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І - Преамбула
Спеціальності, для яких відсутній затверджений стандарт вищої освіти:
Освітньо-професійна програма з спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» спеціалізації
«Технології фармацевтичних препаратів » розроблена робочою групою за другим (магістерським)
рівнем Хіміко-технологічного факультету тимчасово до введення в дію стандарту вищої освіти з
спеціальності.
ВНЕСЕНО
Хіміко-технологічний факультет
(назва структурного підрозділу закладу вищої освіти)
В розробці освітньо-професійної програми брали участь здобувачі вищої освіти за другим
(магістерським) рівнем з спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» - Корягіна І.О.
(2016 р. вступу).

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів:
Назва організ ції,
підприємства тощо

Посада, наукова ступінь та вчене
звання,

ПІБ

Фізико-хімічний
інститут ім. О.В.
Богатського

Головний науковий співробітник
відділу медичної хімії, академік
НАМН України, доктор б ологічних
наук, пр фесор

Головенко
Микола
Якович

Товариство з
додатковою
відповідальністю
«IнтерХiм»

Директор з виробництва

Стельмах Ігор
Борисович
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Підпис

Дата

ВСТУП
Відповідно до ст. 1 "Основні терміни та їх визначення" Закону України "Про вищу
освіту": освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма – єдиний комплекс
освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних
заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів
навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної
(професійних) кваліфікації (кваліфікацій).
Освітня програма повинна містити: перелік освітніх компонентів; їх логічну
послідовність; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані
програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої
освіти.
Освітня програма використовується під час:
– розроблення навчального плану, робочих програм навчальних дисциплін і програм
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 (у редакції від 25.06.2019) і встановлює: обсяг та термін навчання бакалаврів,
магістрів та докторів філософії; загальні компетентності; спеціальні компетентності;
програмні результати навчання; перелік та обсяг освітніх компонентів для опанування
компетентностей освітньої програми.
Користувачі освітньої програми:
- здобувачі вищої освіти, які навчаються в ОНПУ;
- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку магістрів із спеціальності
226 «Фармація, промислова фармація»;
- екзаменаційна комісія спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»;
- приймальна комісія ОНПУ.
Освітня програма поширюється на випускову кафедру органічних та
фармацевтичних технологій для підготовки здобувачів 226 «Фармація, промислова фармація»:
Хіміко-технологічного факультету, Українсько-німецького Навчально-наукового інституту
(УНІ)*, Українсько-іспанського навчально-наукового інституту (УІІ)*, Українсько-польського
навчально-наукового інституту (УПІ)*.
Примітка: Якщо здобувач освітньо-професійної програми за другим (магістерським)
рівнем з спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» має бажання скористатися
можливістю академічної мобільності в рамках договорів з університетами партнерами (з
супроводом структурних підрозділів – Українсько-німецького навчально-наукового інституту
(УНІ), Українсько-іспанського навчально-наукового інституту (УІІ), Українсько-польського
навчально-наукового інституту (УПІ)), то для забезпечення можливості навчання в
університетах партнерах, здобувач має володіти мовними компетентностями відповідно до
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
1
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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
2.2 Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
2.3 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23
листопада
2011
р.
№
1341
(у
редакції
від
25.06.2019
р.).
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 "Перелік галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" (редакція від
11.02.2017 р.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15
2.5 Постанова КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року.
2.6 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
закладах вищої освіти (наукових установах)» (редакція від 19.04.2019 р.).
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n2 (Примітка: виключно для освітньонаукових програм за третім (освітньо-науковим) рівнем).
2.7 Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010",
затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. (редакція від 01.03.2015 р.).
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301
2.8 Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ. Введено в дію наказом ректора
від 03 жовтня 2019 р. № 34. https://opu.ua/document/2492
2.9 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2016 р. № 600 (у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254) «Про внесення змін до
методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». http://edumns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf.
2.10 A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme
Competences and Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and The Hague, 2010.
2.11 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.
2.12 Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора від 6 березня
2020 р. № 23. https://opu.ua/document/2334
2.13 Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів. Введено в
дію наказом ректора від 6 березня 2020 р. № 24. https://opu.ua/document/2289
2.14 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої
діяльності Одеського національного політехнічного університету. Введено в дію наказом
ректора від 31 жовтня 2019 р. № 54. https://opu.ua/document/2545
2.15 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція).
Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37. https://opu.ua/document/2501
2.16 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 1
"Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників» від
29.12.2004 N 336
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04
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ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ МАГІСТРА
Одеський національний політехнічний університет
Навчальний
заклад
Рівень
вищої Другий (магістерський)
освіти
Ступінь,
що Магістр
присвоюється
Назва
галузі 22 Охорона здоров’я
знань
226 – «Фармація, промислова фармація»
Назва
спеціальності
Технології фармацевтичних препаратів
Назва
спеціалізації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Акредитуюча
інституція
Тип диплому та Магістр: Одиничний ступінь.
Обсяг освітньої програми з підготовки магістрів фармацевтичного
обсяг програми
спрямування на основі повної загальної середньої освіти:становить 300
кредитів ЄКТС,нормативний строк підготовки становить 4 роки 10
місяців.
2021 – 2022 рр.
Період ведення
FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК – 7 рівень
Цикл/рівень
Форми навчання Очне (денне), заочне (дистанційне)
Магістр з фармації, промислової фармації, технології фармацевтичних
Кваліфікація
препаратів
освітня
Магістр з фармації, промислової фармації, технології фармацевтичних
Кваліфікація
препаратів
професійна
Кваліфікація, що Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – 226, Фармація, промислова фармація
присвоюється
Спеціалізація – Технології фармацевтичних препаратів
випускникам
Освітня програма – Технології фармацевтичних препаратів
Професійна кваліфікація – Технології фармацевтичних препаратів
Українська
Мова (и)
викладання
https://opu.ua/education/programs
Інтернет-адреса
постійного
розміщення
опису освітньої
програми
Ціль освітньої програми
А
Ця програма спрямована на забезпечення академічної освіти
випускників з фундаментальних і прикладних наук та професійну
підготовку шляхом набуття загальних та спеціальних компетентностей,
щодо оволодіння методологією наукової діяльності та підготовки до
розв’язання проблем в галузі технології фармацевтичних препаратів.
Характеристика програми
В
Опис предметної Технологія, стандартизація, проектування та забезпечення виробництва
фармацевтичних препаратів.
області
Об’єкт
діяльності:
наукові
основи
технології
одержання
фармацевтичних препаратів, апаратурне оформлення процесів.
Цілі навчання: забезпечити фундаментальну теоретичну та практичну
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Фокус освітньої
програми

