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ПЕРЕДМОВА 
 
Освітньо-професійна програма «Фармація» є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні 
та методичні вимоги у підготовці фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 
226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 

Освітньо-професійна програма «Фармація» заснована на компетентнісному 
підході підготовки фахівців за спеціальністю 226 «Фармація, промислова 
фармація» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» у сфері фахової передвищої освіти. 

Розроблено робочою групою циклової комісії з фармації Відокремленого 
структурного підрозділу Приватного закладу вищої освіти «Київський 
міжнародний університет» – «Коледж Київського міжнародного університету»: 
 

          Гетало Ольга Володимірівна, голова циклової комісії з фармації, 
викладач вищої категорії, кандидат фармацевтичних наук 

           Гергель Євгенія Миколаївна, викладач циклової комісії з фармації, 
викладач вищої категорії, кандидат фармацевтичних наук 

           Цюкало Людмила Євгенівна, викладач циклової комісії з фармації, 
викладач вищої категорії, кандидат хімічних наук 

 

Рецензенти: 

Салій Олена Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, директор 
ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»; 

Белікова Наталія Володимирівна, директор ТОВ «100 ЛЕТ»; 
Тур Тетяна Фердинандівна, начальник відділу кадрів аптечної мережі 

ТОВ «АПТЕКАРЬ». 
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1. Профіль освітньо-професійної програми «Фармація»  
зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» у сфері фахової передвищої освіти 
     

1 – Загальна інформація 
Повна назва 
закладу освіти та 
структурного 
підрозділу 

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний 
університет» 
Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу 
вищої освіти «Київський міжнародний університет» - 
«Коледж Київського міжнародного університету» 
Циклова комісія з фармації 

Ступінь фахової 
передвищої 
освіти та назва 
кваліфікації 
мовою оригіналу 

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший 
бакалавр  
Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з 
фармації 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма  «Фармація» у сфері фахової 
передвищої освіти   
галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  
зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»  

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, 120 кредитів ЄКТС, 
термін навчання - 2 роки 10 місяців (на основі базової 
загальної середньої освіти); 120 кредитів ЄКТС, термін 
навчання – 1 рік 10 місяців (на основі повної профільної 
середньої освіти)  

Наявність 
акредитації 

Відсутня 

Цикл/рівень 
програми Рівень  фахової передвищої освіти: 5 рівень НРК 

Передумови Наявність базової загальної середньої освіти / профільної 
середньої освіти 

Мова(и) 
викладання Українська 

Термін дії 
освітньої 
програми  

Термін навчання  
- 2 роки 10 місяців (на основі базової загальної середньої 
освіти);  
- 1 рік 10 місяців (на основі повної профільної середньої 
освіти) 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення 
опису освітньої 
програми  
 

https://kymu.edu.ua/ 
https://kymu.edu.ua/koledzh-kimu/ 
 
 

https://kymu.edu.ua/
https://kymu.edu.ua/koledzh-kimu/
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2 – Мета освітньої програми 
Освітньо-професійна програма відповідає місії, візії та ключовим цінностям 
Університету, Коледжу КиМУ, спрямована на підготовку висококваліфікованих, 
конкурентноспроможних фахівців з фармації. Підготовка фахівців, які володіють 
знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі фармації. 
Формування здатності розв’язувати типові спеціалізовані задачі у 
фармацевтичній галузі під час професійної діяльності або у процесі навчання, що 
передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується 
певною невизначеністю умов, включаючи технології виготовлення лікарських 
засобів, проведення вхідного контролю якості готових фармацевтичних 
препаратів, а також реалізацію лікарських засобів та товарів аптечного 
асортименту, консультування, надання інформації щодо лікарських засобів. 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності)) 

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я» 
Спеціальність 226 «Фармація,  промислова фармація» 
 
 

Орієнтація 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма базується на 
загальновідомих положеннях та результатах сучасних 
наукових досліджень, має прикладний характер; структура 
програми передбачає динамічне, інтегративне та 
інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний 
підхід до здійснення діяльності у фармацевтичної галузі та 
реалізує це через навчання та практичну підготовку. 
Дисципліни та модулі, включені в програму орієнтовані на 
актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша 
професійна та наукова кар’єра здобувача. 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Фахова підготовка спрямована на оволодіння основами 
фундаментальних та практичних знань у фармацевтичній 
галузі.  
Ключові слова: фармація, фармацевтична галузь, фахівець 
з фармації, охорона здоров’я   

