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1. ВСТУП 

 

Відповідно до ст. 1 "Основні терміни та їх визначення" Закону України "Про вищу 

освіту": освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти 

в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також 

очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти.  

Освітня програма використовується під час:  

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик;  

– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання 

результатів навчання) якості вищої освіти;  

– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів; 

– атестації здобувачів;  

– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю 

(спеціалізації за наявності);  

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;  

– професійної орієнтації здобувачів спеціальності.  

Освітня програма враховує вимоги Закону України "Про вищу освіту", Національної 

рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 р. № 1341 і встановлює: обсяг та термін навчання магістрів; загальні компетентності; 

спеціальні компетентності; програмні результати навчання; перелік та обсяг навчальних 

дисциплін для опанування компетентностей освітньої програми; вимоги до структури 

навчальних дисциплін. 

Користувачі освітньої програми:  

- здобувачі повної вищої освіти, які навчаються в ОНПУ;  

- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку магістрів зі спеціальності 

226 «Фармація, промислова фармація» зі спеціалізації «Фармація»;  

- Екзаменаційна комісія спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» зі 

спеціалізації «Фармація»;  

- Приймальна комісія ОНПУ.   

Освітня програма поширюється на випускову кафедру органічних і фармацевтичних 

технологій для підготовки здобувачів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» зі 

спеціалізації «Фармація»: Хіміко-технологічного факультету, Українсько-німецького 

навчально-наукового інституту (УНІ)*, Українсько-іспанського навчально-наукового 

інституту (УІІ)*, Українсько-польського навчально-наукового інституту (УПІ)*. 

* Якщо здобувач ОПП другого освітнього рівня «магістр» з спеціальності 226 «Фармація, 

промислова фармація» навчається в структурному підрозділі - УНІ, УІІ, УПІ, то за програмами 

подвійних дипломів з університетами партнерами, студент має оволодіти мовними компетентностями 
відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та  

рекомендацій:  

2.1. Закон України «Про вищу освіту». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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2.2. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 р. № 1341. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 "Перелік галузей знань 

і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти".  

2.4. Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010", 

затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327 зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.08.2012 

року № 923. 

2.5. Положення "Про організацію освітнього процесу в ОНПУ, затверджене наказом 

Ректора університету № 47від 16.11.2015 р. http://opu.ua/document/2492.  

2.6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, схвалені 

сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України 

протокол від 29.03.2016 № 3. 

2.7. A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme 

Competences and Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and The Hague, 2010.  

2.8. A TUNING-AHELO conceptual framework of  expected/desired learning outcomes in 

engineering. OECD Education Working Papers, No. 60, OECD Publishing 2011. Режим доступу: 

http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en. 

2.9.  Положення   про   порядок   організації  вивчення  вибіркових  навчальних  дисциплін  

СУЯ – П(ДП – 02-8.1,8.3-2017). Режим доступу: http://opu.ua/document/2289.  

 

3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ МАГІСТРА 

 Загальна інформація 

Навчальний 

заклад 

Одеський національний політехнічний університет 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь, що 

присвоюється 

Магістр 

 

Назва галузі 

знань 

22 Охорона здоров’я 

Назва 

спеціальності 

226 – Фармація, промислова фармація 

Назва 

спеціалізації 

Фармація 

Акредитуюча 

інституція 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

Тип диплому та 

обсяг програми 

Одиничний ступінь.  

Обсяг освітньої програми з підготовки магістрів фармацевтичного 

спрямування на основі повної загальної середньої освіти:становить 300 

кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки становить 4 роки 10 

місяців. 

Період ведення 2019 – 2024 рр. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК – 8 рівень 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Очне (денне), заочне (дистанційне) 

Кваліфікація 

освітня, що 

присвоюється  

Магістр з фармації, промислової фармації, фармація, провізор  

Кваліфікація Провізор 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://opu.ua/document/2492
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en
http://opu.ua/document/2289
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професійна 

Кваліфікація в 

дипломі 

Магістр 

Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація 

Спеціалізація – Фармація 

Професійна кваліфікація – Провізор  

Мова (и) 

викладання 

Українська 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://opu.ua/education/programs 

 

 

А Ціль навчальної програми 

 Ця програма спрямована на професійну підготовку фахівців шляхом 

набуття загальних та спеціальних компетентностей для здійснення 

професійної діяльності на відповідній посаді, включаючи 

виготовлення ліків, їх зберігання, контроль якості, доставку, 

дистриб’юцію, просування, регулювання забезпечення лікарськими 

засобами з урахуванням сучасних міжнародних тенденцій,  а також 

консультування, надання інформації щодо лікарських засобів на 

засадах фармацевтичної етики та деонтології, моніторинг побічної дії 

та/або неефективності лікарської терапії  

 

В Характеристика програми 

Предметна 

область, напрям 

 

Об’єкт діяльності: лікарські засоби на усіх етапах життєвого циклу, 

фармацевтичне забезпечення. 

Методи, методики та технології: органолептичні, фізико-хімічні, 

біофармацевтичні, фармако-технологічні, мікробіологічні, біохімічні 

та фармакологічні, клінічні, лабораторні, розрахунково-економічні, 

маркетингових досліджень, моделювання, прогнозування та інші. 

Інструменти та обладнання. Протягом набуття вищої освіти 

використовуються пристрої та прилади для здійснення 

фундаментальних та прикладних досліджень в галузі фармації, що є 

сучасними, широко вживаними у практичній діяльності провізора і 

безпечними з точки зору охорони праці. 

