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Профіль освітньої програми зі спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

/ Profile of the educational program in specialty 226 "Pharmacy, industrial 

pharmacy" of the field of knowledge 22 "Health care" 

1 – Загальна інформація/ general information 
Повна назва вищого 
навчального закладу та 
структурного підрозділу 
/ Full name of higher 
educational institution and 
structural unit 

 ПВНЗ «Київський міжнародний університет» 
Медико-фармацевтичний факультет / Kyiv 
International University 
Medical and Pharmaceutical Faculty 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мовою 
оригіналу 
/ Higher education degree 
and the name of the 
qualification in the language 
of the original 

 Ступінь освіти – Магістр 
 Кваліфікація освітня – Магістр фармації 
 Кваліфікація професійна – Провізор 
 Кваліфікація в дипломі – Провізор 
/ Degree of education – Master 
Educational Qualification - Master of Pharmacy 
Professional qualification - Provider 
Qualification in the diploma - Provider 

Офіційна назва освітньої 
програми 
/ The official name of the 
educational program 

Освітньо-професійна програма другого рівня вищої 
освіти з підготовки магістрів зі спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
/ Educational and professional program of the second 
level of higher education in preparation of masters in 
specialty 226 "Pharmacy, industrial pharmacy" 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 
/ Type of diploma and 
volume of educational 
program 

Диплом магістра, одиничний, 300 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 4 роки 10 місяців / Master's degree, 
unitary, 300 ECTS credits, the term of training is 4 years 
10 months 

Наявність акредитації 
/ Availability of 
accreditation Availability 
of accreditation 

Акредитація спеціальності 8.12020101 «Фармація» 
галузі знань 1202 «Фармація» у 2017 році, відповідно 
до рішення Акредитаційної комісії від 03.07.2017 р.; 
протокол №126 (наказ МОН України від 05.07.2017 
р. №139л.) 
/ Accreditation of specialty 8.12020101 «Pharmacy» of 
the field of knowledge 1202 «Pharmacy» in 2017, in 
accordance with the decision of the Accreditation 
Commission dated July 3, 2017; Minutes No. 126 (Order 
of the Ministry of Education and Science of Ukraine 
dated July 5, 2017, No. 139) 

Цикл / рівень 
/ Cycle / Level 

НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл, 
ЕQF-LLL – 7 рівень 
/ NRC Ukraine - 7th level, FQ-EHEA - second cycle, 



ЕQF-LLL - 7 level 
Передумови / Prerequisites Повна загальна середня освіта (денна форма 

навчання) 
Молодший бакалавр спеціальності Фармація (денна 
та заочна форми навчання) 
/ complete general secondary education (full-time 
education) 
Junior Bachelor of Specialty Pharmacy (full-time and 
part-time study) 

Мова(и) викладання 
/ Language(s) of teaching 

Українська/ Ukrainian  

Термін дії освітньої 
програми 
/ The duration of the 
educational program 

4 роки 10 місяців 
/4 years 10 months 

Інтернет адреса  
постійного розміщення 
опису освітньої програми 
/ Internet address of the 
permanent description of the 
educational program 

 
info@kymu.edu.ua 
  

2 - Мета освітньої програми / The purpose of the educational program 
Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й 
професійними компетентностями в галузі фармації/промислової фармації. 
Формування здатності застосовувати набуті знання, уміння та навички для 
вирішення типових задач діяльності фахівця на відповідній посаді у сфері 
фармацевтичної галузі, включаючи технології виробництва (виготовлення) 
лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів, фармацевтичну 
розробку лікарських засобів, розробку нових та удосконалення існуючих 
технологій, проведення контролю якості сировини, напівпродуктів та готових 
фармацевтичних препаратів, а також регулювання забезпечення лікарськими 
засобами, консультування, надання інформації щодо лікарських засобів та 
моніторинг побічної дії та/або неефективності лікарської терапії. 
/Training of specialists with profound knowledge, as well as basic and professional 
competencies in pharmacy / industrial pharmacy. Formation of the ability to apply the 
acquired knowledge and skills for solving typical tasks of a specialist in an appropriate 
position in the pharmaceutical industry, including technologies for the production 
(manufacture) of medicinal products and active pharmaceutical ingredients, 
pharmaceutical development of medicinal products, development of new and improved 
existing technologies, control the quality of raw materials, intermediates and finished 
pharmaceuticals, as well as regulating the provision of medicines, counseling, etc. 
provision of information on medicines and monitoring of side effects and / or 
ineffectiveness of drug therapy. 

3 - Характеристика освітньої програми /3 - Characteristics of the educational 
program 

Предметна область / Галузь знань 22 «Охорона здоров’я» 



Subject area Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» 
/Branch of Knowledge 22 «Health» 
Specialty 226 "Pharmacy, Industrial Pharmacy" 

Орієнтація освітньої 
програми 
/ Orientation of the 
educational program 

Освітньо-професійна програма 
/ Educational and professional program 
 

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації  
/ The main focus of the 
educational program and 
specialization 

Повна вища освіта в галузі 26 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 
Акцент робиться на формуванні та розвитку 
професійних компетентностей у сфері 
фармацевтичної галузі. 
Ключові слова: магістр, фармація, вища освіта, 
охорона здоров’я  
/ Full higher education in the field 26 "Health" specialty 
226 "Pharmacy, industrial pharmacy" 
The emphasis is on the formation and development of 
professional competencies in the pharmaceutical 
industry. 
Key words: master's degree, pharmacy, higher education, 
health care 

Особливості програми 
/ Features of the program 

Програма розвиває перспективи подальшої 
підготовки фахівців з урахуванням розвитку науки і 
вимог ринку праці, виконується в активному 
дослідницькому середовищі. Передбачається 
стажування на провідних вітчизняних підприємствах 
і науково-дослідних установах. 
Реалізується у малих групах при поєднанні 
практичної та теоретичної підготовки. 
/ The program develops the prospects of further training 
specialists, taking into account the development of 
science and labor market requirements, carried out in an 
active research environment. Provision is made for 
internships at leading domestic enterprises and research 
institutions. 
Realized in small groups with the combination of 
practical and theoretical training. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
/4 - Eligibility of graduates for employment and further training 

Придатність до 
працевлаштування 
/ Eligibility for employment 

Фахівець, підготовлений до роботи за КВЕД  
ДК 009:2010: / A specialist trained to work for the 
CTEA 
DK 009: 2010: 
Клас 01.28 Вирощування пряних, ароматичних і 
лікарських культур; 
/ Class 01.28 Growing of spices, aromatic and medicinal 



crops; 
Клас 21.10 Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів; 
/ Class 21.10 Manufacture of basic pharmaceutical 
products; 
Клас.21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів 
і матеріалів; 
/ Class. 21.20 Manufacture of pharmaceuticals and 
materials; 
Клас 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними 
товарами; 
/ Class 46.46 Wholesale of pharmaceutical goods; 
Клас 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними 
товарами в спеціалізованих магазинах; 
Клас 47.74 Роздрібна торгівля медичними й 
ортопедичними товарами в спеціалізованих 
магазинах; 
/ Class 47.73 Retail sale of pharmaceutical products in 
specialized stores; 
Клас 73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та 
виявлення громадської думки; 
/ Class 73.20 Investigation of market conditions and 
public opinion; 
Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я. 
/ Class 86.90 Other health activities. 
   Після підготовки в інтернатурі фахівець здатний 
виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну 
роботу і може займати відповідну первинну посаду: 
/ After training in an internship, a specialist is able to 
perform the professional work specified in DK 003: 2010 
and may take the corresponding primary position: 
 
2224.2 провізор / 2224.2 pharmacist 
2224.2 провізор клінічний / 2224.2 pharmacist clinical 
2224.2 провізор-аналітик / 2224.2 pharmacist-analyst 
2224.2 провізор-косметолог 
/ 2224.2 pharmacist-cosmetologist 
2224.2 провізор-токсиколог 
/ 2224.2 pharmacist-toxicologist 
2224.2 провізор-гомеопат 
/ 2224.2 pharmacist-homeopathist 
Крім того, магістр фармації може працювати на 
підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, 
в судово-хімічних і токсикологічних лабораторіях, 
науково-дослідних інститутах, клінічних закладах 
охорони здоров’я, вищих навчальних закладах і 



галузевих установах різних відомств, виконуючи 
відповідні функції. 
/ In addition, the Master of Pharmacy can work at the 
enterprises of the chemical and pharmaceutical industry, 
in forensic chemical and toxicological laboratories, 
research institutes, clinical establishments of health care, 
higher educational establishments and branch offices of 
different departments, performing the corresponding 
functions. 