Особливості 
програми 

ОП «Фармація» поєднує теоретичну і практичну 
підготовку студентів із застосуванням сучасних освітніх 
технологій. 
Об’єкти вивчення – теоретичні засади організації 
фармацевтичної діяльності. 
Цілі навчання – формування здатності застосовувати 
набуті знання, навички, уміння та розуміння з професійних 
дисциплін для вирішення типових спеціалізованих задач у 
сфері фармації; здобуття базових знань із фармацевтичної 
діяльності. 
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Теоретичний зміст предметної області складають 
гуманітарні, професійні та вибіркові дисципліни загальної 
та професійної підготовки; базові знання про сутність 
фармацевтичної діяльності.  
Методи, методики та технології – збирати та 
аналізувати інформацію у сфері фармації; розуміти 
рекомендації належних фармацевтичних практик; 
застосовувати здобуті знання для вирішення типових 
задач. 
Інструменти та обладнання – сучасне інформаційно- 
комунікаційне обладнання, інформаційні системи та 
програмні продукти, що застосовуються у фармації. 

4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Фахівець з фармації здатний розв’язувати типові задачі та 
практичні проблеми у професійній діяльності у 
фармацевтичної галузі та підготовлений до роботи за ДК 
003:2010 і може займати первинні посади:  
3228.  Фармацевт 
3228. Лаборант (фармація) 

Подальше 
навчання 

За умови успішного завершення навчання, має право 
продовження освіти за програмою першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти в галузях, що 
узгоджуються з отриманим дипломом фахової передвищої 
освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти 
медичного, фармацевтичного спрямувань.. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, 
індивідуальні заняття, практичні заняття, тренінги, що 
розвивають лідерські навички та уміння працювати в 
команді, консультацій із викладачами, самостійна робота 
на основі підручників, посібників, конспектів та 
методичних порад, проходження практики. 
Студентсько-центроване навчання, самонавчання, 
проблемно-орієнтоване навчання. 

Оцінювання Види контролю: поточний, тематичний, підсумковий, 
самоконтроль. 
Форми контролю: заліки, диференційовані заліки, усні та 
письмові іспити, атестація із загальноосвітньої підготовки,  
атестація у формі комплексного кваліфікаційного 
екзамену зі спеціальності  

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у 
фармацевтичній галузі під час професійної діяльності або 
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у процесі навчання, що передбачає застосування положень 
і методів відповідної науки і характеризується певною 
невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1 Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько 

свідомо. 
ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 3 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
ЗК 4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

вчитися і бути сучасно навченим. 
ЗК 5 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість 
ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професії. 
ЗК 7 Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 
ЗК 8 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і 

письмово, здатність спілкуватися іншою мовою. 
ЗК 9 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 
ЗК 10 Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність 

працювати в команді. 
ЗК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 
ЗК 12 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
ФК 1 Здатність використовувати у професійній діяльності знання 

нормативно-правових, законодавчих актів України та 
рекомендацій належних фармацевтичних практик 

ФК 2 Здатність здійснювати професійну діяльність згідно з 
вимогами санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці, 
техніки безпеки та протипожежної безпеки 

ФК 3 Здатність застосовувати на практиці принципи 
фармацевтичної етики та деонтології, розуміти соціальні 
наслідки професійної діяльності 

ФК 4 Здатність проводити санітарно-просвітницьку та 
інформативну роботу серед населення 

ФК 5 Здатність надавати фармацевтичну допомогу споживачам 
фармацевтичних послуг 

ФК 6 Здатність організовувати забезпечення населення та 
лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами, 
виробами медичного призначення та парафармацевтичними 
товарами  
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ФК 7 Здатність виготовляти лікарські засоби в умовах аптеки та 
проводити контроль якості виготовлених ліків 

ФК 8 Здатність виконувати завдання щодо забезпечення якості 
лікарських засобів 

ФК 9 Здатність реалізовувати лікарські засоби, вироби медичного 
призначення та парафармацевтичні товари 

ФК 10 Здатність надавати домедичну допомогу 
ФК 11 Здатність використовувати знання анатомічних, 

морфологічних ознак, основних біологічно активних 
речовин, що входять до складу лікарських рослин та 
проводити заготівлю лікарської рослинної сировини з 
урахуванням раціонального використання ресурсів 
лікарських рослин  

7 – Програмні результати 
ПРН 1 Демонструвати базові, фундаментальні та спеціальні 

знання навчальних дисциплін та розуміння предметної 
області 

ПРН 2 Використовувати набуті знання  в подальшому навчанні та 
професійній діяльності 

ПРН 3 Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії 
основаній на гуманістичних і етичних засадах; 
ідентифікувати майбутню професійну діяльність як 
соціально значущу для здоров’я людини. 