Фокус програми: 

Загальна/ 

Спеціальна 

Програма спрямована на розробку, впровадження організаційних, 

технологічних, контрольно-аналітичних, адміністративно-

господарських (управлінських), дослідницьких функцій, визначення 

потреби в лікарських засобах та виробах медичного призначення, 

організацію їх постачання; забезпечення сучасної технології 

виготовлення ліків за рецептами і вимогами закладів охорони 

здоров’я; приймання, зберігання та відпуск лікарських засобів, 

здійснення контролю за якістю ліків; проведення рекламно-

інформаційної роботи, дотримання принципів фармацевтичної етики 

та деонтології, постійне підвищення професійного рівня.  

Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна  

Особливості та Програма розвиває перспективи подальшої підготовки фахівців з в 

https://opu.ua/education/programs
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відмінності галузі фармації, з урахуванням сучасних вимог ринку праці в 

активному дослідницькому середовищі. Передбачається стажування 

на провідних підприємствах фармацевтичної промисловості та в 

науково-дослідних установах. 

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають 

можливість брати участь в програмах міжнародної академічної 

мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується 

німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного 

рівня мовної компетентності. 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштуванн

я 

Після підготовки магістр здатний виконувати зазначену в ДК 003-

2010 професійну роботу та може обіймати посади відповідно до 

професійних назв робіт та діючого законодавства. 

Крім того, магістр може працювати у закладах охорони здоров’я, на 

підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, в судово-

хімічних і токсикологічних лабораторіях, науково-дослідних 

інститутах, клінічних закладах охорони здоров’я, закладах вищої 

освіти і галузевих установах різних відомств, виконуючи відповідні 

функції. 

Подальше 

навчання 

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою 

спеціальності «Фармація, промислова фармація» фахівець може 

вступати на програму післядипломної освіти (інтернатура), де 

здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки фахівців 

певної спеціалізації (перелік затверджено наказом МОЗ України від 

21.11.2005 № 621). Післядипломна освіта здійснюється відповідно до 

чинних нормативно-правових вимог в залежності від сфери 

діяльності. 

Після закінчення навчання за освітньою програмою спеціальності 

«226 – Фармація, промислова фармація» фахівець також може 

вступати на програму для здобуття третього (освітньо-наукового) 

рівня – ступеню доктора філософії з фармації, промислової фармації. 

D  Стиль та методика навчання 

Підходи до 

викладання та  

навчання 

Лекції, практичні роботи, дослідження, участь у міждисциплінарних 

проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням 

підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки 

проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками, 

підготовки кваліфікаційної роботи магістра. 

Система 

оцінювання 

Письмові та усні екзамени, ессе, презентації, поточний контроль, 

розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти 

Е Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 

критично осмислювати й вирішувати практичні проблеми у 

професійній фармацевтичній 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. 
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Загальні Інструментальні компетентності: 

ЗК1. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК. 2. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК. 3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

2. Міжособистісні компетентності: 

ЗК. 4. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько 

свідомо. 

ЗК. 5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

вчитися і бути сучасно навченим. 

ЗК. 6. Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу. 

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

ЗК. 8. Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати 

в команді та з експертами з інших галузей знань. 

3. Системні компетентності: 

ЗК. 9. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК. 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК.11. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ЗК. 12. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово, 

здатність спілкуватися другою мовою (переважно англійською) на 

рівні, що забезпечує ефективну професійну діяльність. 

Спеціальні: 

Предметні / фахові  

Предметні: 

Фармацевтичні компетентності в галузі охорона здоров’я 

СК. 1. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед 

населення з метою профілактики поширених захворювань внутрішніх 

органів, попередження небезпечних інфекційних 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 консультування та фармацевтичну опіку 

під час вибору та відпуску 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. 

Компетентності у сфері надання фармацевтичної допомоги 

населенню 

СК. 3. Здатність забезпечувати раціональне застосування рецептурних 

та безрецептурних лікарських засобів згідно з фізико-хімічними, 

фармакологічними характеристиками, біохімічними, 

патофізіологічними особливостями конкретного захворювання та 

фармакотерапевтичними схемами його лікування. 

СК. 4. Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки 

застосування населенням лікарських засобів згідно даних щодо їх 

клініко-фармацевтичних характеристики, а також суб’єктивні ознаки 
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та об’єктивні клінічні, лабораторні та інструментальні критерії 

обстеження хворого. 

СК. 5. Здатність визначати лікарські засоби та їх метаболіти у 

біологічних рідинах та тканинах організму, проводити хіміко-

токсикологічні дослідження з метою діагностики гострих отруєнь, 

наркотичного та алкогольних сп’янінь. 

СК. 6. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів 

та виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-хімічних 

властивостей та правил Належної практики зберігання (GSP) у 

закладах охорони здоров’я. 

СК. 7. Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та 

постраждалим у екстремальних ситуаціях. 

Організаційні та управлінські компетентності 

СК. 8. Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення 

населення та закладів охорони здоров’я фармацевтичними товарами й 

впровадити в них відповідні системи звітності й обліку 

(управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) 

відповідно до вимог Національної лікарської політики, Належної 

аптечної практики 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, продемонструвати 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. 

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 
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поведінки та відповідальності відповідно до Етичного кодексу 

фармацевтичних працівників України і керівництв ВООЗ. 

СК. 14. Здатність організовувати виробничу діяльність аптек щодо 

виготовлення лікарських засобів різних лікарських форм 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. 

СК. 16. Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської 

рослинної сировини з урахуванням раціонального використання 

ресурсів лікарських рослин, прогнозувати та обґрунтовувати шляхи 

вирішення проблеми збереження та охорони заростей дикорослих 

лікарських рослин відповідно до правил Належної практики 

культивування та збирання вихідної сировини рослинного 

походження (GACP). 

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 лікарського 

забезпечення. 

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 Державної фармакопеї 

України та належних практик, визначати способи відбору проб для 

контролю лікарських засобів відповідно до діючих вимог та 

проводити їх сертифікацію, запобігати розповсюдженню 

фальсифікованих лікарських засобів. 