Подальше навчання  
/ Further training 

Після закінчення навчання за освітньою програмою 
«Фармація» фахівець має право вступати на 
програму післядипломної освіти (інтернатура), де 
здійснюється підготовка за освітніми програмами 
підготовки фахівця фармації певної спеціалізації 
(перелік затверджено наказом МОЗ України від 
23.02.2005 № 81). 
/ After graduation from the educational program 
"Pharmacy", a specialist has the right to enter a program 
of postgraduate education (internship), where preparation 
for specialist pharmacy specialization training is carried 
out (the list is approved by the order of the Ministry of 
Health of Ukraine dated February 23, 2005, No. 81). 
Після закінчення навчання за освітньою програмою 
«Фармація» фахівець також може вступати на 
програму для здобуття ступеня доктора філософії з 
фармації. 
/ After graduation from the educational program 
"Pharmacy", a specialist may also apply for a Ph.D. 
degree in pharmacy. 

 5 - Викладання та оцінювання / 5 - Teaching and evaluation 
Викладання та навчання 
/ Teaching and learning 

Використовується студентоцентроване та 
проблемноорієнтоване навчання, навчання через 
виробничу та науково-дослідну практику та 
самонавчання. Система методів навчання базується 
на принципах цілеспрямованості, бінарності – 
активної безпосередньої участі викладача і студента. 
Основні види занять: лекції, семінари, практичні 
заняття в малих групах, лабораторна практика, 
самостійна робота, консультації з викладачами, 
розробка фахових проектів. Основні підходи – 
синергетичний, компетентнісний, технологічний, 
діалогічний, індивідуально-диференціальний, 
когнітивно-інформаційний, системно-
функціональний, системно-структурний. Методи та 
технології – органолептичні, фізико-хімічні, 
біофармацевтичні, фармако-технологічні, 



мікробіологічні, біохімічні та фармакологічні, 
клінічні, лабораторні, розрахунково-економічні, а 
також математичні методи аналізу 
/Student-centered and problem-oriented learning, 
learning through production and research practice and 
self-study is used. The system of teaching methods is 
based on the principles of purposefulness, binary - an 
active direct involvement of the teacher and student. 
Main types of classes: lectures, seminars, practical 
classes in small groups, laboratory practice, independent 
work, consultations with teachers, development of 
professional projects. The main approaches are 
synergistic, competence, technological, dialogical, 
individual-differential, cognitive-informational, system-
functional, system-structural. Methods and technologies 
- organoleptic, physico-chemical, biopharmaceutical, 
pharmaco-technological, microbiological, biochemical 
and pharmacological, clinical, laboratory, calculation and 
economic, as well as mathematical methods of analysis 

Оцінювання 
/ Evaluation 

Заліки, диференційовані заліки, підсумковий 
модульний контроль, іспити, магістерська робота, 
атестація у вигляді єдиного державного 
стандартизованого іспиту (ліцензійного 
інтегрованого іспиту) та практично-орієнтованого 
іспиту 
/ Scores, differentiated credits, final module control, 
examinations, master's work, certification in the form of 
a single state standardized exam (Licensed Integrated 
Exam) and a Practical-oriented Exam 

6 - Програмні компетентності / 6 - Program competencies 
Інтегральна 
компетентність 
/ Integral competence 

Здатність розв’язувати типові та складні 
спеціалізовані задачі та 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; ясно і недвозначно доносити 
свої висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, 
до фахової та не фахової аудиторії. 
/ Ability to solve typical and complex specialized tasks 
and practical problems in professional pharmaceutical 
activity, applying the provisions, theories and methods of 
fundamental, chemical, technological, biomedical and 
socio-economic sciences; integrate knowledge and solve 



complex issues, formulate judgments for insufficient or 
limited information; clearly and unequivocally to 
communicate their conclusions and knowledge, 
reasonably justifying them, to the professional and not 
professional audience. 

Загальні компетентності (ЗК) / General Competence (GC) 
ЗК 1 / GC 1 Здатність діяти соціально відповідально та 

громадянської свідомості. 
/Ability to act socially responsible and civic 
consciousness. 

ЗК 2 / GC 2 Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
/ Ability to apply knowledge in practical situations. 

ЗК 3 / GC 3 Прагнення до збереження навколишнього 
середовища. 
/ The desire to save the environment. 

ЗК 4 / GC 4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу, вчитися і бути сучасно навченим. 
/ Ability to abstract thinking, analysis and synthesis, 
learn and be modernly trained. 

ЗК 5 / GC 5 
 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість 
/ Ability to demonstrate initiative and entrepreneurship 

ЗК 6 / GC 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професії. 
/ Knowledge and understanding of the subject area and 
understanding of the profession. 

ЗК 7 / GC 7 
 

Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 
/ Ability to adapt and act in a new situation. 

ЗК 8 / GC 8 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і 
письмово, здатність спілкуватися іншою мовою.  
/ Ability to communicate in the native language both 
verbally and in writing, the ability to communicate in 
another language. 

ЗК 9 / GC 9 Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
/ Skills of using information and communication 
technologies. 

ЗК 10 / GC 10 Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність 
працювати в команді. 
/ Ability to choose a communication strategy, ability 
work in a team. 

ЗК 11 / GC 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 
/ Ability to assess and ensure the quality of work 
performed. 

ЗК 12 / GC 12 Здатність проведення досліджень на відповідному 



рівні.  
/ Ability to conduct research at the appropriate level. 

Фахові компетентності (ФК) /  Professional Competence (PC) 
ФК 1 / PC 1 Здатність використовувати у професійної           

діяльності знання нормативно-правових,             
законодавчих актів України та рекомендацій  
належних фармацевтичних практик 
/ Ability to use in professional activity the knowledge of 
normative legal, legislative acts of Ukraine and 
recommendations 
proper pharmaceutical practices 

ФК 2 / PC 2 Здатність здійснювати діяльність з розробки та  
оформлення документації щодо чіткої            
визначеності технологічних процесів              
виготовлення та виробництва лікарських засобів            
відповідно до правил належних практик  
/ Ability to carry out activity on development and 
registration of documentation on clear definition of 
technological processes of manufacture and production 
of medicines in accordance with the rules of good 
practice 

ФК 3 /  PC 3 Здатність організовувати виробничу діяльність аптек 
щодо виготовлення лікарських препаратів у            
різних лікарських формах за рецептами лікарів,            
включаючи обґрунтування технології та вибір            
допоміжних матеріалів відповідно до правил 
Належної аптечної практики (GPP) 
/ Ability to organize the production activities of 
pharmacies in the manufacture of medicinal products in 
various forms on the basis of prescriptions of doctors, 
including the justification of technology and the 
selection of auxiliary materials in accordance with the 
rules of Good Pharmacy Practice (GPP) 

ФК 4 / PC 4 Здатність організовувати та брати участь у 
виробництві лікарських засобів в умовах            
фармацевтичних підприємств, включаючи вибір             
технологічного процесу із обґрунтуванням             
технологічного процесу та вибором відповідного           
обладнання згідно з вимогами Належної            
виробничої практики (GMP) 
/ Ability to organize and participate in the manufacture of 
pharmaceuticals in pharmaceutical enterprises, including 
the choice of technological process with the 
substantiation of the technological process and the 
selection of appropriate equipment in accordance with 
the requirements of Good Manufacturing Practice (GMP) 