Орієнтація
програми
Особливості
відмінності

підготовку висококваліфікованих фахівців шляхом набуття загальних
та спеціальних компетентностей для виконання професійних завдань та
обов’язків в галузі сучасної фармацевтичної діяльності, включаючи
технології виробництва лікарських препаратів та активних
фармацевтичних інгредієнтів, фармацевтичну розробку лікарських
засобів, розробку нових та удосконалення існуючих технологій,
проведення контролю якості фармацевтичних препаратів на всіх етапах
їх життєвого циклу.
Теоретичний зміст предметної області включає: організаційні,
технологічні, контрольно-аналітичні, адміністративно-господарські
(управлінські), дослідницькі функції, визначення потреби в лікарських
засобах та виробах медичного призначення, організацію їхнього
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, постійне підвищення професійного рівня.
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 фармацевтичної
освіти використовуються пристрої, прилади та обладнання для
здійснення фундаментальних та прикладних досліджень, що є
сучасними, широко вживаними у практичній діяльності і безпечними з
точки зору охорони праці.
Дослідження з технології одержання фармацевтичних препаратів.
Лікарські засоби на усіх етапах життєвого циклу; сфера обігу
лікарських засобів, що включає їх промислове та аптечне виробництво,
розробку нових лікарських препаратів та вдосконалення існуючих
технологій виробництва, державну реєстрацію, стандартизацію і
контроль якості та безпеки, транспортування, зберігання та утилізацію.
Освітньо-професійна (90 EKTS)

та Програма розвиває перспективи подальшої підготовки фахівців в галузі
фармації, з урахуванням сучасних вимог ринку праці в активному
дослідницькому середовищі; сприяє поглибленому вивченню
дисциплін з технології, стандартизації, проектування та забезпечення
якості фармацевтичних препаратів.. Передбачається стажування на
провідних підприємствах фармацевтичної промисловості та в науководослідних 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.
Придатність до працевлаштування та подальшого навчання
С
Фахівець, підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010:
Придатність до
працевлаштуван Секція С. Переробна промисловість:
Розділ 20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
ня
Група 20.4 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення
та полірування, парфумних і косметичних засобів
7

Клас 20.42 Виробництво парфумерних і косметичних засобів
Група 20.5 Виробництво іншої хімічної продукції
Клас 20.53 Виробництво ефірних олій
Розділ 21 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
Група 21.1 Виробництво основних фармацевтичних продуктів
Клас 21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів
Група 21.2 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
Клас 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
Секція G. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
Розділ 46 Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами
та мотоциклами
Клас 46.45 Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами
Клас 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
Розділ 47 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними
засобами та мотоциклами
Група 47.7 Роздрібна торгівля іншими товарами у спеціалізованих
магазинах
Клас 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами у
спеціалізованих магазинах
Клас 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами у
спеціалізованих магазинах
Клас 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними
приналежностями у спеціалізованих магазинах
Секція Р. Освіта
Розділ 85 Освіта
Група 85.4 Вища освіта
Клас 85.41 Фахова передвища освіта
Клас 85.42 Вища освіта
Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Розділ 86. Охорона здоров’я
Група 86.9 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я
Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я
Після завершення навчання за освітньою-професійною програмою
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» фахівець здатний
виконувати професійну роботу:
- провізор (код КП – 2224.2);
Після підготовки фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 0032010 професійну роботу та може обіймати посади відповідно до
професійних назв робіт та діючого законодавства.
Крім того, магістр фармації, промислової фармації може працювати з
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.
Академічні права Магістр: Можливість продовжити навчання за третім (освітньонауковим) рівнем вищої освіти.
випускників
D

Стиль та методика навчання
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Підходи
до
викладання та
навчання
Система
оцінювання
Е
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Спеціальні
компетентності

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.
Письмові та усні заліки та екзамени, ессе, презентації, поточний
контроль, розрахункові, курсові роботи і проекти
Програмні компетентності
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.
Перелік загальних компетентностей корелюється із стандартом вищої
освіти за наявності або у разі відсутності з описом відповідного
кваліфікаційного рівня НРК. Перелік загальних компетентностей з
врахуванням рівня освіти.
Рекомендованим є вибір загальних компетентностей з переліку проекту
TUNING.
Інструментальні компетентності:
ЗК1. Здатність спілкуватися іноземною мовою.)
ЗК2. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
Міжособистісні компетентності:
ЗК5. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК6. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
ЗК8. Професійні етичні забов’язання
Системні компетентності:
ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК10. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями..
Предметні:
СК1. Здатність до проведення наукових досліджень з визначеної
тематики в хіміко-фармацевтичній галузі
СК2. Здатність розраховувати оптимальну чисельну потребу у
персоналі з врахуванням стратегії розвитку підприємства.
СК3. Здатність до створення, охорони, використання та захисту
об’єктів інтелектуальної власності в сфері розробки та технології
виготовлення фармацевтичних препаратів.
СК4. Здатність до проектування фармацевтичних виробництв з
проведенням необхідних розрахунків та обґрунтуванням технологічних
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F