СК. 20. Здатність здійснювати розробку методик контролю якості 

лікарських засобів, фармацевтичних субстанцій, лікарської рослинної 

сировини і допоміжних речовин з використанням фізичних, фізико-

хімічних та хімічних методів контролю. 

Інноваційні 

СК21. Здатність обґрунтовувати склад декоративної косметики з 

використанням необхідних знань з хімічного складу та біологічної дії 

компонентів на шкіру.    



 

 

11 

 

СК22. Здатність використовувати знання із сумісності, складу 

ефірних масел та їх дії на шкіру та в цілому на організм для розробки 

та виготовлення якісної парфюмерно-косметичної продукції. 

СК23. Здатність використовувати аптечні технології для 

виготовлення фармацевтичних препаратів для індивідуального 

використання.  

СК24. Здатність використовувати іноземну мову для вивчення 

фахової літератури з розробки та дослідження фармацевтичних 

препаратів. 

Компетентності індивідуального вибору 

ІВК 25. Здатність самостійно проводити наукові дослідження, 

оформлювати та критично аналізувати отримані дані.  

ІВК 26. Здатність використовувати програмне забезпечення для 

прогнозування біологічної активності сполук. 

ІВК 27. Здатність використовувати знання світової медицини для 

конструювання біологічно активних сполук.  

ІВК 28. Здатність обґрунтовувати вибір індивідуальних лікарських 

засобів.  

ІВК 29. Здатність до створення ароматичних композицій із заданими 

властивостями. 

F Програмні результати навчання 

РН 1 (К). Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії 

основаній на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати 

майбутню професійну діяльність як соціально значущу для здоров’я 

людини. 

РН 2 (З,У, АВ). Застосовувати знання з загальних та фахових 

дисциплін у професійній діяльності. 

РН 3 (З). Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог 

техніки безпеки при здійснення професійної діяльності. 

РН 4 (У). Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та 

синтезу інформації з різних джерел та використання цих результатів 

для рішення типових завдань професійної діяльності. 

РН 5 (З,К). Позиціонувати свою професійну діяльність та особистісні 

якості на фармацевтичному ринку праці; формулювати цілі власної 

діяльності з урахування суспільних і виробничих інтересів. 

РН 6 (З,К). Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести 

відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних 

ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології та етики у 

професійній діяльності. 

РН 7 (З,У). Виконувати професійну діяльність з використанням 

креативних методів та підходів. 

РН 8 (К). Здійснювати професійне спілкування сучасною українською 

літературною мовою, використовувати навички усної комунікації 

іноземною мовою, аналізуючи тексти фахової спрямованості та 

перекладати іншомовні інформаційні джерела. 

РН 9 (У,К). Здійснювати професійну діяльність використовуючи 

інформаційні технології, «Інформаційні бази даних», системи 
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навігації, Internet-ресурси, програмні засоби та інші інформаційно-

комунікаційні технології. 

РН 10 (К). Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з 

колегами, керівництвом, споживачами, ефективно працювати у 

команді. 

РН 11 (З,АВ). Використовувати методи оцінювання показників якості 

діяльності; виявляти резерви підвищення ефективності праці. 

РН 12 (З,К). Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових 

досліджень, узагальнювати, систематизувати й використовувати її у 

професійній діяльності. 

РН 13 (У). Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій 

діяльності при виникненні спалахів інфекційних захворювань. 

РН 14 (З,К). Визначати переваги та недоліки лікарських засобів 

різних фармакологічних груп з урахуванням їхніх 

біофармацевтичних, фармакокінетичних та фармакодинамічних 

особливостей; рекомендувати споживачам лікарські засоби та товари 

аптечного асортименту з наданням консультативної допомоги. 

РН 15 (З, АВ). Визначати вплив факторів, що впливають на процеси 

всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення 

лікарського засобу і обумовлені станом, особливостями організму 

людини та фізико-хімічними властивостями ЛЗ. 

РН 16 (З,У, АВ). Використовувати дані клінічних, лабораторних та 

інструментальних досліджень для здійснення моніторингу 

ефективності та безпеки застосування лікарських засобів 

РН 17 (З,У, АВ). Обирати біологічні об’єкти аналізу, здійснювати 

визначення ксенобіотиків та їх метаболітів у біологічних 

середовищах та давати оцінку отриманим результатам з урахуванням 

розподілу токсинів в організмі. 

РН 18 (З). Визначати вплив факторів навколишнього середовища: 

вологи, температури, світла, тощо на стабільність лікарських засобів 

та виробів медичного призначення 

РН 19 (З,У). Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних 

станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях 

РН 20 (У). Здійснювати комплекс організаційно-управлінських 

заходів щодо забезпечення населення та закладів охорони здоров’я 

лікарськими засобами й ін. товарами аптечного асортименту. 

РН 21 (У). Розраховувати основні економічні показники діяльності 

аптечних закладів, а також податки та збори. 

Формувати усі види цін (оптово-відпускні, закупівельні та роздрібні) 

на лікарські засоби та вироби медичного призначення. 

РН 22 (У,К). Здійснювати управління фармацевтичними 

організаціями та визначати його ефективність з використанням 

функцій менеджменту. 

Приймати управлінські рішення на основі сформованих лідерських та 

комунікативних здібностей фармацевтичних кадрів щодо 

стратегічного планування діяльності підприємств. 

РН 23 (З). Враховувати дані щодо соціально-економічних процесів у 
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суспільстві для фармацевтичного забезпечення населення, визначати 

ефективність та доступність фармацевтичної допомоги в умовах 

медичного страхування та реімбурсації вартості ліків. 

РН 24 (З). Планувати та реалізовувати професійну діяльність на 

основі нормативно-правових актів України та рекомендацій належних 

фармацевтичних практик. 