ФК 5 / PC 5 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)  
/ Ability to organize and carry out the procurement of 
medicinal plant material, taking into account the rational 
use of medicinal plant resources, to forecast and 
substantiate ways of solving the problem of conservation 
and protection of thickets of wild medicinal plants in 
accordance with the rules of the Good Practice of 
Cultivation and Collection of Vegetable Originals 
(GACP) 

ФК 6 / PC 6 Здатність організовувати діяльність аптеки із            
забезпечення населення та закладів охорони             
здоров’я лікарськими засобами,                       
парафармацевтичними товарами, засобами             
медичного призначення та лікувальною             
парфумерно-косметичною продукцією             
відповідно до вимог Національної лікарської             
політики, Належної аптечної практики (GPP) та 
інших організаційно-правових норм 
фармацевтичного законодавства 
/Ability to organize pharmacy activities for the provision 
of population and health care facilities with medicinal 
products, parapharmaceutical products, medical supplies 
and medical cosmetics in accordance with the 
requirements of the National Drug Policy, Good 
Pharmacy Practice (GPP) and other regulatory legal 
norms of the Pharmaceutical 

ФК 7 / PC 7 Здатність організовувати дію системи звітності та 
обліку (управлінського, статистичного,              
бухгалтерського та фінансового) в аптечних             
закладах, здійснювати товарознавчий аналіз,             
адміністративне діловодство, документування та             
управління якістю згідно нормативно-правових             
актів України. 
/ Ability to organize the operation of the reporting and 
accounting system (managerial, statistical, accounting 
and financial) in pharmacy establishments, carry out 
commodity analysis, administrative records 
management, documenting and quality management in 



accordance with the normative legal acts of Ukraine. 
ФК 8 / PC 8 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.  
/ Ability to analyze and forecast the main economic 
indicators of the activity of pharmaceutical 
establishments, to make calculations of basic taxes and 
fees, to form prices for medicines and medical products 
in accordance with the current legislation of Ukraine. 

ФК 9 / PC 9 Здатність розробляти, впроваджувати та           
застосовувати підходи менеджменту у професійної          
діяльності аптечних, оптово-посередницьких,           
виробничих підприємств та інших           
фармацевтичних організацій відповідно до            
принципів Належної практики фармацевтичної           
освіти та Глобальної рамки FIP  
/ Ability to develop, implement and apply management 
approaches in the pharmaceutical, wholesale, 
intermediary, manufacturing, and other pharmaceutical 
organizations professional activities in accordance with 
the principles of Good Pharmacy Practice and the Global 
Framework for FIP 

ФК 10 / PC 10 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  
/ Ability to organize and carry out general and marketing 
management of assortment, commodity-innovation, 
price, marketing and communicative policies of the 
subjects of the pharmaceutical market on the basis of 
market research results and taking into account market 
processes in the national and international markets. 

ФК 11 / PC 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 
/ Ability to conduct analysis of socioeconomic processes 



in pharmacy, forms, methods and functions of the 
pharmaceutical supply system of the population and its 
components in world practice, indices of need, 
efficiency and availability of pharmaceutical assistance 
in the conditions of medical insurance and 
reimbursement of the cost of medicinal products 

ФК 12 / PC 12 Здатність організовувати, забезпечувати і 
проводити аналіз лікарських засобів та лікарської 
рослинної сировини в аптечних закладах і 
контрольно-аналітичних лабораторіях 
фармацевтичних підприємств відповідно до вимог 
Державної фармакопеї та інших нормативно-
правових актів 
/ Ability to organize, provide and carry out analysis of 
medicinal products and medicinal plant raw materials in 
pharmacies and control and analytical laboratories of 
pharmaceutical enterprises in accordance with the 
requirements of the State Pharmacopoeia and other 
regulatory acts 

ФК 13 / PC 13 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  
/ Ability to organize and monitor the quality of medicinal 
products in accordance with the requirements of the State 
Pharmacopoeia of Ukraine and good practices, to 
determine the methods of sampling for the control of 
medicinal products in accordance with the requirements 
in force and to certify them, to prevent the distribution of 
counterfeit medicines 

ФК 14 / PC 14 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 
/ Ability to develop methods for quality control of 
medicinal products, pharmaceutical substances, 
medicinal plant material and auxiliary substances using 
physical, physical, chemical, and chemical methods of 
control 

ФК 15 / PC 15 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 / Ability to 
determine medicinal products and their metabolites in 
biological fluids and tissues of the body, conduct 
chemical and toxicological studies for the diagnosis of 
acute poisoning, narcotic and alcoholic intoxication 

ФК 16 / PC 16 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 
/ Ability to ensure the proper storage of medicinal 
products and medical devices in accordance with their 
physical and chemical properties and Good Storage 
Practices (GSP) rules in health facilities 

ФК 17 / PC 17 Здатність здійснювати моніторинг ефективності та 
безпеки застосування населенням лікарських засобів 
згідно даних щодо їх клініко-фармацевтичних 
характеристики, а також суб’єктивні ознаки та 
об’єктивні клінічні, лабораторні та інструментальні 
критерії обстеження хворого 
/ Ability to monitor the effectiveness and safety of the 
use of medicinal products by the population according to 
their clinical and pharmaceutical characteristics, as well 
as subjective attributes and objective clinical, laboratory 
and instrumental criteria for patient examination 

ФК 18 / PC 18 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 
/ Ability to ensure the rational use of prescription and 
non-prescription medicinal products in accordance with 
physico-chemical, pharmacological characteristics, 
biochemical, pathophysiological features of a particular 
disease and pharmacotherapeutic regimens of its 
treatment 

ФК 19 / PC 19 Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим 
та постраждалим у екстремальних ситуаціях 
/ Ability to provide medical assistance to patients and 
victims in extreme situations 

ФК 20 / PC 20 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 
/The ability to provide counseling and pharmaceutical 
care during the selection and release of a non-prescription 
medicinal product by assessing the risk / benefit ratio, 
compatibility, indications and contraindications based on 
the health status of a particular patient, taking into 
account the biopharmaceutical, pharmacokinetics, 
pharmacodynamics and physico-chemical properties of 
the medicinal product 

ФК 21 / PC 21 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  
/ Ability to conduct sanitary and educational work 
among the population in order to prevent common 
diseases of internal organs, prevent dangerous infectious 
and parasitic diseases, as well as to promote the timely 
detection and maintenance of adherence to the treatment 
of these diseases in accordance with their medical and 
biological characteristics and microbiological 
characteristics 

 7 - Програмні результати навчання / 7 - Program learning outcomes 
ПРЗ / PRG 1 Проводити професійну діяльність у соціальній 

взаємодії основаній на гуманістичних і етичних 
засадах; ідентифікувати майбутню професійну 
діяльність як соціально значущу для здоров’я 
людини./ to conduct professional social activities 
interaction based on humanistic and ethical principles; to 
identify future professional activities as being socially 
important for human health. 

ПРЗ / PRG  2 Застосовувати знання з загальних та фахових 
дисциплін у професійній діяльності./to apply 
knowledge from general and professional disciplines in 
professional activities. 

ПРЗ / PRG 3 Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму 
та вимог техніки безпеки при здійснення професійної 



діяльності./ to adhere to the sanitary and hygiene 
regulations and safety requirements when carrying out 
professional activities. 

ПРЗ / PRG 4 Використовувати результати самостійного пошуку, 
аналізу та синтезу інформації з різних джерел для 
рішення типових завдань професійної діяльності./ To 
use results of independent search, analysis and synthesis 
of information from different sources for solving typical 
tasks of professional activity. 

ПРЗ / PRG 5 Позиціонувати свою професійну діяльність та 
особистісні якості на фармацевтичному ринку праці; 
формулювати цілі власної діяльності з урахування 
суспільних і виробничих інтересів./ To position your 
professional activities and personal qualities in the 
pharmaceutical market; to formulate goals of their own 
activities for inclusion public and industrial interests. 

