльності аптечних закладів, здійснювати розрахунки основних податків та 

зборів, формувати ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення 

відповідно до чинного законодавства України. 



СК 10. Здатність розробляти, впроваджувати та застосовувати підходи 

менеджменту у професійній діяльності аптечних, оптово-посередницьких, 

виробничих підприємств та інших фармацевтичних організацій, 

аргументувати принципи HR-менеджменту й самоменеджменту, 

демонструвати навички лідерства. 

СК 11. Здатність проводити аналіз соціально-економічних процесів у 

фармації, форм, методів і функцій системи фармацевтичного забезпечення 

населення та її складових у світовій практиці, показників потреби, 

ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного 

страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів. 

Кластер 4. 

Професійні та особистісні компетентності  

СК 12. Здатність використовувати у професійній діяльності знання 

нормативно-правових, законодавчих актів України та рекомендацій 

належних фармацевтичних практик. 

СК 13. Здатність продемонструвати та застосовувати у практичній діяльності 

комунікативні навички спілкування, фундаментальні принципи 

фармацевтичної етики та деонтології, що засновані на моральних 

зобов’язаннях та цінностях, етичних нормах професійної поведінки та 

відповідальності відповідно до Етичного кодексу фармацевтичних 

працівників України і керівництв ВООЗ. 

СК 14. Здатність організовувати та здійснювати виробничу діяльність аптек 

щодо виготовлення лікарських засобів у різних лікарських формах за 

рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, включаючи 

обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до 

правил Належної аптечної практики (GPP).  

СК 15. Здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських 

засобів в умовах фармацевтичних підприємств, включаючи вибір та 

обґрунтовуванням технологічного процесу, обладнання згідно до вимог 

Належної виробничої практики (GMP) з відповідною розробкою та 



оформленням необхідної документації. Визначати стабільність лікарських 

засобів 

СК 16. Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної 

сировини відповідно до правил Належної практики культивування та 

збирання вихідної сировини рослинного походження (GACP), як гарантії 

якості лікарської рослинної сировини і лікарських засобів на її основі. 

Здатність прогнозувати та обраховувати шляхи вирішення проблеми 

збереження та охорони заростей дикорослих лікарських рослин, відповідно 

до чинного законодавства. 

СК 17. Здатність організовувати і здійснювати загальне та маркетингове 

управління асортиментною, товарно-інноваційною, ціновою, збутовою та 

комунікативною політиками суб’єктів фармацевтичного ринку на основі 

результатів маркетингових досліджень та з урахуванням ринкових процесів 

на національному і міжнародному ринках, управляти ризиками в системі 

фармацевтичного забезпечення. 

Кластер 5. 

Компетентності у сфері забезпечення та управління якістю  

СК 18. Здатність розробляти та впроваджувати систему управління якістю 

фармацевтичних підприємств згідно до вимог чинних Стандартів, 

здійснювати аудит якості та управління ризиками для якості фармацевтичної 

продукції. 

СК 19. Здатність організовувати та здійснювати контроль якості лікарських 

засобів у відповідності з вимогами чинної Державної фармакопеї України та 

належних практик у фармації, визначати способи відбору проб для контролю 

лікарських засобів та проводити їх стандартизацію відповідно до діючих 

вимог, запобігати розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів. 

СК 20. Здатність здійснювати розробку методик контролю якості 

лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, 

лікарської рослинної сировини і допоміжних речовин з використанням 



фізичних, хімічних, фізико- хімічних, біологічних, мікробіологічних, 

фармакотехнологічних та фармакоорганолептичних методів контролю. 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується 

надавати:  

Після підготовки в інтернатурі фахівець здатний виконувати зазначену 

в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну 

посаду: 

2224.2 провізор 

2224.2 провізор клінічний 

2224.2 провізор-аналітик 

2224.2 провізор-косметолог 

2224.2 провізор-токсиколог 

2224.2 провізор-гомеопат 

Крім того, магістр фармації може працювати на підприємствах хіміко-

фармацевтичної промисловості, в судово-хімічних та токсикологічних 

лабораторіях, науково-дослідних інститутах, клінічних закладах охорони 

здоров’я, закладах вищої освіти і галузевих установах різних відомств, 

виконуючи відповідні функції. 

Порядок оцінювання результатів навчання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, шкалою ECTS, 

національною 4-х бальною шкалою  у відповідності до Положення про 

порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в ПЗВО 

МКУ ім.П.Орлика. 

Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

включає оцінювання: протягом семестру під час вивчення освітніх 

компонент/навчальних дисциплін (поточний контроль);  після вивчення 

освітніх компонент/навчальних дисциплін (семестровий (підсумковий) 

контроль – екзамен, залік); виконання та захисту звітів з практик; атестації 

(ЕДКІ етапи 1 та 2 та практично-орієнтований комплексний екзамен). 



Конкретні умови змісту, методики проведення та оцінювання всіх 

форм контролю з окремої дисципліни, практики, визначаються викладачем, 

гарантом програми, схвалюються кафедрою та відображаються відповідно в 

робочій програмі та силабусі навчальної дисципліни чи практики, тощо.  

Концепція конкретизує викладені в міністерських документах загальні 

принципи організації освітнього процесу за європейською кредитно-

трансферною системою та забезпечує умови для впровадження ЕCTS 

організації освітнього процесу у ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика». 

Загальний підхід до підготовки фахівців за освітньою програмою 

«Фармація, промислова фармація» передбачає, що магістр фармації, 

спроможний вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми 

інноваційного та дослідницького характеру у галузі фармацевтичної освіти, 

володіє знаннями й уміннями медико-фармацевтичного спрямування, 

сучасними фармацевтичними технологіями, методами організації наукового 

пошуку в галузі 22 Охорона здоров’я. Підготовка магістра фармації з 

широким доступом до працевлаштування, компетентного з організації 

фармацевтичної діяльності згідно з практико-орієнтованим підходом до 

розуміння вимог, що окреслюють змістове наповнення сучасної 

фармацевтичної освіти.  

Цим комплексом вимог і зумовлена система профільної підготовки 

освітньої програми «Фармація, промислова фармація» спеціальності 226 

«Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти.  

Для підготовки фахівців за спеціальністю 226 «Фармація, промислова 

фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в Університеті створено всі 

необхідні умови: висококваліфікований науково-педагогічний потенціал, 

потужна матеріально-технічна база, розгорнута мережа баз для проходження 

практик, соціальна інфраструктура, навчально-методичне та інформаційне 

забезпечення дисциплін, що надає значні переваги ПЗВО «Міжнародний 



класичний університет імені Пилипа Орлика» перед іншими закладами вищої 

освіти. 

Миколаївська обласна державна адміністрація, міська влада, 

фармацевтичні підприємства, державна служба зайнятості Миколаївської 

області зацікавлені у підготовці фахівців за освітньою програмою «Фармація, 

промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти і сприяють працевлаштуванню 

випускників Університету. 

Враховуючи наведені вище аргументи про потребу регіону у 

кваліфікованих фахівцях даної галузі, а також наявну матеріально-технічну 

базу Університету, кадрове та навчально-методичне забезпечення, численні 

замовлення працедавців, є підстави стверджувати, що ПЗВО «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» здатний забезпечити якісну 

підготовку здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Фармація, 

промислова фармація» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти у кількості 30 осіб. 

 

Ректор                                                                            Л. П. Матвієнко 