РН 25 (З,У). Сприяти збереженню здоров’я, зокрема профілактиці 

захворювань, раціональному призначенню та використанню 

лікарських засобів. 

Виконувати сумлінно свої професійні обов’язки, дотримуватися норм 

законодавства щодо просування та реклами лікарських засобів. 

Володіти психологічними навичками спілкування для досягнення 

довіри та взаєморозуміння з колегами, лікарями, пацієнтами. 

РН 26 (З,У, АВ). Обирати раціональну технологію, виготовляти 

лікарські засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і 

замовленнями лікувальних закладів, оформлювати їх до відпуску. 

Виконувати технологічні операції: відважувати, відмірювати, 

дозувати різноманітні лікарські засоби за масою, об’ємом тощо. 

Розробляти й оформлювати технологічну документацію щодо 

виготовлення лікарських засобів в аптеках. 

РН 27 (З,У). Обґрунтовувати технологію та організовувати 

виробництво лікарських засобів на  

фармацевтичних підприємствах та оформлювати технологічну 

документацію щодо виробництва лікарських засобів на 

фармацевтичних підприємствах. 

РН 28 (З,У). Організовувати та проводити раціональну заготівлю 

лікарської рослинної сировини 

РН 29 (З,У). Забезпечувати конкурентоспроможні позиції та 

ефективний розвиток фармацевтичних організацій на основі 

проведеної дослідницької роботи за усіма елементами комплексу 

маркетингу. 

РН 30 (З,У). Забезпечувати контроль якості лікарських засобів та 

документувати їх результати. Здійснювати управління ризиками для 

якості на усіх етап життєвого циклу лікарських засобів. 

РН 31 (З,У). Здійснювати всі види контролю якості лікарських 

засобів; складати сертифікати якості, враховуючі результати 

проведеного контролю. 

РН 32 (У). Визначати основні органолептичні, фізико-хімічні, хімічні 

та фармакотехнологічні показники лікарських засобів, 

обґрунтовувати та обирати методи для стандартизації, здійснювати 

статистичну обробку результатів згідно з вимогами Державної 

фармакопеї України. 

РН33 (З). Знати та вміти використовувати знання із застосування 

біотехнологічних препаратів. 

РН34 (У). Вміти обґрунтовувати склад парфюмерно-косметичних 

засобів з використанням необхідних знань з хімічного складу та 

біологічної дії компонентів на шкіру.    

РН35 (У). Вміти використовувати аптечні технології для 

виготовлення фармацевтичних препаратів для індивідуального 
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використання.       

РН36 (З,У). Знати та вміти використовувати знання із сумісності, 

складу ефірних масел та їх дії на шкіру та в цілому на організм для 

розробки та виготовлення якісної парфюмерно-косметичної 

продукції. 

РН37 (У, АВ). Вміти використовувати знання з фармакогенетики та 

метаболізму лікарських препаратів для обґрунтування розробки та 

призначення лікарських препаратів. 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

77 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання 

циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові 

ступені до дисциплін, які викладають 

 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Використання сучасного обладнання, зокрема  

https://opu.ua/about/set_up_documents#8 

 

Специфічні 

характеристики 

інформаційно-

методичного 

забезпеченн 

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та 

авторських розробок професорсько-викладацького складу. 

http://library.opu.ua 

http://el.opu.ua 

H Основні компоненти освітньої програми 

 Перелік компонент освітньо-професійної програми наведено в розділі 

4. 

I Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 

“Про затвердження Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року) 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами 

України.  

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між 

ОНПУ та університетами партнерами  

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

На загальних умовах та засвоєнні дисципліни «Українська мова як 

іноземна» 

 

http://opu.pp.ua/about/set_up_documents#8
http://library.opu.ua/
http://el.opu.ua/
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4. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА ГРУПАМИ 

КОМПОНЕНТІВ ТА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ 

№ 

п/п 
Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти 

(кредитів / %) 

Обов’язкові 

компоненти ОПП 
(обов’язкова 

частина за НП) 

Вибіркові 

компоненти ОПП 
(вибіркова частина 

за НП) 

Всього за весь 
термін навчання 

1 
Цикл дисциплін загальної 

підготовки 
23,5 /7,8 33 /11 56,5 /18,8 

2 
Цикл дисциплін 

професійної підготовки 
177,5 /59,2 49/16,3 226,5 /75,5 

3 Вільний вибір студента**: Немає 15 / 5 15 / 5 

4 
Всього за весь термін 

навчання 
201 /67,0 97 /32,3 300 / 100 

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

4.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумк. 

контролю: 

Е, З, КР, 
КП, Захист 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОПП/ОНП 

1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки (шифр ЗП) 

ЗП О. 01 
Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0 З 

ЗП О. 02 
Історія України та української культури 

3,0 
Е 

ЗП О. 03 
Іноземна мова 1 6,0 З,З 

ЗП О. 04 
Вища математики і статистика 4,5 З,Е 

ЗП О. 05 
Латинська мова 4,0 З,З 

ЗП О. 06 
Безпека життєдіяльності та основи охорона праці  3,0 З 

Всього: 23,5/7,8  

1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП) 

ПП О.01 
Біологія з основами генетики  8,0 Е,Е 

ПП О.02 Фармацевтична біотехнологія 3,0 З 

ПП О.03 
Біологічна фізика з фізичними методами аналізу 4,0 Е 

ПП О.04 Біофармація 3,0 З 

ПП О.05 
Анатомія та фізіологія людини 7,0 Е,Е 

ПП О.06 
Загальна та неорганічна хімія 9,5 З,Е 

ПП О.07 
Патологічна фізіологія 5,0 Е 
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Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю: 