ПРЗ / PRG 6 Аргументувати інформацію для прийняття рішень, 
нести відповідальність за них у стандартних і 
нестандартних професійних ситуаціях; 
дотримуватися принципів деонтології та етики у 
професійній діяльності./ To argument information for 
decision making, to be responsible for them in standard 
and non-standard professional situations; to adhere to the 
principles of deontology and ethics in professional 
activities. 

ПРЗ / PRG 7 Виконувати професійну діяльність з використанням 
креативних методів та підходів./ To carry out 
professional work using creative methods and 
approaches. 

ПРЗ / PRG 8 Здійснювати професійне спілкування сучасною 
українською літературною мовою, використовувати 
навички усної комунікації іноземною мовою, 
аналізуючи тексти фахової направленості та 
перекладати іншомовні інформаційні джерела./ To 
make professional communication modern using 
Ukrainian literary language, to use oral communication 
skills in a foreign language, to analyze texts of 
professional orientation and translate foreign-language 
information sources. 

ПРЗ / PRG 9 Здійснювати професійну діяльність використовуючи 
інформаційні технології, «Інформаційні бази даних», 
системи навігації, Internet-ресурси, програмні засоби 
та інші інформаційно-комунікаційні технології./ To 
carry out professional activity using information 
technologies, "Information databases", navigation 
systems, Internet resources, software and other 



information and communication technologies. 
ПРЗ / PRG 10 Дотримуватися норм спілкування у професійній 

взаємодії з колегами, керівництвом, споживачами, 
ефективно працювати у команді./ To adhere to the 
rules of communication in the professional interaction 
with colleagues, management, consumers, to work 
effectively in a team. 

ПРЗ / PRG 11 Використовувати методи оцінювання показників 
якості діяльності; виявляти резерви підвищення 
ефективності праці./ To use methods for assessing 
performance indicators; to identify reserves for 
improving labor productivity. 

ПРЗ / PRG 12 Аналізувати інформацію, отриману в результаті 
наукових досліджень, узагальнювати, 
систематизувати й використовувати її у професійній 
діяльності./ To analyze the information received as a 
result scientific research, to generalize, systematize and 
use it in professional activities. 

ПРФ / PRP 1 Планувати та реалізовувати професійну діяльність на 
основі нормативно-правових актів України та 
рекомендацій належних фармацевтичних практик./ 
To plan and implement professional activities on the 
basis of Ukrainian legal acts and recommendations of 
appropriate pharmaceutical practices. 

ПРФ / PRP 2 Розробляти й оформлювати технологічну 
документацію щодо виробництва (виготовлення) 
лікарських препаратів в аптеках і на фармацевтичних 
підприємствах./ To develop and process technological 
documentation for the manufacture of drugs in 
pharmacies and pharmaceutical companies. 

ПРФ / PRP 3 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. /To choose 
a rational technology to make medicines in different 
dosage forms on prescriptions of doctors and orders of 
medical institutions, to issue them for leave. To perform 
technological operations: weigh, measure, dosage 
various medicines by weight, volume, etc. 

ПРФ / PRP 4 Обґрунтовувати технологію та організовувати 
виробництво лікарських засобів на фармацевтичних 
підприємствах./ To substantiate the technology and 
organize pharmaceutical production at pharmaceutical 



companies. 
ПРФ / PRP 5 Організовувати та проводити раціональну заготівлю 

лікарської рослинної сировини./ To organize and 
conduct rational harvesting of medicinal plant material. 

ПРФ / PRP 6 Здійснювати комплекс організаційно-управлінських 
заходів щодо забезпечення населення та закладів 
охорони здоров’я лікарськими засобами й іншими 
товарами аптечного асортименту./ To implement a 
complex of organizational and managerial measures for 
provision of population and health care facilities with 
medicinal products and other goods of the pharmacy 
assortment. 

ПРФ / PRP 7  Здійснювати всі види обліку в аптечних закладах, 
адміністративне діловодство. Здійснювати процеси 
товарознавчого аналізу, забезпечувати вхідний 
контроль якості лікарських засобів та документувати 
їх результати. / To carry out all types of registration in 
pharmacies, administrative case management. To 
implement processes commodity analysis, to provide 
input quality control of medicines and document their 
results. 

ПРФ / PRP 8 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. / To expect basic 
economic indicators pharmacy activities, as well as taxes 
and fees. To form all types of prices (wholesale, holiday, 
purchasing and retail) for medicines and medical 
products. 

ПРФ / PRP 9 Здатність розробляти, впроваджувати та 
застосовувати підходи менеджменту у професійній 
діяльності аптечних, оптово-посередницьких, 
виробничих підприємств та інших фармацевтичних 
організацій відповідно до принципів Належної 
практики фармацевтичної освіти та Глобальної 
рамки FIP. / Ability to develop, implement and apply 
management approaches in the professional activities of 
pharmacies, wholesale intermediaries, manufacturing 
companies and other pharmaceutical organizations in 
accordance with the principles of Good Pharmacy 
Practice and the Global Framework for FIP. 

ПРФ / PRP 10  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/ Ability to organize and 
implement general and marketing management 
assortment, commodity-innovative, pricing, marketing 
and communicative policy makers of the pharmaceutical 
market based on the results of market research and taking 
into account market processes in the national and 
international markets. 

ПРФ / PRP 11 Враховувати дані щодо соціально-економічних 
процесів у суспільстві для фармацевтичного 
забезпечення населення, визначати ефективність та 
доступність фармацевтичної допомоги в умовах 
медичного страхування та реімбурсації вартості 
ліків./ To take into account social and economic data 
processes in society for pharmaceutical provision of the 
population, to determine the effectiveness and 
availability of pharmaceutical assistance in the health 
insurance and reimbursement of drug costs. 

ПРФ / PRP 12 Застосовувати у професійній діяльності сучасні 
методи контролю якості лікарських засобів та 
лікарської рослинної сировини./ To apply in 
professional activity modern methods of quality control 
of medicinal products and medicinal plant material. 

ПРФ / PRP 13 Здійснювати всі види контролю якості лікарських 
засобів; складати сертифікати якості, враховуючі 
результати проведеного контролю./To carry out all 
kinds of medical quality control means; to draw up 
quality certificates, taking into account the results of the 
conducted control. 

ПРФ / PRP 14 Визначати основні органолептичні, фізико-хімічні, 
хімічні та фармако-технологічні показники 
лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати 
методи для стандартизації, здійснювати статистичну 
обробку результатів згідно з вимогами Державної 
фармакопеї України. / To identify the main 
organoleptic, physico-chemical, chemical and pharmaco-
technological indicators of medicines, to substantiate and 
choose methods for standardization, to perform statistical 
processing of results in accordance with the requirements 
of the State Pharmacopoeia of Ukraine. 

ПРФ / PRP 15 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/ To select biological objects of 



analysis, to carry out determination of xenobiotics and 
their metabolites in biological environments and to 
evaluate the results obtained taking into account the 
distribution of toxins in the body 

ПРФ / PRP 16 Визначати вплив факторів навколишнього 
середовища: вологи, температури, світла, тощо на 
стабільність лікарських засобів та виробів медичного 
призначення/To determine the influence of 
environmental factors: moisture, temperature, light, etc. 
on the stability of medical products and medical devices 

ПРФ / PRP 17 Використовувати дані клінічних, лабораторних та 
інструментальних досліджень для здійснення 
моніторингу ефективності та безпеки застосування 
лікарських засобів./ To use clinical, laboratory, and 
instrumental research to monitor the effectiveness and 
safety of the use of drugs. 

ПРФ / PRP 18 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./ To determine the 
influence of factors affecting the processes of absorption, 
distribution, deposit, metabolism and withdrawal of the 
medicinal product and are conditioned by the state, the 
peculiarities of the human body and the physico-
chemical properties of the drug. 

