
Опис освітньої програми «Фармація», 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 

галузі знань 22 «Охорони здоров’я» рівня вищої освіти «Магістр» 
в Приватному закладі вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

 імені Пилипа Орлика». 
 

Відповідно до проєкту стандарту вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова 
фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти та національної кваліфікаційної рамки, 
розроблено освітню програму «Фармація» в ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 
Орлика», взявши за основу європейську парадигму з урахуванням компетентністного підходу з 
використанням ЄКТС, де для досягнення запланованих результатів навчання за освітньою програмою 
здобувачі вищої освіти отримують «необхідний» і «достатній» обсяги навчального навантаження, 
виражений у кредитах ЄКТС (1 кредит ЄКТС = 30 годинам). Навчальне навантаження здобувачів освіти 
включає всі види робіт (аудиторну, самостійну, практичну, лабораторну тощо) відповідно до 
навчального плану освітньої програми. 

Для розробки освітньої програми «Фармація» в ЗВО була створена профільна проєктна група у 
складі чотирьох осіб. Розробка освітньої програми здійснювалась під керівництвом заслуженого діяча 
науки і техніки України, доктора медичних наук, професора кафедри фармації, надалі гаранта освітньої 
програми Лук’янчука Віктора Дмитровича.  

Освітня програма створювалась відповідно до вимог і запитів ринку праці в Південному регіоні 
України. Для визначення необхідності розроблення освітньої програми спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» був проведений моніторинг щодо необхідності підготовки фахівців в даній 
галузі. Освітня програма спрямована на отримання знань, вмінь та професійних компетентностей для 
роботи у фармацевтичних закладах та установах, що дають підставу до присвоєння здобувачам вищої 
освіти другого (магістерського) рівня відповідної кваліфікації.  

Освітня програма ґрунтується на теоретичній підготовці з обов'язковим включенням практичних 
компонентів та новітніх досліджень у медичній та фармацевтичній галузі. Освітню програму було 
представлено до громадського обговорення на офіційному сайті Університету. При обговоренні 
освітньої програми велика увага була приділена думкам та пропозиціям основних стейхолдерів. За 
результатами громадського обговорення були внесені зміни до проєкту освітньої програми.  

На освітню програму були отримані рецензії і відгуки зовнішніх стейхолдерів (від медичних та 
фармацевтичних підприємств, ПКВО «Фармація». В обговоренні освітньої програми приймали участь 
здобувачі вищої освіти факультету охорони здоров'я. Після обговорення освітню програму було 
ухвалено на засіданні кафедри фармації, студентському секретаріаті та затверджено на Вченій раді 
Університету (протокол № 1 від 31.08.21р.), введено в дію Наказом ректора № 1 від 30.08.2021 р. 

Освітня програма ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 
впроваджується висококваліфікаційним науково – педагогічним колективом, враховуються думки та 
пропозиції здобувачів вищої освіти, специфіка ринку праці Південного регіону, потреби стейкхолдерів.  

Цілями освітньої програми є підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями в галузі 
знань 22 «Охорона здоров’я», визначеними загальними та фаховими компетентностями. Основною 
метою даної освітньої програми є фундаментальна теоретична та практична підготовка 
висококваліфікаційних фахівців шляхом набуття високого рівня загальних та спеціальних 
компетентностей для здійснення професійної діяльності. 

Слід відзначити унікальність освітньої програми. Освітня програма включає сукупність 
компонентів, які формують навчальний план освітньої програми, спрямованих на забезпечення 
синергетичного ефекту від освітнього процесу через набуття здобувачами вищої освіти загальних і 
фахових компетентностей для отримання програмних результатів навчання, можливість продовжити 
фахову освіту фаховим молодшим бакалаврам, бакалаврам та бакалаврам спеціальностей галузі знань 22 
«Охорона здоров’я». 

Освітня програма базується на сучасних наукових досягненнях у галузі фармації та засадах 
доказової медицини, включаючи організацію системи забезпечення населення лікарськими засобами, 
маркетингові дослідження, здійснення фармацевтичної опіки, забезпечення сучасних технологій 
виготовлення ліків, приймання, зберігання та реалізацію, контроль за якістю лікарських засобів, 



 