Е, З, КР, 
КП, Захист 

ПП О.08 
Фармацевтична ботаніка 5,0 Е 

ПП О.09 
Мікробіологія з основами імунології 5,0 Е,КР 

ПП О.10 
Біологічна хімія 7,0 З, Е, КР 

ПП О.11 
Органічна хімія 8,0 З,Е 

ПП О.12 
Аналітична хімія 8,0 З,Е 

ПП О.13 Стандартизація лікарських засобів 5,0 З 

ПП О.14 
Система якості у фармації 3,0 Е 

ПП О.15 
Токсикологічна та судова хімія 4,0 Е 

ПП О.16 
Лікарська токсикологія 4,0 Е 

ПП О.17 
Екстремальна медицина 3,0 З 

ПП О.18 
Клінічна фармація та фармацевтична опіка 9,0 Е,Е 

ПП О.19 
Вступ у фармацію 3,0 З 

ПП О.20 
Аптечна технологія ліків 8,0 Е, З, КР 

ПП О.21 
Промислова технологія ліків 6,0 Е, КР 

ПП О.22 
Фармацевтична хімія 9,0 Е,Е 

ПП О.23 
Ресурсознавство лікарських рослин 3,0 Е 

ПП О.24 
Фізична та колоїдна хімія 5,0 Е 

ПП О.25 
Фармакологія 10 З, Е, КР 

ПП О.26 
Фармацевтичне забезпечення армії  3,0 З 

ПП О.27 
Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною 
практикою 

3,0  З 

ПП О.28 
Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією 5,0 З 

ПП О.29 
Переддипломна практика 5,0 З 

ПП О.30 
Виконання кваліфікаційної роботи 6,0 Захист 

ПП О.31 
Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки 3,0 З 

ПП О.32 
Навчальна практика з фармакогнозії 3,0  З 

ПП О.33 
Навчальна практика з ОЕФ 5,0 З 

Всього: 177,5 /59,2 
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Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю: 

Е, З, КР, 
КП, Захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 201 /67 

2. Вибіркові компоненти  ОПП/ОНП* 

2.1. Цикл дисциплін загальної підготовки (шифр ЗП В) 

ЗП В.01.1 
Інформаційні технології в фармації 

3,0 З 

ЗП В.01.2 
Сучасне програмне забезпечення  

3,0 З 

ЗП В.02.1 
Комп’ютерне моделювання в фармації 

4,0 З 

ЗП В.02.2 
Комп’ютерне прогнозування біологічної активності сполук 

4,0 З 

ЗП В.03.1 
Організація та економіка в фармації 

8,0 Е,Е 

ЗП В.03.2 
Організація роботи аптечних закладів 

8,0 Е,Е 

ЗП В.04.1 
Етика і деонтологія в фармації 

3,0 З 

ЗП В.04.2 
Професійна культура спілкування 

3,0 З 

ЗП В.05.1 
Соціальна фармація 

3,0 З 

ЗП В.05.2 
Соціальні проблеми у сфері фармацевтичної діяльності 

3,0 З 

ЗП В.06.1 
Фармацевтичний менеджмент та маркетинг 

6,0 Е,З 

ЗП В.06.2 
Основи маркетингового дослідження у фармації 

6,0 З 

ЗП В.07.1 
Патентознавство в фармації 

3,0 З 

ЗП В.07.2 
Інтелектуальна власність 

3,0 З 

ЗП В.08.1 
Тара і упаковка 

3,0 З 

ЗП В.08.2 
Пакувальні матеріали 

3,0 З 

Всього: 
33/11 

2.2. Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП В) 

ПП В.01.1 
Технологія лікарських косметичних засобів 4,0 З 

ПП В.01.2 
Виготовлення косметичних засобів із лікувальною дією 4,0 З 

ПП В.02.1 
Фармацевтичне та медичне товарознавство 4,0 З 

ПП В.02.2 
Товарознавчий аналіз фармацевтичних та медичних виробів 4,0 З 

ПП В.03.1 
Фармакоекономіка 3,0 Е 

ПП В.03.2 
Маркетинг в фармації 3,0 Е 

ПП В.04.1 
Фармакотерапія з фармакокінетикою 4,0 Е 

ПП В.04.2 
Фармакокінетичні параметри лікарських препаратів 4,0 Е 
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Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю: 

Е, З, КР, 
КП, Захист 

ПП В.05.1 
Фармакогнозія 8,0 З,Е 

ПП В.05.2 
Фітохімія 8,0 Е, КР 

ПП В.06.1 
Фармацевтичне право та законодавство 3,0 З 

ПП В.06.2 
Юридичні аспекти регулювання діяльності в фармації 3,0 З 

ПП В.07.1 
Гігієна та екологія в фармації 5,0 Е 

ПП В.07.2 
Гігієна в фармації 5,0 Е 

ПП В.08.1 
Метаболізм лікарських препаратів 3,0 Е 

ПП В.08.2 
Процеси біотрансформації біологічно-активних сполук 3,0 З 

ПП В.09.1 
Космецевтика 3,0 З 

ПП В.09.2 
Косметична хімія 3,0 З 

ПП В.10.1 
Синтез та аналіз фізіологічно активних речовин 9,0 З,Е 

ПП В.10.2 
Методи отримання та дослідження біологічно-активних 
сполук 

9,0 Е 

ПП В.11.1 
Рецепторологія 3,0 З 

ПП В.11.2 
Фармакологічні мішені лікарських препаратів 3,0 З 

Всього: 49/16,3 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 97/32,3 

2.3. Цикл дисциплін індивідуального вибору (шифр ІВ) 

ІВ.01.1 Основи наукових досліджень 3,0 З 

ІВ.01.2 Наукові дослідження в фармації 3,0 З 

ІВ.02.1 Медична хімія 3,0 З 

ІВ.02.2 Конструювання ліків 3,0 З 

ІВ.03.1 Історія медицини та фармації 3,0 З 

ІВ.03.2 Ретроспектива фармацевтичних досліджень 3,0 З 

ІВ.04.1 Фармакогенетика 3,0 З 

ІВ.04.2 Фармакогеноміка 3,0 З 

ІВ.05.1 Аромалогія 3,0 З 

ІВ.05.2 Ароматерапія 3,0 З 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 15 /5 