ПРФ / PRP 19 Надавати домедичну допомогу хворим при 
невідкладних станах та постраждалим у 
екстремальних ситуаціях/ Provide emergency medical 
assistance to emergency patients and victims of extreme 
situations 

ПРФ / PRP 20 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./ 
To identify the advantages and disadvantages of various 
medicine pharmacological groups taking into account 
their biopharmaceuticals, pharmacokinetics and 
pharmacodynamic peculiarities; to recommend to 
consumers pharmaceutical products and pharmacy 
assortment with the provision of advisory assistance. 

ПРФ / PRP 21 Проводити санітарно-просвітницьку роботу у 
фаховій діяльності при виникненні спалахів 
інфекційних захворювань./To conduct sanitary-



educational work in the professional activity in case of 
outbreaks of infectious diseases. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми / 8 - Resource support for the 
implementation of the program 

Кадрове забезпечення 
/ Personnel support 

Всі науково-педагогічні працівники, що 
забезпечують освітньо-професійну програму за 
кваліфікацією відповідають профілю і напряму 
дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж 
педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В 
процесі організації навчального процесу залучаються 
професіонали з досвідом дослідницької 
/управлінської/інноваційної/творчої роботи та/або 
роботи за фахом. 
/ All the scientific and pedagogical staff who provide the 
educational-professional program in accordance with the 
qualification correspond to the profile and direction of 
the disciplines being taught, have the necessary 
experience of teaching work and experience of practical 
work. In the process of organizing the learning process, 
professionals with experience in research / management / 
innovation / creative work and / or work in the specialty 
are involved. 

Матеріальне-технічне 
забезпечення 
/ Material and technical 
support 

Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів не менше 
2,4 кв. метрів на одну особу для фактичного 
контингенту студентів та заявленого обсягу з 
урахуванням навчання за змінами; 
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях 
не менше 30% аудиторій; 
Наявність соціально-побутової інфраструктури: 
бібліотеки, у тому числі читального залу, пунктів 
харчування, актового залу, спортивного залу, 
медичного пункту; Забезпеченість не менше 70 % 
здобувачів вищої освіти гуртожитком; 
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, 
необхідними для виконання навчальних планів. 
/ Provision of premises for conducting training sessions 
and control measures not less than 2.4 square meters per 
person for the actual contingent of students and the stated 
volume, taking into account the training of changes; 
Provision of multimedia equipment for 
simultaneous use in classrooms of at least 30% of the 
audience; Availability of social and domestic 
infrastructure: libraries, including a reading room, 



catering facilities, assembly hall, sports hall, medical 
point; Ensuring at least 70% of higher education students 
in hostels; Provision of computer workstations, 
laboratories, equipment, equipment, necessary for the 
implementation of the curriculum. 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 
/ Information, educational 
and methodological support 

Інформаційне забезпечення здійснюється 
підручниками, навчальними посібниками тощо та 
електронними ресурсами (забезпеченість бібліотеки 
не менш як п’ятьма найменуваннями вітчизняних та 
закордонних фахових періодичних видань 
відповідного або спорідненого профілю тому числі в 
електронному вигляді). Методичне забезпечення 
реалізується обов’язковим супроводженням 
навчальної діяльності студентів відповідними 
навчально-методичними матеріалами з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану. 
/ Information support is provided by textbooks, tutorials, 
etc. and electronic resources (the library is provided with 
at least five titles of domestic and foreign professional 
periodicals of the corresponding or related profile, 
including in electronic form). Methodical support is 
provided by the obligatory accompaniment of students' 
educational activities with the relevant teaching materials 
for each academic discipline of the curriculum. 

 9 - Академічна мобільність / 9 - Academic mobility 
Національна кредитна 
мобільність 
/ National Credit Mobility 

Національна мобільність здійснюється на підставі 
Закону України «Про Вищу освіту» та угодами між 
вищими навчальними закладами України 
/ National mobility is carried out on the basis of the Law 
of Ukraine "On Higher Education" and agreements 
between higher educational institutions of Ukraine 

Міжнародна кредитна 
мобільність 
/ International Credit 
Mobility 

Міжнародна мобільність здійснюється на підставі 
Закону України «Про Вищу освіту» та угодами між 
навчальними закладами України та інших країн. 
/ International mobility is carried out on the basis of the 
Law of Ukraine "On Higher Education" and agreements 
between educational institutions of Ukraine and other 
countries. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 
/ Teaching foreign applicants 
for higher education 

Прийом на навчання здійснюється відповідно до 
«Правил прийому до Київського міжнародного 
університету» на підставі результатів навчання на 
підготовчому відділенні для іноземних громадян за 
профілем охорона здоров’я. 
/ Admission to study is carried out in accordance with the 
"Rules of admission to the Kyiv International 
University" based on the results of training in the 



 
 
 
 
2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 
послідовність / 2. The overview of the components of the educational-
professional program and their logical consistency 
 
2.1. Перелік компонент ОП / 2.1. List of components of EP 
 

Код н/д 
/ Code 
E / D 

Компоненти освітньої програми/ 
Components of the educational program 

Кількість 
кредитів/ 
Amount of 

credits 

Форма 
підсумкового 

контролю/ Form of 
final control 

1 2 3 4 
Цикл загальної підготовки/ General training cycle 

Гуманітарна та соціально-економічна підготовка/ Humanitarian and socio-
economic training 

ОК 
/CC 1. 

Українська мова (за професійним 
спрямуванням) / Ukrainian language 
(professional direction) 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 2. 

Історія України та української 
культури / History of Ukraine and 
Ukrainian culture 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 3. Філософія / Philosophy 3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 4. Іноземна мова / Foreign Language 3,0 ПМК / FMC 

 Всього: / Total: 12,0  
Природничо-наукова підготовка/ Natural science training 

ОК 
/CC 5. 

Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)/ Foreign language (in 
professional orientation) 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 6. 

Вища математика і статистика/ Higher 
Mathematics and Statistics 

3,5 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 7. 

Біологічна фізика з фізичними 
методами аналізу/ Biological physics 
with physical methods of analysis 

4,5 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 8. 

Біологія з основами генетики/Biology 
with the basics of genetics 

4,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 9. 

Анатомія та фізіологія 
людини/Anatomy and physiology of a 
man 

5,0 ПМК / FMC 

preparatory department for foreign citizens in the health 
care profile. 



ОК 
/CC 10. Латинська мова/ Latin 3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 11. 

Мікробіологія з основами імунології 
/Microbiology with the basics of 
immunology 

5,0 ПМК, Іспит 
/ FMC, Exam 

ОК 
/CC 12. 

Інформаційні технології у фармації/ 
Information technology in pharmacy 

5,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 13. 

Патологічна фізіологія / Pathological 
physiology 

5,0 ПМК, Іспит 
/ FMC, Exam 

ОК 
/CC 14. Органічна хімія / Organic Chemistry 8,0 ПМК, Іспит 

/ FMC, Exam 
ОК 
/CC 15. 

Загальна та неорганічна хімія /General 
and inorganic chemistry                  

6,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 16. Аналітична хімія / Analytical chemistry 8,0 ПМК, Іспит 

/ FMC, Exam 
ОК 
/CC 17. 

Фармацевтична ботаніка / 
Pharmaceutical botany 

5,0 ПМК, Іспит 
/ FMC, Exam 

ОК 
/CC 18. Біологічна хімія / Biological chemistry 6,0 ПМК, Іспит 

/ FMC, Exam 
ОК 
/CC 19. 

Комп'ютерне моделювання у 
фармації/ Computer simulation in 
pharmacy 

3,0 ПМК / FMC 

 Всього:/Total: 74,0  
Цикл професійної підготовки/ Professional training cycle 

Професійна підготовка/ Professional training 
ОК 
/CC 20. 

Гігієна у фармації та екологія/ 
Hygiene in pharmacy and ecology 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 21. 