ПРН 4 Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та 
вимог техніки безпеки при здійснення професійної 
діяльності. 

ПРН 5 Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій 
діяльності при виникненні спалахів інфекційних 
захворювань. 

ПРН 6 Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії 
з колегами, керівництвом, споживачами, ефективно 
працювати у команді  

ПРН 7 Реалізовувати професійну діяльність на основі 
нормативно-правових актів України та рекомендацій 
належних фармацевтичних практик. 

ПРН 8 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. 

ПРН 9 Застосовувати у професійній діяльності сучасні методи 
контролю якості лікарських засобів та лікарської 
рослинної сировини. 
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ПРН 10 Класифікувати лікарські засоби за фармакологічними 
групами, умовами зберігання та умовами відпуску з аптеки 

ПРН 11 Демонструвати знання анатомічних, морфологічних ознак 
та основних біологічно активних речовин, що входять до 
складу лікарських рослин.  

ПРН 12 Розпізнавати загрозливі для життя симптоми при 
зверненні в аптеку відвідувачів, які потребують 
обов’язкової консультації лікаря 

ПРН 13 Виявляти потреби, запити та психологічні особливості 
споживачів фармацевтичних послуг 

ПРН 14 Здійснювати обмежені організаційні та управлінські 
функції при аналізі та плануванні асортиментної, товарної 
та цінової політики. 

ПРН 15 Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних 
станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Відповідність ліцензійним вимогам: 
 наявність у відокремленому структурному підрозділі 

ПЗВО «Київський міжнародний університет» - «Коледжі 
Київського міжнародного університету»  циклової комісії з 
фармації, відповідальних за підготовку здобувачів фахової 
передвищої освіти; робочої групи (проектної групи) з 
педагогічних працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів у сфері фахової 
передвищої освіти за певною спеціальністю, у складі не 
менше трьох педагогічних працівників, які працюють у 
закладі освіти за основним місцем роботи, мають 
кваліфікацію відповідно до спеціальності та вищу 
педагогічну категорію;  

 наявність у не більш як половини складу проектної групи 
досвіду практичної роботи за відповідною спеціальністю 
не менше п’яти років, у тому числі педагогічної чи 
науково-педагогічної діяльності; 

 керівником проектної групи призначається один з її членів, 
який має стаж педагогічної роботи не менш як п’ять років; 
проведення усіх видів навчальних занять здійснюють 
педагогічні працівники відповідної спеціальності, причому 
не менше 25 відсотків лекцій проводяться педагогічними 
працівниками, які мають вищу педагогічну категорію; 
відповідність спеціальності педагогічного працівника 
дисципліні визначається згідно з документами про вищу 
освіту або про науковий ступінь, або досвідом практичної 
роботи за відповідною спеціальністю не менше п’яти років, 
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або підвищенням кваліфікації тривалістю не менше 72 
аудиторних годин; 
наявність трудових договорів (контрактів) з усіма 
педагогічними працівниками та/або наказів про прийняття 
їх на роботу. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить не менше ніж 2,4 кв. метра на одного 
здобувача освіти з урахуванням не більше трьох змін 
навчання, але не менше 2000 кв. метрів для закладу освіти.  
Закладом освіти забезпечено доступність навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення, зокрема безперешкодний доступ до 
будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури 
відповідно до державних будівельних норм, правил і 
стандартів. 
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
що необхідні для виконання освітніх програм. При цьому 
наявна комп’ютерна техніка із строком експлуатації не 
більше восьми років. 
Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 
обладнанням становить не менше 10 відсотків. 
Здобувачі освіти, які цього потребують, забезпечені 
гуртожитком. 
Соціально-побутова інфраструктура передбачає наявність 
бібліотеки, у тому числі читальної зали, медичного пункту, 
пунктів харчування, актової зали, спортивної зали, 
спортивного майданчику. Належним чином обладнані 
пресцентр, редакторська студія. Виконання програм 
навчальних дисциплін у повному обсязі забезпечується 
матеріально-технічним оснащенням кабінетів та 
аудиторій. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Нормативне забезпечення здійснюється Законом України 
«Про вищу освіту», «Про освіту»  стандартами вищої 
освіти (державними, галузевими та вузівськими), фахової 
передвищої освіти, іншими нормативними актами 
Міністерства освіти і науки України та вищого 
навчального закладу. Інформаційне забезпечення 
здійснюється навчальними книгами (підручниками, 
навчальними посібниками тощо) та електронними 
ресурсами. Методичне забезпечення реалізується 
обов’язковим супроводженням навчальної діяльності 
студентів певними методичними матеріалами. 
Інформаційне забезпечення передбачає наявність: 
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фахових періодичних видань відповідного або 
спорідненого профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 
числі в електронному вигляді) - не менше двох різних 
найменувань для спеціальності; 
офіційного веб-сайта закладу освіти, на якому розміщена 
основна інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня 
діяльність, зразки документів про освіту, умови для 
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення до приміщень, навчальні структурні 
підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, 
правила прийому, контактна інформація). 
Навчально-методичне забезпечення передбачає наявність: 
затвердженої в установленому порядку освітньо-
професійної програми, навчальних планів, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів освіти; 
робочих програм з усіх навчальних дисциплін навчальних 
планів, які включають: програму навчальної дисципліни, 
заплановані результати навчання, порядок оцінювання 
результатів навчання, рекомендовану літературу, 
інформаційні ресурси в Інтернеті; 
програм з усіх видів практичної підготовки до освітньої 
програми; 
методичних матеріалів для проведення підсумкової 
атестації здобувачів. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