параметрів з використанням вимог державних стандартів та
нормативних документів.
СК5. Здатність до проведення стандартизації та контролю якості
фармацевтичних препаратів з використанням нормативних документів
та відповідних методик.
СК6. Здатність застосовувати знання з хімічного складу та біологічної
активності природної сировини для розробки та аналізу
фармацевтичних препаратів.
СК7. 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.
СК8. Здатність до проведення наукових досліджень з визначеної
тематики в хіміко-фармацевтичній галузі.
Фахові (компетентності щодо спеціальних розділів на вибір
студента)*:
СК9. Здатність використовувати іноземну мову для вивчення фахової
літератури з розробки та дослідження фармацевтичних препаратів.
СК10. Здатність використовувати аптечні технології для виготовлення
фармацевтичних препаратів з індивідуального використання.
Інноваційні:
СК11. Здатність обґрунтовувати склад парфюмерно-косметичних
засобів з використанням необхідних знань з хімічного складу та
біологічної дії компонентів на шкіру
Компетентності індивідуального вибору:
СК12. Здатність самостійно проводити наукові дослідження,
оформлювати та критично аналізувати отримані дані.
Програмні результати навчання
Програмні результати навчання (у дескрипторах Національної рамки
кваліфікацій) повинні підрозділятися на:

знання (З);

уміння/навички (У/Н);

комунікація (К);

відповідальність і автономія (ВА).
Ключові:
ПРН1.(К) Навички спілкування, включаючи усну та письмову
комунікацію українською мовою та хоча б однією із поширених
європейських мов.
ПРН2.(К) Знати та розуміти закони та методи міжособистісних
комунікацій, норми толерантності, ділових комунікацій у професійній
сфері, ефективної праці в колективі, адаптивності.
ПРН3.(У/Н) Уміти складати психологічний портрет людини, знаходити
шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління
персоналом.
ПРН4.(З) Знати основи кадрового менеджменту, авторського права,
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професійної педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й
соціалізації особистості та спрямовують її до етичних цінностей.
ПРН5.(З) Знати та розуміти закономірності, методи та підходи творчої
та креативної діяльності, системного мислення у професійної сфері.
ПРН6.(У/Н) Уміння застосовувати знання і розуміння для розв’язання
задач, які характерні обраній спеціальності.
ПРН7.(З) Знати методологію системних досліджень, методів
досліджень та аналізу складних об’єктів та процесів, розуміти їх
складність, їх різноманіття, багатофункціональність для розв’язання
прикладних завдань в галузі професійної діяльності.
Фахові:
ПРН8.(У/Н) Вміти використовувати знання іноземної мови для
вивчення фахової літератури з розробки та дослідження
фармацевтичних препаратів.
ПРН9.(У/Н) Знати хімічну будову та фізико-хімічні характеристики
речовин, що входять до складу парфюмерно-косметичних засобів;
будову та фізіологічні особливості шкіри, волосся та нігтів. Вміти
визначати складові парфюмерно-косметичної продукції комплексом
фізико-хімічних досліджень, обґрунтовувати склад косметичних
засобів з урахуванням типу шкіри та волосся.
Спеціальні:
ПРН10.(З, У). Знати сучасні фізико-хімічні методи дослідження
фармацевтичних препаратів. Вміти проводити визначення хімічних
показників
якості
субстанцій,
напівпродуктів
та
готових
фармацевтичних препаратів з використанням сучасних методів аналізу.
ПРН11.(У/Н) Вміти виконувати експериментальні дослідження на
сучасному рівні та застосовувати дослідницькі навички в області
парфюмерно-косметичних засобів. Вміти оформляти та аналізувати
результати отриманих досліджень
ПРН12.(У/Н) Вміти розраховувати оптимальну чисельну потребу у
персоналі з врахуванням стратегії розвитку підприємства.
ПРН13.(З) Знати шляхи створення, охорони, використання та захисту
об’єктів інтелектуальної власності в сфері розробки та технології
виготовлення фармацевтичних препаратів.
ПРН14.(З) Знати основи проектування фармацевтичних виробництв.
ПРН15.(У/Н) Вміти проводити стандартизацію та контроль якості
фармацевтичних препаратів з використанням нормативних документів
та відповідних методик.
ПРН16.(У/Н) Вміти використовувати знання і практичні навички для
розв’язування задач синтезу та аналізу компонентів, які входять до
складу фармацевтичних препаратів.
Базові знання:
ПРН17.(З) Вміти використовувати аптечні технології для виготовлення
фармацевтичних препаратів для індивідуального використання.
ПРН18.(З, У) Знати підходи менеджменту у професійній діяльності
різноманітних фармацевтичних організацій, та вміти аргументувати
принципи HR-менеджменту й самоменеджменту, демонструвати
навички лідерства.
ПРН19.(З) Знати асортиментну, товарно-інноваційну, цінову, збутову
та комунікативну політику суб’єктів фармацевтичного ринку. Знати як
враховувати ринкові процеси на національному і міжнародному
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G
Специфічні
характеристики
кадрового
забезпечення
Специфічні
характеристики
матеріальнотехнічного
забезпечення
Специфічні
характеристики
інформаційнометодичного
забезпечення
Н
Нормативноправові акти

Національна
кредитна
мобільність
Міжнародна
кредитна
мобільність
І
Умови

ринках, управляти ризиками в системі лікарського забезпечення
Ресурсне забезпечення реалізації програми
80 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання
циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові
ступені до дисциплін, які викладають.
Зазначається використання сучасного обладнання, зокрема
https://opu.ua/about/set_up_documents#8