Етика і деонтологія у фармації/ Ethics 
and deontology in pharmacy 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 22. Технологія ліків/Medicine technology 12,0 ПМК, Іспит 

/ FMC, Exam 
ОК 
/CC 23. 

Безпека життєдіяльності; основи 
біоетики та біобезпеки/Life Safety; the 
basis of bioethics and biosecurity 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 24. 

Екстремальна медицина/ Extreme 
medicine 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 25. 

Вступ у фармацію/ Introduction to 
pharmacy 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 26. Фармакогнозія /Pharmacognosy 8,5 ПМК. Іспит 

/ FMC, Exam 
ОК 
/CC 27. 

Фармакотерапія з фармакокінетикою/ 
Pharmacotherapy with pharmacokinetics 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 28. Фармакологія / Pharmacology 8,5 ПМК, Іспит 

/ FMC, Exam 
ОК 
/CC 29. 

Фармацевтична хімія/ Pharmaceutical 
chemistry   

13,0 ПМК, Іспит 
/ FMC, Exam 



ОК 
/CC 30. 

Фізична та колоїдна хімія / Physical 
and colloidal chemistry 

4,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 31. 

Фармакоекономіка/ 
Pharmacoeconomics 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 32. 

Ресурсознавство лікарських рослин/ 
Resource knowledge of medicinal plants 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 33. 

Організація та економіка фармації / 
Organization and economics of 
pharmacy 

6,0 ПМК, Іспит 
/ FMC, Exam 

ОК 
/CC 34. 

Клінічна фармація та фармацевтична 
опіка / Clinical pharmacy and 
pharmaceutical care 

9,0 ПМК. Іспит 
/ FMC, Exam 

ОК 
/CC 35. 

Фармацевтичне та медичне 
товарознавство/Pharmaceutical and 
medical commodity science 

4,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 36. 

Фармацевтичний менеджмент і 
маркетинг / Pharmaceutical 
management and marketing 

6,0 ПМК, Іспит 
/ FMC, Exam 

ОК 
/CC 37. 

Токсикологічна та судова хімія/ 
toxicological and forensic chemistry 

4,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 38. 

Лікарська токсикологія/ Medical 
toxicology 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 39. Біофармація/ Biofarmacy 3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 40. 

Системи якості у фармації/ Quality 
systems in pharmacy 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 41. 

Стандартизація лікарських 
засобів/Standardization of medicines 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 42. 

Технологія лікарських косметичних 
засобів/ Technology of medicinal 
cosmetics 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 43. 

Фармацевтична 
біотехнологія/Pharmaceutical 
Biotechnology 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 44. Соціальна фармація/ Social Pharmacy 3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 45. 

Охорона праці та охорона праці в 
галузі/ Охорона праці та охорона 
праці в галузі 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 46. 

Фармацевтичне право та 
законодавство/Pharmaceutical law and 
legislation 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 47. Підготовка офіцерів запасу галузі 
знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація»/ Training of 
reserve officers of the field of 

3,0 ПМК / FMC 



knowledge "Health". Specialty 
"Pharmacy" 

 Всього/Total 129,0  
Практична підготовка/ Practical training 
ОК 
/CC 48. 

Перша долікарська допомога з 
ознайомчою медичною практикою/ 
The first pre-medical aid with 
familiarization medical practice 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 49. 

Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки/ Training 
practice in pharmaceutical botany 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 50. 

Навчальна практика з фармакогнозії/ 
Training practice in pharmacognosy 
 

3,0 ПМК / FMC 

ОК 
/CC 51. 

Виробнича фармацевтична практика 
за спеціалізацією / Industrial 
pharmaceutical practice by 
specialization 

30,0 ПМК / FMC 

 Всього/Total 39,0  
Вибіркові компоненти ОП/ Selective components of OP 
ВБ 1.1. Історія сучасного світу/History of the 

modern world 
6,5 ПМК / FMC 

ВБ 1.2. Клітинна біологія/ Cell Biology 6,5 ПМК / FMC 
ВБ 1.3. Політологія/ Politology 4,0 ПМК / FMC 
ВБ 1.4. Основи педагогіки/ Fundamentals of 

pedagogics 
4,0 ПМК / FMC 

ВБ 1.5. Основи економіки/ Basics of 
economics 

6,0 ПМК / FMC 

ВБ 1.6. Гомеопатичні препарати/ Homeopathic 
remedies 

6,0 ПМК / FMC 

ВБ 1.7. Лабораторна діагностика/ Laboratory 
diagnostics 

6,0 ПМК / FMC 

ВБ 1.8. Інтелектуальна власність/ Intellectual 
Property 

3,0 ПМК / FMC 

ВБ 1.9. Побічна дія ліків/ Side effects of 
medicines 

3,0 ПМК / FMC 

Загальний обсяг вибіркових компонент 
/ Total amount of sample components 

45,0  

   
 Атестація/ Attestation 1,0  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ  
ПРОГРАМИ 
/ GENERAL SUMMARY OF THE 
EDUCATIONAL PROGRAM 

 300,0  

 



2.2. Структурно-логічна схема ОП (Додаток 1) / 2.2. Structural-logical scheme 
of EP (Appendix 1) 
 
3. Форма атестації здобувачів вищої освіти / 3. Form of certification of 
applicants for higher education 

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності    226 
«Фармація, промислова фармація»» проводиться: / Certification of graduates of the 
educational and professional program of specialty 226 "Pharmacy, industrial pharmacy" is 
held: 

- у формі стандартизованих тестових  іспитів «Крок 1. Фармація» і «Крок 2. 
Фармація». Тестовий іспит «Крок 1. Фармація» є інтегрованим, проводиться на 3 
курсі і вимірює показники якості фахової компоненти базової вищої освіти. 
Тестовий екзамен «Крок 2. Фармація» є складовою атестації випускників вищих 
медичних навчальних закладів і вимірює показники якості фахової компоненти 
повної вищої фармацевтичної  освіти; / - in the form of standardized test exams "Krok 
1. Pharmacy" and "Krok 2. Pharmacy." The test "Krok 1. Pharmacy" is integrated, 
conducted on the 3rd year and measures the quality indicators of the professional 
component of the basic higher education. Test examination "Krok 2. Pharmacy" is an 
integral part of the certification of graduates of higher medical educational institutions and 
measures the quality indicators of the professional component of a complete higher 
pharmaceutical education; 

- у вигляді комплексного практично-орієнтованого іспиту; / - in the form of a 
complex practical-oriented exam; 

- у формі захисту магістерської роботи, / in the form of defense of master's work, 
та завершується видачею документу встановленого зразка про  присудження йому 
ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «Магістр фармації». / and ends with the 
issuance of a standardized certificate of awarding a Master's degree with the Master of 
Pharmacy qualification. 
 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 
освітньої програми  (Додаток 2) / Compliance matrix of program 
competencies for educational program components (Appendix 2) 
 
5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 
відповідними компонентами освітньої програми (Додаток 3) / Matrix of 
programmatic learning outcomes (PLO) by the relevant components of the 
educational program (Appendix 3) 
 



 
 
 



Додаток 1/Appendix 1 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФАРМАЦІЯ»  
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю / STRUCTURAL-LOGICAL SCHEME OF THE EDUCATIONAL 

PROFESSIONAL PROGRAM "PHARMACY" 
the second (master's) level of higher education in the specialty 

226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»/ 226 «Pharmacy, industrial pharmacy» of the field of 
knowledge 22 «Health care» 

І КУРС/I YEAR ІІ КУРС/II YEAR ІІІ КУРС/III YEAR ІV  КУРС/IV YEAR V КУРС/V YEAR 
1 

Семестр/ I 
semester 

2 
Семестр/ 2 

semester 

3 
Семестр/ 3 

semester 

4 
Семестр/ 4 

semester 

5 
Семестр/ 5 

semester 

6 
Семестр/ 6 

semester 

7 
Семестр/ 7 

semester 

8 
Семестр/ 8 

semester 

9 
Семестр/ 9 

semester 

10 
Семестр/ 

10 
semester 

Іноземна мова/Foreign language 
Іноземна мова (за проф.спрямуванням)/ 
Foreign Language 
(for professional direction) 