Можливість навчатися в іншому закладі освіти на території 
України або поза її межами без відрахування з основного 
місця навчання, зі збереженням стипендії та 
перезарахування отриманих кредитів на основі ЄКТС. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Можливість навчання у закладі освіти, відмінному від 
постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з 
метою здобуття кредитів Європейської кредитної 
трансферно- накопичувальної системи та/або відповідних 
компетентностей, результатів навчання (без здобуття 
кредитів Європейської кредитної трансферно- 
накопичувальної системи), що будуть визнані у закладі 
освіти постійного місця навчання вітчизняного чи 
іноземного учасника освітнього процесу. При цьому 
загальний період навчання для таких учасників за 
програмами кредитної мобільності залишається 
незмінним. 
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2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми  
та їх логічна послідовність 

 
          2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
 

 
Код н/д 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, 

кваліфікаційна робота)  

К-ть 
кредитів 

Форма 
підсумк. 

контролю 
Підготовка ЗОП                            2550 год 

НОРМАТИВНІ КОМПОНЕНТИ ОП 
1.1.Дисципліни, які формують загальні компетентності 

НОК 1. Історія України 3 Іспит 
НОК 2. Українська мова (за проф. спрям.) 3 Іспит 
НОК 3. Історія української культури 3 Залік 
НОК 4. Основи философських знань (філософія, 

релігієзнавство) 
3 Іспит 

НОК 5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 12 Залік, Іспит 
Усього 24  

Дисципліни, які формують спеціальні компетентності 
НОК 6. Фармацевтична ботаніка 4,5 Іспит 
НОК 7. Неорганічна хімія 3 Іспит 
НОК 8. Анатомія з основами фізіології 5 Іспит 
НОК 9. Органічна хімія 4 Залік 
НОК 10. Основи мікробіології 3,5 Іспит 
НОК 11. Аналітична хімія 3,5 Залік 
НОК 12. Латинська мова 3 Залік 
НОК 13. Фармацевтична хімія 5 Іспит 
НОК 14. Організація та економіка фармації 4,5 Залік 
НОК 15. Фармакологія 4,5 Залік 
НОК 16. Фармакогнозія 5 Залік 
НОК 17. Охорона праці в галузі 3,5 Залік 
НОК 18. Перша долікарська допомога 3 Залік 
НОК 19. Технологія ліків 4 Залік 
НОК 20. Навчальна практика 3 Залік 
НОК 21. Виробнича практика 6 Залік 
Усього 65  

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  
2.1. Дисципліни за вибором закладу освіти  

ВОК.01 Гігієна з основами екології 4 Залік 
ВОК.02 Європейський стандарт комп'ютерної грамотності 4 Іспит 
ВОК.03 Техніка лабораторних робіт 4 Іспит 
ВОК.04 Патологічна фізіологія 3 Залік 
ВОК.05 Фізична та колоїдна хімія 3 Залік 
Всього 18  