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та
авторських розробок професорсько-викладацького складу.
https://library.opu.ua
https://el.opu.ua
Академічна мобільність
Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579
“Про затвердження Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про
порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція).
(Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37).
https://opu.ua/document/2501
На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними
університетами України
У рамках програм ЄС Еразмус на основі спільних договорів між ОНПУ
та університетами партнерами.
Навчання іноземних здобувачів
На загальних умовах та вивчені освітнього компоненту «Українська
мова як іноземна»
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4. ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
4.1. Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами освітніх компонентів
та циклами підготовки
№
Цикл підготовки
Обсяг навчального навантаження здобувача вищої
п/п
освіти
(кредитів / %)
Обов’язкові
Вибіркові
Всього за весь
компоненти ОП
компоненти ОП
термін
(обов’язкова
(вибіркова
навчання
частина за НП)
частина за НП)
9/10
9/10
18/20
1
Навчальні дисципліни
загальної підготовки
27/30
13,5/15
40,5/45
2
Навчальні дисципліни
професійної підготовки
1,5/1,7
Немає
1,5/1,7
3
Курсові проекти
12/13,3
Немає
12/13,3
4
Практична підготовка
18/20
Немає
18/20
5
Атестація
6
Всього за весь термін
навчання:
67,5/75
22,5/25
90/100
-магістр за ОПП
4.2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та
послідовність
4.2.1. Перелік компонентів ОП
Шифр
Компоненти освітньої програми
Кількість
ОК
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
кредитів
практики, кваліфікаційна робота)
ЄКТС
1
2
3
1 Обов’язкові компоненти ОПП/ОНП
1.1 Навчальні дисципліни загальної підготовки
ОЗ01
Іноземна мова за професійним спрямуванням
3,0

їх

логічна
Форма
підсумк.
контролю
4

З

ОЗ02

Інтелектуальна власність та авторське право

3,0

З

ОЗ03

Фармацевтичний маркетинг

3,0

З

ОП01

1.2 Навчальні дисципліни професійної підготовки
Біотехнологія в фармації і косметології
4,5

З

ОП02

Стандартизація фармацевтичних препаратів

4,5

Е

ОП03

Аптечна технологія фармацевтичних препаратів

4,5

Е

ОП04

Незалежна виробнича практика та валідація
фармацевтичних виробництв

3,0

З

ОП05

Косметична хімія

4,5

Е

ОП06

Основи наукових досліджень у хіміко-фармацевтичній
галузі

3,0

З
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Шифр
ОК
ОП07

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
Автоматизовані системи та інформаційні технології в
фармації

Кількість
кредитів
ЄКТС
3,0

Форма
підсумк.
контролю
З

1.3 Курсові проекти
КР01

Косметична хімія

1,5

Е

ПП01

1.4 Практична підготовка
Переддипломна практика
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З

1.5 Атестація
А01

ВЗ01

Кваліфікаційна робота
18
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:
2 Вибіркові компоненти ОПП/ОНП*
2.1 Навчальні дисципліни загальної підготовки
Українська мова як іноземна **
3,0

ВЗ02

Кадровий менеджмент

ВЗ03

Організаційна психологія

ВЗ04

Фармацевтичний менеджмент

ВЗ05

Системи ефективних комунікацій

ВЗ06

Професійна педагогіка

ВЗ07

Професійне навчання і професійна кар’єра

ВЗ08

Менеджмент і маркетинг інноваційної діяльності

ВЗ09

Комерційна діяльність та управління проектами і StartUp-ами

ВЗ10

Державно-приватне партнерство і аутсорсинг

ВЗ11

Безпека технічних систем та екологічна безпека

З

3,0

З

3,0

З

3,0

З

ВП01

2.2 Навчальні дисципліни професійної підготовки
Новітні фізико-хімічні методи дослідження в фармації

ВП02

Аромалогія та декоративна косметика

ВП03

Спецкурс зв’язаного азоту

ВП04

Аналітичні методи аналізу харчової сировини

ВП05

Методи очистки та переробки викидів і відходів

ВП06

Взаємодія лікарських препаратів

ВП07

Сучасні методи інструментальних досліджень
14

25

4,5

Е

3,0

З

Шифр
ОК
ВП08

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
Ресурсо і енергозбереження в технології неорганічних
речовин

ВП09

Новітні технології в фармації та косметології

ВП10

Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях

ВП11

Фітохімія

ВП12

Гетерогенно-каталітичні процеси в технології
неорганічних речовин

ВП13

Військова підготовка****

Кількість
кредитів
ЄКТС

Форма
підсумк.
контролю

3,0

З

3,0

Е

Загальний обсяг вибіркових компонент:

75

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

Примітка: Згідно із Законом України “Про вищу освіту” здобувачі вищої освіти мають право на: вибір
навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та 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.
** Вивчається тільки іноземними студентами.
*** Послідовність вивчення дисципліни, графік навчального процесу, форми проведення навчальних занять та їх
обсяг, форми та засоби поточного і підсумкового контролю встановлюються відповідною програмою військової
підготовки.
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4.3 Структурно-логічна схема ОП. Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми.
1 семестр (31,5 кредитів)

2 семестр (28,5 кредитів)

3 семестр (30 кредитів)

Іноземна мова за професійним
спрямуванням
3,0

Інтелектуальна власність та авторське
право
3,0

Переддипломна практика
12,0

Фармацевтичний маркетинг
3,0

Основи наукових досліджень у хімікофармацевтичній галузі
3,0

Кваліфікаційна робота
18,0

Біотехнологія в фармації і косметології
4,5

Кадровий менеджмент.
Організаційна психологія/
Фармацевтичний менеджмент/
Системи ефективних комунікацій
3,0

Стандартизація фармацевтичних
препаратів
4,5

Професійна педагогіка/
Професійне навчання і професійна кар’єра.
3,0

Аптечна технологія фармацевтичних
препаратів
4,5

Менеджмент і маркетинг інноваційної
діяльності/
Комерційна діяльність та управління
проектами і
Stfrt-Up-ами/
Державно-приватне партнерство і
аутсорсинг/
Безпека технічних систем та екологічна
безпека
3,0

Належна виробнича практика та
валідація фармацевтичних виробництв
3,0
16

Новітні фізико-хімічні методи
дослідження в фармації/

Аромалогія і декоративна косметика/
Спецкурс зв’язаного азоту
4,5

Аналітичні методи аналізу харчової
сировини/
Методи очистки та переробки викидів і
відходів/
Взаємодія лікарських препаратів
3,0

Косметична хімія
4,5

Автоматизовані системи та
інформаційні технології в фармації
3,0

Сучасні методи інструментальних
досліджень/
Ресурсо- і енергозбереження в технології
неорганічних речовин/
Новітні технології в фармації та
косметології
3,0