     

В
ир

об
ни

ча
 ф

ар
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це
вт

ич
на

 п
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кт
ик

а 
за

 с
пе

ці
ал

із
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іє
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/ I
nd

us
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al
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ha
rm

ac
eu

tic
al
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ra

ct
ic

e 
by

 
sp

ec
ia

liz
at

io
n 

    

Українська мова 
(за проф.спрям)/ 
Ukrainian language 

(for professional 
direction) 

        

  
Філософія/ 
Philosophy 

 

 
 

Політологія/ 
Politology 

 

Основи економіки/ 
Basics of economics      

 Латинська 
мова/Latin 

 
  

Основи 
педагогіки/Basics of 

pedagogics 
     

  
Історія сучасного 

світу/History of 
modern world 

Історія України 
та української 

культури/Histor
y of Ukraine and 

Ukrainian 
culture 

      

  

Безпека 
життєдіяльності; 

основи біоетики та 
біобезпеки/ Life 

Safety; the basis of 
bioethics and 
biosecurity 

Гігієна у 
фармації та 

екологія/ 
Hygiene in 

pharmacy and 
ecology 

  

Охорона праці та 
охорона праці в 

галузі / Labor 
protection and labor 

protection in the 
industry 

   

   

Перша 
долікарська 
допомога з 

ознайомчою 
медичною 

практикою/ 
The first pre-

medical aid with 
familiarization 

 
Екстремальна 

медицина/ Extreme 
medicine 

    



medical practice 

Вища математика і 
статистика/ Higher 

Mathematics and 
Statistics 

Біологічна хімія с 
фізичними методами 
аналізу/ Біологічна 
хімія с фізичними 
методами аналізу 

 

Мікробіологія з 
основами імунології/ 
Microbiology with the 
basics of immunology 

     

Біологія з основами 
генетики 

  
 
 

Фізична та колоїдна 
хімія/ Physical and 
colloidal chemistry 

 
Біологічна хімія/ Biological chemistry 

 
Лабораторна 

діагностика/ Laboratory 
diagnostics 

  
Клітинна 

біологія/Cell Biology 

Патологічна 
фізіологія/ 
Pathological 
physiology 

 Анатомія та фізіологія людини/ Anatomy and 
physiology of a man 

 
 
 
 

 Фармакологія/ 
Pharmacology 

 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою  / 
Pharmacotherapy with 

pharmacokinetics 

Клінічна фармація та фармацевтична опіка/ 
Clinical pharmacy and pharmaceutical care 

Лікарська 
токсикологія/ Medical 

toxicology  
 Побічна дія ліків/ Side 

effects of medicines 

Вступ у фармацію/ 
Introduction to 

pharmacy 
  

 
 
 

  

 

Фармацевтичне та 
медичне 

товарознавство/ 
Pharmaceutical and 
medical commodity 

science 

Система якості  
у фармації/Quality 
system in pharmacy 

 

Етика та деонтологія 
у фармації/ Ethics 
and deontology in 

pharmacy 

  
  

Підготовка 
офіцерів запасу 
галузі знань 
«Охорона 
здоров’я». 
Спеціальність 
«Фармація»/ 
Training of reserve 
officers of the field 
of knowledge 
"Health". Specialty 
"Pharmacy" 

 
Фармацевтичний менеджмент і маркетинг/ 
Pharmaceutical Management and Marketing 

   

Інформаційні 
технології  у 

фармації/ 
Information 

technology in 
pharmacy 

 

  

Комп’ютерне 
моделювання у 

фармації/ 
Computer 

simulation in 
pharmacy 

 Фармакоекономіка/ 
Pharmacoeconomics 

 

Стандартизація 
лікарських засобів/ 
Standardization of 

medicines 

Загальна та неорганічна хімія/ General and 
inorganic chemistry  

 
Аналітична хімія/ 

Analytical chemistry 

Фармацевтична хімія/ Фармацевтична хімія 
  

Органічна 
хімія/Organic 

Chemistry 

     Токсикологічна та 
судова хімія/   



toxicological and 
forensic medicine 

   
      Фармацевтична 

Ботаніка/ 
Pharmaceutical botany 

Фармакогнозія/ 
Pharmacognosy   

Навчальна практика з 
фармакогнозії/ Training 

practice in 
pharmacognosy    

Ресурсознавство 
лікарських рослин/ 
Resource knowledge 
of medicinal plants    

Навчальна практика з 
фармацевтичної 

ботаніки/ Training 
practice in 

pharmaceutical botany 

   

Гомеопатичні 
препарати / 

Homeopathic remedies 
 

 

Аптечна 
технологія 

лікарських засобів/ 
Pharmacy 

technology of 
medicines 

 

 
Промислова технологія 

ліків/ Industrial 
technology of medicine 

   

Технологія 
лікарських 

косметичних 
засобів/ Technology 

of medicinal 
cosmetics 

        

Фармацевтична 
біотехнологія/ 
Pharmaceutical 
Biotechnology 

 
 

Біофармація/ 
Biofarmacy 

 
 
 

     

Фармацевтичне право 
та 

законодавство/Pharmac
eutical law and 

legislation 

Інтелектуальна 
власність/ Intellectual 

Property 

Соціальна 
фармація/ Social 

Pharmacy 

 



Додаток 2/ Appendix 2 

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми/ 
The matrix of compliance of program competencies with components of the educational-professional 

program 

                        Освітні  
                 компоненти 
 
 
Програмні 
 компетентності 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0 

О
К

 1
1 

О
К

 1
2 

О
К

 1
3 

О
К

 1
4 

О
К

 1
5 

О
К

 1
6 

О
К

 1
7 

О
К

 1
8 

О
К

 1
9 

О
К

 2
0 

Загальні 
компетентності                     

ЗК 1 + +  + + +  +  + +         + 
ЗК 2 + +  + + + + + + + +  + + + + + + + + 
ЗК 3    +       +   + + +  +  + 
ЗК 4 +   + + + +  + +  + + + +   + + + 
ЗК 5                     
ЗК 6 +   + +    + + +  + + + +  + + + 
ЗК 7       + +    +       +  
ЗК 8 + +   +    + +   +   +     
ЗК 9 +    +    + +  + +       + 

ЗК 10 +  + + +     +   +   +     
ЗК 11       +  +    + + +   + +  
ЗК 12 +  + + +  +  + + +   + + + + + + + 
ЗК 13                     
ЗК 14                     
ЗК 15                     

Фахові компетентності                     
ФК 1           +         + 
ФК 2 +    +       +         
ФК 3                     
ФК 4            +       +  
ФК 5                 +    
ФК 6                     
ФК 7 +     +      +         
ФК 8      +               
ФК 9                   +  

ФК 10      +             +  
ФК 11            +         
ФК 12           +     + +    
ФК 13           +          
ФК 14     + +          + +  +  
ФК 15       +    +          
ФК 16       + +        +     
ФК 17      +     +          
ФК 18       +              
ФК 19                     
ФК 20 +      +         +   +  
ФК 21 +      + +   +     +    + 



                         Освітні  
                 компоненти 
 
 
Програмні 
 компетентності 

О
К

 2
1 

О
К

 2
2 

О
К

 2
3 

О
К

 2
4 

О
К

 2
5 

О
К

 2
6 

О
К

 2
7 

О
К

 2
8 

О
К

 2
9 

О
К

 3
0 

О
К

 3
1 

О
К

 3
2 

О
К

 3
3 

О
К

 3
4 

О
К

 3
5 

О
К

 3
6 

О
К

 3
7 

О
К

 3
8 

О
К

 3
9 

О
К

 4
0 

Загальні 
компетентності 

                    