2.2. Дисципліни за вибором студента 
ВОК.01.1 Історія лікознавства 3 Залік 
ВОК.01.2 Техніка лабораторних робіт 3 Залік 
ВОК.02.1 Основи медичного та фармацевтичного товарознавства 3 Залік 
ВОК.02.2 Вирощування лікарських рослин 3 Залік 
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ВОК.03.1 Основи поведінки споживача у фармації 3 Залік 
ВОК.03.2 Психологія спілкування 3 Залік 
ВОК.04.1 Основи менеджменту у фармації 3 Залік 
ВОК.04.2 Основи маркетингу у фармації 3 Залік 
Всього 12  
Підсумкова атестація 1  
Загальний обсяг компонент освітньо-професійної програми 120  

 
*Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих 
навчальних планах. 
 
2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми (Додаток 1). 

 
3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 
Атестація випускників освітньої програми «Фармація» зі спеціальності 226 

«Фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» проводиться у формі Підсумкової 
атестації у формі комплексного кваліфікаційного екзамену, який включає до себе 
атестацію з наступних дисциплін: основи охорони праці та охорону праці в галузі, 
фармацевтичну хімію, фармакогнозію, технологію ліків, фармакологію та 
завершується видачою документу встановленого зразка про присудження ступеня 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста із присвоєнням 
кваліфікації фахівець з фармації. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості  
фахової передвищої освіти 

 
У закладі фахової передвищої освіти повинна функціонувати система 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти 
(внутрішня система забезпечення якості освіти), яка передбачає здійснення таких 
процедур і заходів: 

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення 
якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління 
закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають 
залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін; 

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-
професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової 
передвищої освіти (професійним стандартам – за наявності), декларованим цілям, 
урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, що 
присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узгоджені з Національною 
рамкою кваліфікацій; 

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного 
перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення 
встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12




Додаток 1 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФАРМАЦІЯ»  
зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»  галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

1-й курс 2-й курс 

1- й семестр 2 - й семестр 3- й семестр 4- й семестр 

Історія України Історія української культури 

  Українська мова (за проф. спрям.) 
 Основи філософських знань (філософія, 

релігієзнавство) 

Іноземна мова (за проф. спрям.) Іноземна мова (за проф. спрям.) Іноземна мова (за проф. 
спрям.) Іноземна мова (за проф. спрям.) 

Фармацевтична ботаніка   Фармакогнозія 

 

Органічна хімія Неорганічна хімія Фармацевтична хімія 
  Аналітична хімія 

  

Латинська мова Анатомія з основами фізіології 

 

Основи мікробіології 
Перша долікарська допомога 

 
Охорона праці в галузі Організація та економіка 

фармації 

  
Фармакологія 
Технологія ліків 

Навчальна практика Виробнича практика 

Вибіркові навчальні дисципліни  Вибіркові навчальні дисципліни  Вибіркові навчальні 
дисципліни  Вибіркові навчальні дисципліни  

      Підсумкова атестація  
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Додаток 2 
Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 
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ЗК 5              +       + 
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ФК 2       +  + + + + + +  + + + + + + 

ФК 3   +           +   + +  + + 
ФК 4  +   +     +    + +   +   + 
ФК 5              + +      + 
ФК 6              + +     + + 
ФК 7             +   +   + + + 

ФК 8             + +  +   + + + 
ФК 9              +  +      + 
ФК 10        +          +    
ФК 11      +          +    +  
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Додаток 3 

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 
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ПРН1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 2  +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 3   +           +   + +  + + 

ПРН 4       +  + + + + + +  + + + + + + 

ПРН 5  +   +     +    + +   +   + 

ПРН 6  +   +         +   + +  + + 

ПРН 7          +   + + + + + + + + + 

ПРН 8              +  +   + + + 

ПРН 9       +  +  +  + +  +   + + + 

ПРН 10              + +    + + + 

ПРН 11      +          +    +  

ПРН 12        +          +   + 

ПРН 13              +       + 

ПРН 14              +       + 

ПРН 15               +   +   + 



РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

на освітньо-професійну програму «Фармація»  
зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  
у сфері фахової передвищої освіти  

у Відокремленому структурному підрозділі Приватного закладу вищої 
освіти «Київський міжнародний університет» - Коледж Київського 