Косметична хімія
(курсовий проект)
1,5

Комп’ютерні технології в наукових
дослідженнях/
Фітохімія/
Гетерогенно-каталітичні процеси в
технології неорганічних речовин
3,0

Умовні позначення:
ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА
ОК загальної
підготовки

ОК професійної
підготовки
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ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
ОК загальної
підготовки

ОК професійної
підготовки

ОЗ01
ОЗ02

+
+

ОЗ03

+

Дисципліни загальної підготовки
+
+
+
+
+

+

СК12

СК11

СК10

СК9

СК8

СК7

СК6

СК5

СК4

СК3

СК2

СК1

ЗК10

ЗК9

Спеціальні компетентності

ЗК8

ЗК7

ЗК6

ЗК5

ЗК4

ЗК3

Загальні компетентності

ЗК2

Шифри
освітніх
компонент

Інтегральна
компетентніст
ь
ЗК1

5 Матриці
5.1 Матриця співвідношення програмних компетентностей до освітніх компонентів

+
+

Дисципліни професійної підготовки
ОП01

+

ОП02

+

ОП03

+

ОП04

+

ОП05

+

ОП06

+

+

ОП07

+

+
Курсові проекти

КР01

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

Практична підготовка
ПП01

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Атестація
А01

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

5.2 Матриця співвідношення програмних результатів навчання до програмних компетентностей

ПРН 1

СК12

СК11

СК10

СК9

СК8

СК7

СК6

СК5

СК4

СК3

СК2

СК1

ЗК10

ЗК9

ЗК8

+
+

ПРН 3

+

ПРН 4

ПРН 6

Спеціальні компетентності

+

ПРН 2

ПРН 5

ЗК7

ЗК6

ЗК5

ЗК4

ЗК3

ЗК2

Загальні компетентності
ЗК1

Програмні
результати
навчання

+
+

+
+

+

ПРН 7

+

ПРН 8

+

ПРН 9

+

ПРН 10

+

+

ПРН 11

+

ПРН 12

+

ПРН 13

+

ПРН 14

+
+

ПРН 15

+

ПРН 16

+

ПРН 17

+

ПРН 18

+

ПРН 19

+
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5.3 Матриця співвідношення програмних результатів навчання до освітніх компонент
Програмні
результати
навчання
ПРН 1

Шифри освітніх компонент
ОЗ01

ОЗ02

ОЗ03

ОП01

ОП02

ОП03

ОП04

ОП05

ОП06

ОП07

+

ПРН 2

+

ПРН 3

+

+

ПРН 4

+

+

ПРН 6

+

+

+

ПРН 7

+

+

+

+

ПРН 11
ПРН 12
ПРН 13

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 10

+
+

ПРН 14

+

+

+

+

ПРН 15

+

ПРН 16

+

ПРН 17

+

+

+

А01
+

+

ПРН 9

ПП01
+

+

ПРН 5

ПРН 8

КР01

ПРН 18

+

+

+

ПРН 19

+

+

+
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6 Форма атестації магістрів
Атестація випускників спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізації
«Технологія фармацевтичних препаратів» 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. Атестація
здійснюється відкрито і публічно.
Форма
атестації
Вимоги

Атестація випускників включає захист кваліфікаційної роботи та завершується
видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня
магістра із присвоєнням кваліфікації магістр з фармації, промислової фармації.
Випускна кваліфікаційна робота передбачає узагальнену самостійну науководослідну,
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.
Оприлюднення кваліфікаційної роботи у репозитарії ОНПУ.

7 Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Одеським
національним політехнічним університетом 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 вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників
закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних
працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі
самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та
здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної
системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
9) інших процедур і заходів.
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності
Одеського національного політехнічного університету затверджено Вченою радою Одеського
національного політехнічного університету, протокол від 29.10.2019 р. № 3 та введено в дію
наказом ректора від 31.10.2019 р. № 54.
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Інформаційний додаток до ОП – Співвідношення компетентностей, результатів навчання до
вибіркових освітніх компонентів
Шифр
вибіркової
ОК

ВЗ01

Назва
вибіркової ОК

Компетентності

Результати навчання

К1.Здатність спілкуватися
українською мовою як
Українська мова іноземною
як іноземна
ЗК9. Здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел.
К1. Навички використання
інформаційних і
комунікаційних технологій.
Вміння виявляти, ставити та
вирішувати проблеми

ВЗ02

Кадровий
менеджмент

ВЗ03

Організаційна
психологія

ВЗ04

Фармацевтичний
менеджмент

К2. Навички міжособистісної
взаємодії. Здатність
мотивувати людей та рухатися
до спільної мети.

К1. Здатність визначати
ресурси професійного розвитку
персоналу, критерії
ефективності управлінської
діяльності.
К1. Здатність розробляти,
впроваджувати та
застосовувати підходи
менеджменту у професійній
діяльності аптечних, оптовопосередницьких, виробничих
підприємств та інших
фармацевтичних організацій,
аргументувати принципи HRменеджменту й
самоменеджменту,
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РН1 (У, К, АВ). Вільно спілкуватися
українською мовою як іноземною на
професійні теми
РН2 (У, АВ). Уміти складати реферати,
анотації, аналітичні огляди тощо.

РН1 (У, К). Вміти використовувати
комунікаційні технології для
підтримування гармонійних ділових та
особистісних контактів, як передумову
ділового успіху.
РН2 (З, У). Знати та розуміти закони та
методи міжособистісних комунікацій,
норми толерантності, ділових
комунікацій у професійній сфері,
ефективної праці в колективі,
адаптивності
РН3 (У, К, АВ). Уміти складати
психологічний портрет людини,
підбирати робітників на визначені
посади, знаходити шляхи виходу з
конфліктної ситуації для ефективного
управління персоналом.
РН4 (З, У, АВ). Займатися
самоаналізом, використовувати методи
адекватної оцінки (самооцінки),
критики (самокритики), долати власні
недоліки. Розуміти необхідність бути
наполегливим у досягненні мети та
якісного виконання робіт у професійній
сфері.
РН1 (У, К). Уміти визначати ресурси
професійного розвитку персоналу та
категорії проблем, які потребують
рішення в контексті професійних
завдань.
РН1 (З, У). Знати підходи менеджменту
у професійній діяльності різноманітних
фармацевтичних організацій.
Вміти аргументувати принципи HRменеджменту й самоменеджменту,
демонструвати навички лідерства.