ЗК 1 +  + + + +     +  +   +     
ЗК 2  + + +      + +  +   + +   + 
ЗК 3   + +      +           
ЗК 4      +          +     
ЗК 5 +  +          +   +     
ЗК 6 +  +       + + + +   +     
ЗК 7 +  + +       +  +   +     
ЗК 8          +   +   +     
ЗК 9           + + +   +    + 

ЗК 10          +   +   +     
ЗК 11            +   + +     
ЗК 12         + + + +     +  +  
ЗК 13                     
ЗК 14                     
ЗК 15                     

Фахові компетентності                     
ФК 1  + +   + +       +  +    + 
ФК 2  +                  + 
ФК 3  +          +         
ФК 4  +                   
ФК 5      +      +         
ФК 6 +            +        
ФК 7           +  +   +     
ФК 8             +   +     
ФК 9      +      +    +     

ФК 10                +     
ФК 11           +     +     
ФК 12      +               
ФК 13      +   +            
ФК 14         +            
ФК 15   +              +  +  
ФК 16          +     +      
ФК 17   +    +    +          
ФК 18       + +   +   +    +   
ФК 19   + +                 
ФК 20            +  +    +   
ФК 21 +   +                 

 

 

  

 

 

 

 



                        Освітні  
                 компоненти 
 
 
Програмні 
 компетентності 

О
К

 4
1 

О
К

 4
2 

О
К

 4
3 

О
К

 4
4 

О
К

 4
5 

О
К

 4
6 

О
К

 4
7 

О
К

 4
8 

О
К

 5
9 

О
К

 5
0 

О
К

 5
1 

Загальні 
компетентності 

           

ЗК 1    + +  + +  + + 
ЗК 2   + + +  + +   + 
ЗК 3    + +  + + +   
ЗК 4     +     + + 
ЗК 5           + 
ЗК 6   +  +      + 
ЗК 7    +   + +   + 
ЗК 8           + 
ЗК 9    + +      + 

ЗК 10    +   +  +  + 
ЗК 11           + 
ЗК 12     +       
ЗК 13            
ЗК 14            
ЗК 15            

Фахові 
компетентності 

           

ФК 1 +    + +    + + 
ФК 2  +          
ФК 3  +          
ФК 4   +         
ФК 5         + +  
ФК 6           + 
ФК 7         +  + 
ФК 8           + 
ФК 9         + + + 

ФК 10           + 
ФК 11    +       + 
ФК 12          +  
ФК 13 +         + + 
ФК 14 +          + 
ФК 15            
ФК 16            
ФК 17           + 
ФК 18           + 
ФК 19       + +    
ФК 20           + 
ФК 21     +  + +    

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2/ Appendix 2 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами 
освітньої-професійної програми/ The matrix of programmatic learning outcomes (PRNs) by the relevant 

components of the educational-professional program 

                        Освітні  
                 компоненти 
 
 
Програмні 
 компетентності 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0 

О
К

 1
1 

О
К

 1
2 

О
К

 1
3 

О
К

 1
4 

О
К

 1
5 

О
К

 1
6 

О
К

 1
7 

О
К

 1
8 

О
К

 1
9 

О
К

 2
0 

Загальні 
компетентності 

                    

ПРЗ 1 + +  + + +  +  + +         + 
ПРЗ 2 + +  + + + + + + + +  + + + + + + + + 
ПРЗ 3    +    +   +   + + +  +  + 
ПРЗ 4 +   + + + +  + +  + + + +   + + + 
ПРЗ 5                     
ПРЗ 6 +   + +    + + +  + + + +  + + + 
ПРЗ 7       + +    +       +  
ПРЗ 8 + +   +    + +   +   +     
ПРЗ 9 +    +    + +  + +       + 
ПРЗ 10 +  + + +     +      +     
ПРЗ 11       +  +    + + +   + +  
ПРЗ 12 +  + + +  +  + + +  + + + + + + + + 

Фахові 
компетентності 

                    

ПРФ 1           +         + 
ПРФ 2 +    +       +         
ПРФ 3                     
ПРФ 4            +       +  
ПРФ 5                 +    
ПРФ 6                     
ПРФ 7 +     +      +         
ПРФ 8      +               
ПРФ 9                   +  

ПРФ 10      +             +  
ПРФ 11            +         
ПРФ 12           +     + +    
ПРФ 13           +          
ПРФ 14      +  +        + +  +  
ПРФ 15        +   +          
ПРФ 16        + +       +     
ПРФ 17      +     +          
ПРФ 18        +             
ПРФ 19                     
ПРФ 20 +                  +  
ПРФ 21 +        +  +         + 



                         Освітні  
                 компоненти 
 
 
Програмні 
 компетентності 

О
К

 2
1 

О
К

 2
2 

О
К

 2
3 

О
К

 2
4 

О
К

 2
5 

О
К

 2
6 

О
К

 2
7 

О
К

 2
8 

О
К

 2
9 

О
К

 3
0 

О
К

 3
1 

О
К

 3
2 

О
К

 3
3 

О
К

 3
4 

О
К

 3
5 

О
К

 3
6 

О
К

 3
7 

О
К

 3
8 

О
К

 3
9 

О
К

 4
0 

Загальні 
компетентності 

                    

ПРЗ 1 +  + + + +     +  +   +     
ПРЗ 2  + + +    + + + +  +   + +   + 
ПРЗ 3   + +      +           
ПРЗ 4      +  +        +     
ПРЗ 5 +  +          +   +     
ПРЗ 6 +  +     +  + + + +   +     
ПРЗ 7 +  + +       +  +   +     
ПРЗ 8             +   +     
ПРЗ 9           + + +   +    + 
ПРЗ 10 +         +   +   +     
ПРЗ 11               + +     
ПРЗ 12         + + + +     +  +  

Фахові 
компетентності 

                    

ПРФ 1  + +   + +       +  +    + 
ПРФ 2  +                  + 
ПРФ 3  +          +         
ПРФ 4  +                   
ПРФ 5      +      +         
ПРФ 6 +            +        
ПРФ 7           +  +   +     
ПРФ 8             +   +     
ПРФ 9      +      +    +     

ПРФ 10                +     
ПРФ 11           +     +     
ПРФ 12      +    +           
ПРФ 13      +   +            
ПРФ 14         +          +  
ПРФ 15   +              +    
ПРФ 16          +     +      
ПРФ 17   +    +    +          
ПРФ 18       + +   +   +    +   
ПРФ 19   + +                 
ПРФ 20            +  +    +   
ПРФ 21 +   +                 

 

 

  

 

 

 

 



                        Освітні  
                 компоненти 
 
 
Програмні 
 компетентності 

О
К

 4
1 

О
К

 4
2 

О
К

 4
3 

О
К

 4
4 

О
К

 4
5 

О
К

 4
6 

О
К

 4
7 

О
К

 4
8 

О
К

 4
9 

О
К

 5
0 

О
К

 5
1 

Загальні 
компетентності 

           

ПРЗ 1    + +  + +  + + 
ПРЗ 2   + + +  + +   + 
ПРЗ 3    + +  + + +   
ПРЗ 4     +     + + 
ПРЗ 5           + 
ПРЗ 6     +      + 
ПРЗ 7    +   + +   + 
ПРЗ 8           + 
ПРЗ 9    + +      + 
ПРЗ 10    +   +  +  + 
ПРЗ 11           + 
ПРЗ 12     +      + 

Фахові 
компетентності 

           

ПРФ 1 +    + +    + + 
ПРФ 2  +          
ПРФ 3  +          
ПРФ 4   +         
ПРФ 5          +  
ПРФ 6           + 
ПРФ 7           + 
ПРФ 8           + 
ПРФ 9          + + 

ПРФ 10           + 
ПРФ 11    +       + 
ПРФ 12          +  
ПРФ 13 +         + + 
ПРФ 14 +          + 
ПРФ 15            
ПРФ 16            
ПРФ 17            
ПРФ 18            
ПРФ 19        + +   
ПРФ 20            
ПРФ 21     +   + +   

 

 