міжнародного університету 
 

Фармація, яка постійно розвивається як самостійна галузь у системі охорони 
здоров’я, вимагає якісної підготовки кадрів за всіма напрямками фармацевтичної 
діяльності. Згідно з міжнародними стандартами, фармацевтична освіта  в Україні 
має відповідати наступним пріоритетам: безперервне вдосконалення змісту 
освіти, запровадження нових технологій та форм освіти, адаптація до 
європейських стандартів, формування в суспільстві поваги до професії, 
посилення значущості фармацевтичної галузі через якість підготовки 
висококваліфікованих кадрів. Основною метою освіти є забезпечення 
професійної компетентності  студента, тобто, через знання, розуміння, вміння, 
досвід та особисті якості підготувати фахівця до виконання певного виду 
діяльності. Очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 
оволодіти здобувач зазначені в освітньо-професійної програмі, саме вона є 
основним документом в якому також визначені ключові моменти: вимоги до 
рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 
навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, необхідних для 
виконання цієї програми. 

Освітньо-професійна програма «Фармація» зі спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у сфері фахової 
передвищої освіти  розроблена з врахуванням вимог ринку праці та передбачає 
динамічний розвиток процесів в освітній та фармацевтичній галузі.  

Фаховий молодший бакалавр виконує освітньо-професійну програму 
«Фармація», обсяг якої становить 120 кредитів Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи. Програма включає до себе нормативну та 
вибіркову частини.  Реалізація освітньо-професійної програми «Фармація»  зі 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я»  за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр 
дозволяє забезпечити досягнення передбачених програмних результатів 
навчання та набути здобувачами освіти програмних компетентностей зі 
спеціальності. 

Програмні компетентності, в свою чергу, включають інтегральну 
компетентність, загальні та фахові компетентності, необхідні для успішної 
діяльності майбутнього фахівця з фармації. 



llocniAosnicrr BI4BTIeHHI 4ucqnurin, nepenirc Ta o(icsr o6os'sgrosr4x ra
nra6ipronux AI4crILTulin niAuoni4arorb crpyKTypHo-nori.ruifi cxeui ui4roronr<v sa
ocnirHro-lpoQecifiHl{M c'ryreHeM Qaxonzfi MolroArrrrlii 6axatanp ei cneqialruocri
226 <@apuaqir, rpoMl4{lnoBa Qaprr,raqio i uorrunaui arptrflTar sa6egue.rr3HHro

eiAnoniAHocri uporpaMHptx pe3ynbraris Han.raHHrr 3arnr4rarvr po6oroAasuis. Bzuoru
Ao pealisaqii rolaleresrnicrnoro r.ri4xo4y oceirr+o-uproSecifinoi [porpaMr4
crBoprcrorb yMOBI4 Anfl yce6iunoro po3BLrrKy ocodncroc:ri s4o6yna.ra. @axoei
KoMrlereHrnocri Mullorb uparcruunzfi sNaicr i vroxcyrr 6yru azropucrani y
npoSecifinifi 4ixnrnocri uafi6yrnix $axieqiB, aA)Ke renr4enqiiposnzrry prHKy rrpaqi
BK€Byrorb, IrIo oceirHbo-npo$ecifina npolpaMa <@apuaqin> vae rari qini, qo.uarorb
rvroxnzeocri nznycr<Hltr<oni 6yru KoHKypeHToclporuo)KHr.rM Ha puHKy n.paqi.
Hae.ramHufi rIJraH noeHjicuo ni4noei4ae 3aBAaHH-flM, rroKraAeHLrM Ha o3HaFrerry

ocnirnro-upo$ecifi Hy rrporpaMy.

Oceiruro-npoQecifin a nporpaua uiAroroBKx4 Qaxonnx MonoArxnx 6ararae pin si
cneqiarruocri 226 <<(Dapvraqix, uporrrrcJroBa Sapvrarqiia> ranysi 3HaHb <<Oxo,pona

s4opon'x>> y Bi4oxpevr"reHoMy crpyKrypHoMy ui4pos4ini llpznarHoro 3axrraAy

sllqoi ocsirkl <KlriscbKrafi rvrixnapo4nnfi yHiaepcz:rer> - KoneAx Kuiactroro
uixuapo4Horo yninepclrrery siAuosiAae cyqacHlrM BrrMoraM noreuqifinrx
po6oro4arqin, qo Ao3Bo"rre peKoMeHAyBaru ii 4o Br.xrKopr{craHH.fl ALs uiArotoBKr{
a4o6ynavin y cQepi Qaxorroi repeABlrrqoi ocniru.

HaqamulrK siaairy r<a4pin

anre.rHoi uepeNi TOB (AIITEKAPb) Typ'I.<D.
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