продемонструвати навички
лідерства.
К1. Здатність здійснювати
професійну комунікацію в
усній і письмовій формах для
вирішення завдань професійної
діяльності

РН1 (З, У, К). Володіти сучасними
знаннями в області ефективних
комунікацій; знати їх специфіку та
фактори, що впливають на процес
комунікації, використання правил
організації ефективного спілкування
для вирішення робочих питань.
РН2 (З, К). Мати уявлення про
комунікації як процеси зі зворотним
зв’язком, різноманітті чинників
комунікативного впливу

ВЗ05

ВЗ06

Системи
ефективних
комунікацій

Професійна
педагогіка

К2. Здатність працювати в
команді та налагоджувати
міжособистісні взаємодії при
вирішенні поставлених завдань

РН3 (З, К). Мати уявлення про
комунікації як процеси зі зворотним
зв’язком, різноманітті чинників
комунікативного впливу

К3. Здатність здійснювати
ефективну комунікацію з
представниками інших
професійних груп різного
рівня, з експертами з інших
видів діяльності,
налагоджувати соціальну
взаємодію, співробітництво,
управляти конфліктами

РН4 (У, К). Володіти навичками
використання практичних прийомів
ефективних комунікацій і переговорів;
використовувати основні технології
комунікації в різних сферах
соціального життя і професійній сфері

К1. Навички використання
інформаційних і
комунікаційних технологій,
міжособистісної взаємодії.
К2. Уміння виявляти, ставити
та вирішувати проблеми.

РН1 (З, У, К). Уміння використовувати
комунікаційні технології, розробляти
наочний мультимедійний супровід до
лекційних занять.

К3. Здатність до застосування
фундаментальних дидактичних
принципів.

К4. Здатність організовувати
колективну професійнопедагогічну діяльність.

К5. Професійні етичні
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РН2 (У). Уміти складати планиконспекти проведення лекцій з
дисципліни за фахом.
РН3 (З, У). Уміння виокремлювати
принципи освіти, з’ясовувати стандарти
вищої освіти, сутність організації
навчально-виховного процесу у ВНЗ
(Закон України "Про освіту"),
розробляти РПНД для дисципліни за
фахом
РН4 (У, К). Уміння чітко, послідовно та
логічно висловлювати свої думки та
переконання, уміти підготувати
комплекс навчально-методичного
забезпечення курсу для дисципліни за
фахом.
РН5 (У, АВ). Уміння застосовувати
адекватні методи діагностики,

зобов’язання, здатність
критично мислити.
К1. Уміння виявляти, ставити
та вирішувати проблеми.

ВЗ07

Професійне
навчання і
професійна
кар’єра

К2. Навички використання
інформаційних і
комунікаційних технологій,
міжособистісної взаємодії.
К3. Здатність організовувати
колективну професійнопедагогічну діяльність.

К4. Професійні етичні
зобов’язання, здатність
критично мислити.

К1. Знати сутність та
специфіку інноваційного
розвитку підприємства як
економічної категорії, суті
інноваційного процесу, його
характеристик, складових та
закономірностей;

ВЗ08

ВЗ09

Менеджмент і
маркетинг
інноваційної
діяльності

Комерційна
діяльність та

К2.Знати алгоритм управління
ризиками, пов’язаними з
інноваційною діяльністю;
фундаментальні прийоми
ведення конкурентної боротьби
на ринках інновацій;

К3. Знати сутність та
специфіку організації служби
управління інноваційною
діяльністю на підприємствах;
систему контролю інноваційної
діяльності на підприємстві
К1. Здатність стратегічно
мислити, використовувати
сучасні інструменти і методи
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оцінювання результатів навчальної
діяльності, розробляти тестові завдання
для модульного контролю з дисципліни
за фахом.
РН1 (З). Розуміння необхідності бути
наполегливим у досягненні мети та
якісного виконання робіт у професійній
сфері.
РН2 (З, У, К). Уміння використовувати
комунікаційні технології, розробляти
наочний мультимедійний супровід до
доповіді.
РН3 (У, К). Уміння чітко, послідовно та
логічно висловлювати свої думки та
переконання, уміти підготувати
комплекс навчально-методичного
забезпечення курсу для дисципліни за
фахом.
РН4 (У, АВ). Уміння застосовувати
адекватні методи діагностики,
оцінювання результатів навчальної
діяльності, розробляти тестові завдання
для модульного контролю з дисципліни
за фахом.
РН1 (З, У, АВ). Вміти створювати і
налагоджувати інноваційну діяльність
на підприємстві; оцінювати
ефективність інноваційної діяльності на
підприємстві, розробляти стратегії
інноваційного розвитку організації;
організувати пошук інноваційних
можливостей підприємства;
РН2 (У, К). Вміти використовувати
сучасні Internet-технології в
інноваційній діяльності підприємств;
РН3 (З, У, АВ). Вміти створювати і
налагоджувати інноваційну діяльність
на підприємстві; оцінювати
ефективність інноваційної діяльності на
підприємстві, розробляти стратегії
інноваційного розвитку організації;
організувати пошук інноваційних
можливостей підприємства;
РН4 (У, К). Вміти використовувати
сучасні Internet-технології в
інноваційній діяльності підприємств;
РН5 (З, К, АВ). Консультувати з питань
організації служби управління
інноваційними процесами на
підприємстві;
РН6 (З, АВ). Здійснювати контроль
інноваційної діяльності підприємства.
РН1 (У, К). Вміти використовувати
методи та правила управління
інформацією, а також виконувати

управління
проектами і StartUp-ами

комерційної діяльності,
здатність адаптувати їх до
реальних умов; навички
оптимізації моделей
комерційної діяльності,
впровадження їх у практику
господарської діяльності.
К2. Здатність об’єктивно
оцінювати результати
комерційної діяльності та
виявлення резервів її
вдосконалення.
К3. Здатність розуміти засади
стратегічного управління,
пошуку та дослідження
інноваційних рішень з метою
впровадження перспективних
Start-Up-ів.
К1. Здатність розробляти та
управляти проектами.