ЗП В.08 Фізичне виховання** 10,0 З 

ЗП В.09 Українська мова як іноземна*** 35,0 Е 

ЗП В.10 Військова підготовка***** 29,0 Е 

Крок 1 1,0 Е 

Крок 2 1,0 Е 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 300/100 
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Примітки:  

Згідно із Законом України “Про вищу освіту” здобувачі вищої освіти мають право на 

вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та 

робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної 

кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі 

певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються 

для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи 

підрозділу". Індивідуальний вибір студента регламентується 5 % від ОПП, тобто не менш ніж 

12 кредитів за ОПП магістра. Механізми реалізації права здобувачів вищої освіти описані 

відповідним Положенням про   порядок   організації  вивчення  вибіркових  навчальних  

дисциплін СУЯ – П(ДП – 02-8.1,8.3-2017). Вибіркові дисципліни можуть формуватися у 

блоки, тоді здобувачі вищої освіти вибирає блок дисциплін, після чого усі дисципліни блоку 

стають обов'язковими для вивчення.  

Фахові компетентності щодо спеціальних розділів на вибір здобувачами вищої освіти за 

спрямуванням «Фармація». Здобувач вищої освіти обирає компетентності та результати 

навчання за відповідними освітніми компонентами: 1) ПП В.04.1 або ПП В.04.2, 2) ПП В.08.1 

або ПП В.08.2, 3) ПП В.11.1 або ПП В.11.2, 4) ПП В.13.1 або ПП В.13.2. 

Компетентності індивідуального вибору здобувачами вищої освіти призначені для 

формування можливості індивідуальної освітньої траєкторії з метою максимальної 

професійної реалізації. Здобувач вищої освіти обирає компетентності та результати навчання 

за відповідними освітніми компонентами: 

1) ІВ.01.1, ІВ.01.2; 2) ІВ.02.1, ІВ.02.2; 3) ІВ.03.1, ІВ.03.2; 4) ІВ.04.1, ІВ.04.2; 5) ІВ.05.1, 

ІВ.05.2.  

*  Дисципліна вивчається тільки студентами програми подвійних дипломів (більш 

детальне роз’яснення надано на сторінці 4). 

*** Дисципліна вивчається тільки іноземними студентами. 

**** Дисципліна вивчається тільки іноземними студентами: обсягом 12,0  кредитів  - 

для студентів з країн СНД, для всіх інших -18,0 кредитів. 

***** Дисципліна загальним обсягом 29 кредитів. Послідовність вивчення, графік 

навчального процесу, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби 

поточного та підсумкового контролю встановлюються відповідною програмою військової 

підготовки. 

Основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, перелік компетентностей, 

які необхідні для успішного виконання професійних обов'язків на посадах офіцерського 

складу, визначаються у кваліфікаційній характеристиці офіцера запасу відповідної військово-

облікової спеціальності. 

Здобувачі вищої освіти всіх інститутів і факультетів університету за вибором можуть 

навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу. 
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4.2. Структурно-логічна схема ОП. Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми.  
1 семестр (30 кредитів) 

                 

 

 

 
 

 

 

                                                                                 

Умовні позначення: 

 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА 

 

                               

 

 

 

                          ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

Цикл дисциплін 

загальної підготовки 

 Цикл дисциплін 

професійної 

підготовки 

 Цикл дисциплін 

загальної підготовки 

 Цикл дисциплін 

професійної підготовки 

 Дисципліни вільного 

вибору 

1 семестр (30 

кредитів) 

 2 семестр (30 

кредитів) 

 3  семестр (30 

кредитів) 

 4 семестр (30 

кредитів) 

 5  семестр (30 

кредитів) 

 6  семестр (30 

кредитів) 

 7  семестр (30 кредитів)  8  семестр (30 

кредитів) 

 9  семестр (30 кредитів)  10  семестр (30 кредитів) 

Анатомія та фізіологія 

людини 

3,5 

 

Анатомія та фізіологія 

людини 

3,5 

 
Іноземна мова 1 

1,5 
 

Аналітична 

хімія 

4,0 

 

Аптечна 

технологія ліків 

4,0 

 

Аптечна 

технологія ліків 

4,0 

 
Екстремальна медицина 

3,0 
 

Система якості в 

фармації 

3,0 

 

Охорона праці та охорона праці 

в галузі 

3,0 

 
Безпека життєдіяльності 

3,0 

                   

Біологія з основами 

генетики 

4,0 

 

Біологія з основами 

генетики 

4,0 

 
Аналітична хімія 

4,0 
 

Органічна хімія 

4,0 
 

Фармацевтичне та 

медичне 

товарознавство 

4,0 

 

Технологія 

лікарських 

косметичних 

засобів 

4,0 

 

Стандартизація лікарських 

засобів 

5,0 

 

Лікарська 

токсикологія 

4,0 

 
Біофармація 

3,0 
 

Клінічна фармація та 

фармацевтична опіка 

4,5 

                   

Латинська мова 

2,0 
 

Латинська мова 

2,0 
 

Органічна хімія 

4,0 
 

Патологічна 

фізіологія 

5,0 

 
Біологічна хімія 

4,0 
 

Біологічна хімія 

3,0 
 

Токсикологічна і судова хімія 

4,0 
 

Основи наукових 

досліджень 

3,0 

 

Підготовка офіцерів запасу 

галузі знань «Охорона 

здоров’я». Спеціальність 

«Фармація» 

3,0 

 