К2.Здатність налагоджувати
соціальну взаємодію,
співробітництво, попереджати
та розв’язувати конфлікти

ВЗ10

Державноприватне
партнерство і
аутсорсинг

К3. Здатність організовувати
діяльність органів публічного
управління та організацій
різних форм власності.
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роботу з документами за професійним
спрямуванням. Володіти методиками та
сучасними засобами інформаційних
технологій
РН2 (У, АВ). Володіти методами
обґрунтування і вибору оптимальних
комерційних рішень. Уміти
мінімізувати можливі комерційні та
інноваційні ризики
РН3 (У, АВ). Володіти методами
обґрунтування і вибору оптимальних
комерційних
рішень.
Уміти
мінімізувати можливі комерційні та
інноваційні ризики
РН4 (З, У, АВ). Вміти застосувати
методи оцінки показників фінансовоекономічного та організаційного рівня
впровадження Start-Up-ів та інших
інноваційних рішень.
РН1 (З) Знати теоретичні та прикладні
засади публічної політики, фінансів,
основ та технологій прийняття
управлінських рішень, управління
ресурсами.
РН2 (З) Знати сучасні підходи до
публічного управління та
адміністрування
РН3 (У) Використовувати методологію
та інструментарій управління:
інноваціями, ризиками, проектами,
змінами, якістю.
РН4 (У) Уміти застосовувати сучасні
моделі управління та адміністрування, а
також міжнародний досвід при
проектуванні та реорганізації
управлінських та загальноорганізаційних структур.
РН5 (У) Уміти здійснювати ефективну
комунікацію в сфері публічного
управління та адміністрування на
засадах соціальної відповідальності,
правових та етичних норм.
РН6 У складі робочої групи на основі
принципів системного аналізу та
комплексного підходу уміти готувати
програмні документи щодо розвитку
публічного урядування та
адміністрування.
РН7 Уміти використовувати
інструменти електронної демократії в
сфері публічного управління та
адміністрування.
РН8 Уміти ініціювати, розробляти та
впроваджувати інновації на різних
рівнях публічного управління та

К4. Здатність здійснювати
професійну діяльність з
урахуванням потреб
забезпечення національної
безпеки України

ВЗ11

ВП01

ВП02

Безпека
технічних систем
та екологічна
безпека

К1. Здатність творчо мислити,
вирішувати складні проблеми
інноваційного характеру й
приймати продуктивні рішення
у сфері забезпечення
промислової та екологічної
безпеки, з урахуванням
особливостей майбутньої
професійної діяльності
здобувачів, а також досягнень
науково-технічного прогресу та
міжнародного досвіду.

Новітні фізикохімічні методи
дослідження в
фармації

К1. Здатність до засвоєння
системи теоретичних знань та
практичних навиків
необхідних для вирішення
задачі встановлення структури
лікарських засобів за
допомогою комплексу фізикохімічних методів.

Аромалогія та
декоративна
косметика

К1. Здатність використовувати
знання із сумісності, складу
ефірних олій та їх дії на шкіру
та в цілому на організм для
розробки та виготовлення
якісної парфюмернокосметичної продукції.
К2. Здатність до створення
ароматичних композицій із
заданими властивостями.
К3.Здатність обґрунтовувати
склад декоративної косметики
з використанням необхідних
знань з хімічного складу та
біологічної дії компонентів на
шкіру та організм в цілому.
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адміністрування
РН9 Уміти представляти органи
публічного управління й організації, та
презентувати для широкого загалу
результати їх діяльності.
РН4. Знати основні засади національної
безпеки та уміти попереджати й
нейтралізувати виклики і загрози
національним інтересам України в
межах своєї професійної компетенції
РН1 (З, У, АВ). Вміти оперувати
документами в галузі охорони праці та
промислової і екологічної безпеки;
знати методологію аналізу небезпечних
і шкідливих виробничих факторів та
системного підходу в галузі
забезпечення безпеки технічних систем
та екологічної безпеки; розуміти
пріоритетність заходів і засобів безпеки
та принцип найвищої цінності життя та
здоров’я людини.
РН2 (У). Вміти розробляти та
застосовувати на практиці науково
обґрунтовані організаційні та
соціально-економічні заходи з
покращення стану безпеки технічних
систем та екологічної безпеки
РН1 (З, У). Знати сучасні фізико-хімічні
методи дослідження фармацевтичних
препаратів. Вміти проводити
визначення хімічних показників якості
субстанцій, напівпродуктів та готових
фармацевтичних препаратів з
використанням сучасних методів
аналізу.
РН1 (З, У). Вміти визначати склад
ефірних олій.
Знати вплив різноманітних складових
ефірних олій на організм людини

РН2 (З, У). Вміти створювати
ароматичні композиції із заданими
естетичними властивостями.
РН3 (З). Знати хімічну будову та
властивості компонентів, які входять до
складу декоративної косметики.
РН2 (У, АВ). Вміти обгрунтовувати
склад косметичних засобів з
урахуванням впливу окремих
компонентів на організм людини.

ВП03

Спецкурс
зв’язаного азоту

ВП04

ВП05

ВП06

ВП07

ВП08

Аналітичні
методи аналізу
харчової
сировини

К1. Здатність застосовувати
знання, розуміння та практичні
навички для розв’язування
задач синтезу та аналізу
елементів та систем в області
каталітичних процесів хімічної
технології.

К1. Здатність застосовувати
методи аналітичної хімії для
аналізу харчових продуктів.

РН1 (З). Знати сучасний стан
технологій зв'язаного азоту та тенденції
їх розвитку.
РН2 (З, У). Застосовувати теоретичні
знання, розуміння та практичні навички
для розв’язування задач синтезу і
аналізу елементів в області
каталітичних процесів хімічної
технології.
РН3 (У). Вміти проводити розрахунки
технологічних процесів та
обґрунтовувати вибір головних
технологічних параметрів.
РН1 (У). Вміти проводити хімічний
аналіз харчової сировини.