Фармацевтичний 

менеджмент та маркетинг 

3,0 

                   

Загальна та 

неорганічна хімія 

4,0 

 

Загальна та 

неорганічна хімія 

5,5 

 
Фізична і колоїдна хімія 

5,0 
 

Медична хімія 

3,0 
 

Фармацевтична 

хімія 

5,0 

 

Фармацевтична 

хімія 

4,0 

 
Екстремальна медицина 

3,0 
 

Організація і 

економіка в фармації 

4,0 

 

Клінічна фармація та 

фармацевтична опіка 

4,5 

 

Виробнича фармацевтична 

практика за спеціалізацією 

5,0 

 

                   

Біологічна фізика з 

фізичними методами 

аналізу 

4,0 

 

Фармацевтична ботаніка 

5,0 

 

 

Перша долікарська 

допомога з ознайомчою 

медичною практикою 

3,0 

 

Етика і 

деонтологія 

3,0 

 
Фармакологія 

5,0 
 

Фармакологія 

5,0 
 

Організація і економіка в 

фармації 

4,0 

 
Фармакоекономіка 

3,0 
 

Фармацевтичний менеджмент 

та маркетинг 

3,0 

 
Переддипломна практика 

5,0 

                   

Вища математика і 

статистика 

2,0 

 

Вища математика і 

статистика 

2,5 

 
Фармакогнозія 

4,0 
 

Фармакогнозія 

4,0 
 

Ресурсознавство 

лікарських рослин 

3,0 

 

Фармацевтина 

біотехнологія 

3,0 

 

Комп’ютерне моделювання в 

фармації 

4,0 

 

Синтез і аналіз 

фізіологічно-

активних речовин 

6,0 

 
Патентознавство в фармації 

3,0 
 

Виконання кваліфікаційної 

роботи магістра 

6,0 

 
                  

Іноземна мова 1 

1,5 
 

Іноземна мова 1 

1,5 
 

Мікробіологія з 

основами імунології 

5,0 

 

Тара і упаковка 

3,0 

 

 

Соціальна 

фармація 

3,0 

 

Гігієна і екологія в 

фармації 

5,0 

 
Промислова технологія ліків 

6,0 
 

Навчальна практика з 

ОЕФ 

5,0 

 

Фармакотерапія з 

фармакокінетикою 

4,0 

  

Інформаційні 

технології в фармації 

3,0 

 
Вступ у фармацію 

3,0 
 

Аромалогія 

3,0 
 

Навчальна 

практика з 

фармакогнозії 

3,0 

 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

3,0 

   

Синтез і аналіз фізіологічно-

активних речовин 

3,0 

   

Метаболізм лікарських 

препаратів 

3,0 

  

Історія медицини і 

фармації 

3,0 

 

Навчальна практика з 

фармацевтичної 

ботаніки 

3,0 

   
Іноземна мова 1 

1,5 
     

Фармацевтичне право та 

законодавство 

3,0 

   
Космецевтика 

3,0 
  

Історія України і 

української культури 

3,0 

               
Фармакогенетика 

3,0 
  

30,0  30,0  32,5  27,5  31,0  29,0  32,0  28,0  32,5  27,5 
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5. Матриці 

5.1. Матриця співвідношення компетентностей до освітніх компонент ОПП 

 

Ш
и

ф
р

 о
св

іт
н

іх
 к

о
м

п
о
н

е
н

т
 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

а
 к

о
м

п
ет

ен
т
н

іс
т
ь

 

Загальні компетентності   Спеціальні 

Інструмент

альні 
Міжособистісні Системні Предметні 

Інноваційні 

Компетентності індивідуального 

вибору 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

З
К

9
 

З
К

1
0
 

З
К

1
1
 

З
К

1
2
 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0
 

С
К

1
1
 

С
К

1
2
 

С
К

1
3
 

С
К

1
4
 

С
К

1
5
 

С
К

1
6
 

С
К

1
7
 

С
К

1
8
 

С
К

1
9
 

С
К

2
0
 

С
К

2
1
 

С
К

2
2
 

С
К

2
3
 

С
К

2
4
 

ІВ
К

2
5
 

ІВ
К

2
6
 

ІВ
К

2
7
 

ІВ
К

2
8
 

ІВ
К

2
9
 

Обов’язкова частина 

Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП О) 

ПП О.01              +                             

ПП О.02                            +               

ПП О.03                                 +          

ПП О.04               +                            

ПП О.05                  +                         

ПП О.06                                 +          

ПП О.07                +                           

ПП О.8                             +              

ПП О.9              +                             

ПП О.10                                 +          

ПП О.11                                 +          

ПП О.12                                 +          

ПП О.13                               +            

ПП О.14                                + +          

ПП О.15                                 +          

ПП О.16                             +              

ПП О.17                    +                       

ПП О.18                 +                          

ПП О.19     +                                      

ПП О.20                           +         +       

ПП О.21                            +               

ПП О.22                                 +          

ПП О.23                             +              

ПП О.24                                 +          

ПП О.25                                +           

ПП О.26        +                                   

ПП О.27          +          +                       

ПП О.28       +  +     + + +   +  + + +  + + + +  + + + +          
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ПП О.29                  +    +       +    +   +       

ПП О.30  +  +  +    +  + +     +       + +   +   + +          

ПП О.31                             +    +          

ПП О.32                             +    +          

ПП О.33              + +    +  + + +                    

Вибіркова частина 

Цикл дисциплін загальної підготовки (шифр ЗП В) 

ЗП О.01.1 + +          +                               

ЗП О.02.1 + +          +                               

ЗП О 03.1    +  + +    +                                

ЗП О 04.1          +  +                               

ЗП О 05.1          +  +                               

ЗП О 06.1  +        +                                 

ЗП О 07.1  +        +                                 

Цикл дисциплін загальної підготовки (шифр ЗП В) 