К1. Здатність приймати
рішення щодо вибору
технології з очищення викидів
та утилізації відходів з
урахуванням екологічних, та
техніко-економічних
показників для діючих та
запроектованих підприємств.
К1. Здатність застосовувати
знання для підбору лікарських
засобів для отримання
оптимальної терапії в умовах
поліпрагмазії.

РН1 (З, У). Знати і застосовувати
сучасні технології очищення викидів та
засоби перероблення промислових та
побутових відходів.

К1. Здатність використовувати
сучасні інструментальні
методи дослідження хімічних
сполук.
К1. Здатність вибирати
оптимальні методи
Ресурсо- і
енергозбереження виробництва неорганічних
речовин та їх технічної
в технології
реалізації.
неорганічних
речовин

РН1(У). Вміти використовуючи сучасні
інструментальні методи дослідження
для визначення хімічних показників
якості органічних речовин.
РН1 (З). Знати основні критерії для
оцінки ефективності технічних рішень
на різних рівнях виробничої ієрархії
промислового підприємства.
РН2 (У). Уміти вибирати раціональну
схему виробництва заданого продукту,
оцінювати технічну та економічну
ефективність виробництва.

Методи очистки
та переробки
викидів і відходів

Взаємодія
лікарських
препаратів

Сучасні методи
інструментальних
досліджень
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РН1 (З,У) Знати та уміти застосовувати
знання з питань фармакологічної
взаємодії лікарських засобів в умовах
поліпрагмазії, взаємодії ліків з їжею,
тютюном та алкоголем.
РН2 (З, У) Вміти використовувати
знання з фармацевтичної взаємодії
лікарських засобів при їх одночасному
введенні.

К2. Здатність вирішувати
техніко-економічних завдання,
що виникають при
проектуванні нових та
експлуатації діючих
виробництв неорганічних
речовин

ВП09

Новітні
технології в
фармації та
косметології

К1. Здатність до вибору
оптимальної технології
отримання ефірних олій

К1. Здатність до використання
наукових і методологічних
основ створення і застосування
інформаційних технологій та
інформаційних систем для
автоматизованої переробки
інформації й управління.

ВП10

Комп’ютерні
технології в
наукових
дослідженнях

РН3 (З, У). Уміти використовувати
основні хімічні та економічні закони і
довідкові дані для вирішення задач
техніко-економічної оптимізації
окремих вузлів хімічного виробництва.
РН4 (З, У). Володіти способами
рекуперації тепла, механічної енергії та
утилізації газових, рідких і твердих
відходів виробництва неорганічних
речовин.
РН1 (З, У). Вміти застосовувати різні
методи виділення ефірних олій залежно
від сировинної бази.
РН2 (У). Вміти проводити якісний та
кількісний аналіз складових ефірних
олій.
РН1 (З, У) Володіти методологічними
основами та інструментальними
засобами створення та використання
інформаційних технологій у різних
галузях людської діяльності.

К2. Здатність виконувати
розробку інформаційних
технологій для аналізу і
синтезу структурних,
інформаційних і
функціональних моделей
об’єктів і процесів, що
автоматизуються.

РН2 (У) Вміти розробляти критерії
оцінювання та методи забезпечення
якості, надійності, відмовостійкості,
живучості інформаційних технологій і
систем.
РН3 (З, У)Володіти методами
оптимізації та прийняття рішень при
створенні інформаційних систем
різноманітного призначення.

К3. Здатність виконувати
розробку теоретичних і
прикладних основ побудови
інформаційних технологій для
автоматизації функціональних
завдань керування, аналізу й
оцінювання ефективності
інформаційних систем

РН4 (У) Вміти розроблять теоретичні і
прикладні засади побудови та
впровадження інтелектуальних
інформаційних технологій для
створення новітніх систем
накопичування, переробки, збереження
інформації та систем управління.
РН5 (У) Вміти моделювати предметні
галузі інформаційних систем на
підґрунті створення та застосування
відповідних інформаційних технологій.
РН6 (У) Вміти розробляти та
досліджувати моделі оцінювання якості
та підвищення надійності,
функціональної безпеки та живучості
інформаційних та інформаційноуправляючих систем.
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К4. Здатність формалізовано
обґрунтовувати вибір методів
та засобів аналізу систем будьякої природи.

ВП11

ВП12

ВП13

Фітохімія

Гетерогеннокаталітичні
процеси в
технології
неорганічних
речовин

К5. Розуміння теоретичних
засад, які лежать в основі
методів досліджень
комп’ютерних технологій та
інформаційних систем.
К1. Здатність застосовувати
знання з хімічного складу та
біологічної активності
природної сировини для
розробки, отримання та аналізу
фармацевтичних препаратів
К1. Здатність розуміти фізикохімічні основи і нові технічні,
технологічні рішення та
перспективи розвитку
промислового гетерогенного
каталізу та використовувати їх
в сучасних неорганічних
виробництвах.

Військова
підготовка
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РН7 (З)Знати основні поняття загальної
теорії систем та її роль в сучасних
наукових дослідженнях.
РН8 (У) Вміти застосовувати
методологію системного підходу в
наукових дослідженнях за тематикою
дисертаційної роботи
Визначити і формулювати проблеми,
які безпосередньо стосуються сфери
рішень інформаційних технологій та
комп’ютерних систем.
РН1 Вміти застосовувати знання з
хімічного складу та біологічної
активності природної сировини для
розробки, отримання та аналізу
фармацевтичних препаратів
РН1 (З). Розуміти фізико-хімічні основи
та сучасний рівень і новітні технології в
галузі гетерогенно-каталітичних
процесів.
РН2 (З, У). Володіти методами
визначення оптимальних і
раціональних технологічних режимів
роботи обладнання та методами
технологічних розрахунків по
рівняннях кінетики даного процесу.