ЗП В.01.1                                 +          

ЗП В.01.2                                 +          

ЗП В 02.1                                 +          

ЗП В 02.2                                 +          

ЗП В 03.1                   +                        

ЗП В 03.2                   +                        

ЗП В 04.1                    +      +                 

ЗП В.04.2                    +      +                 

ЗП В.05.1              + +                            

ЗП В 05.2              + +                            

ЗП В 06.1                       + +      +             

ЗП В 06.2                       + +      +             

ЗП В 07.1  + +         + +                              

ЗП В 07.2  + +         + +                              

ЗП В 08.1                         +   +               

ЗП В 08.2                         +   +               

Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП В) 

ПП В.01 +                                          

ПП В.02 +                  + + + + + +                   

ПП В.03 +                  + + + + + +                   

ПП В.04 +              +                            

ПП В.05 +                            +              

ПП В.06 +                        +   +               

ПП В. 07                                 +          

ПП В. 08                  +                         

ПП В. 09              + +                            

ПП В. 10                                + +          

ПП В. 11            +    +                           
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2.3. Цикл дисциплін індивідуального вибору (шифр ІВ) 

ІВ.01.1                                      +     

ІВ.01.2                                      +     

ІВ.02.1                                       +    

ІВ.02.2                                       +    

ІВ 03.1                                        +   

ІВ 03.2                                        +   

ІВ 04.1                                         +  

ІВ 04.2                                         +  

ІВ 05.1                                          + 

ІВ 05.2                                          + 
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5.2. Матриця співвідношення програмних результатів навчання до компетентностей 

Ш
и

ф
р

 о
св

іт
н

іх
 к

о
м

п
о
н
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м
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н
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Загальні компетентності   Спеціальні 

Інструмент

альні 
Міжособистісні Системні Предметні 

Інноваційні 

Компетентності індивідуального 

вибору 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К
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З
К

7
 

З
К
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К
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К

9
 

С
К

1
0
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1
1
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1
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1
4
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К

1
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С
К

1
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1
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1
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2
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К

2
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К

2
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С
К

2
3
 

С
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2
4
 

ІВ
К

2
5
 

ІВ
К

2
6
 

ІВ
К

2
7
 

ІВ
К

2
8
 

ІВ
К

2
9
 

РН1     +         + +      +                      

РН2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН3    +          +     +                        

РН4  +    + +  +             +  + +      + +           

РН5     +  + + + +  +  +         + +  + + +   +            

РН6        + +           + + +   + +    +             

РН7      + + +                      +             

РН8  +       +  +                          +      

РН9  +       +              +  +      +            

РН10     +      +          +  +   +    +             

РН11   + +   +          +              + +           

РН12   + +              +              + +          

РН13  + +  +                                      

РН14               + + + +                         

РН15               + + + +                         

РН16               + + + + +                        

РН17                +  + +                        

РН18                   +        + + +   + +          

РН19                    +                       

РН20                     + + + +                   

РН21                     + + + +                   

РН22                     +  + +                   

РН23                     +   +       + +           

РН24                     + +  + + +      +           

РН25         +    + + +           +                 

РН26          +  +      +         + +    + +  + +       

РН27          +  +                +   +            

РН28                             +              

РН29                       +       +             

РН30                               + + +          

РН31                               + + +          

РН32                               + + +          
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РН33              +                             

РН34                           +                

РН35                           +         +       

РН36                                   +  +      

РН37                  +                       +  
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Форма атестації магістрів 

Атестація випускників спеціальності «226 Фармація, промислова фармація», спеціалізації 

«Фармація» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею 

документів встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра  з присвоєнням освітньої 

кваліфікації: «Магістр з фармації, промислової фармації, фармації, провізор». Атестація 

здійснюється відкрито і публічно. 

 

Форма 

атестації  

Атестація випускників включає стандартизований тестовий екзамен і захист 

кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням 

кваліфікації «Магістр з фармації, промислової фармації, фармація, провізор». 

Стандартизований тестовий державний екзамен це ліцензійний інтегрований 

екзамен, який проводиться відповідно до положення про систему ліцензійних 

інтегрованих екзаменів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.2018 р, 

№ 251. 

Ліцензійний інтегрований екзамен складається з 2-х тестових екзаменів «Крок 

1» та «Крок 2». «Крок 1» охоплює зміст фундаментальних дисциплін та 

складається після повного виконання навчального плану 3 курсу навчання. 

«Крок 2» охоплює зміст професійних дисциплін і складається після повного 

виконання навчального плану підготовки за спеціальністю 226 Фармація, 

промислова фармація. 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

магістерської роботи 

Вимоги Випускна кваліфікаційна робота передбачає узагальнену самостійну науково-

дослідну, експериментальну роботу за спеціальністю. Вона має 

продемонструвати здатність випускника розв’язувати складні завдання і 

проблеми галузі фармації та управління якості на основі експериментальних 

досліджень. 

Випускна кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат та апробована. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ 

ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (ОСВІТНЬОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Система внутрішнього забезпечення Одеським національним політехнічним університетом 

якості вищої освіти складається з таких процедур і заходів, передбачених законом «Про вищу 

освіту»: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів рівня доктора філософії, науково-педагогічних 

працівників ОНПУ та регулярне оприлюднення результатів такого оцінювання на офіційному веб 

сайті університету; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому 

числі самостійної роботи здобувачів рівня доктора філософії за кожною освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми; 
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8) забезпечення формування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових працях здобувачів рівня доктора філософії та науково-педагогічних 

працівників. 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Одеського 
національного політехнічного університету затверджено Вченою радою Одеського національного 

політехнічного університету (протокол від 29.10.2019 р. № 3) та введено в дію наказом ректора (Наказ 
від 31.10.2019  р. № 54). 


