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ПЕРЕДМОВА 
 

Освітньо-професійна програма – система освітніх компонентів на 
відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до 
рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 
навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач ступеня вищої 
освіти бакалавр. 

Освітньо-професійна програма «Фармація» за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» розроблена проектною групою 
фармацевтичного факультету ПВНЗ «Київський міжнародний університет» у 
складі:  
Цуркан Олександр Олександрович, професор кафедри фармації, доктор 
фармацевтичних наук (спеціальність: 15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) – керівник групи  
Шостак Любов Геннадіївна, декан фармацевтичного факультету, кандидат 
фармацевтичних наук (спеціальність: 15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія)  
Гетало Ольга Володимирівна, доцент кафедри управління якістю, 
стандартизації та безпеки лікарських засобів, кандидат фармацевтичних наук 
(спеціальність: 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 
судова фармація), доцент 
Бутко Любов Анатоліївна, завідувач кафедри управління якістю, 
стандартизації та безпеки лікарських засобів, кандидат фармацевтичних наук 
(15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова 
фармація), доцент 
 
 

  



1. Профіль освітньо-професійної програми «Фармація»  
зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  
1 – Загальна інформація 

Повна назва 
закладу освіти та 
структурного 
підрозділу 

ПВНЗ «Київський міжнародний університет» 
Фармацевтичний факультет 
Кафедра фармації 
Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки 
лікарських засобів 

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)  
Кваліфікація освітня – бакалавр з фармації  
Кваліфікація в дипломі – бакалавр з фармації, фармацевт 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Фармація» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти  

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 
навчання 3 роки 10 місяців  

Наявність 
акредитації 

Акредитація спеціальності 226 «Фармація» галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» у 2015 році, відповідно до рішення 
Акредитаційної комісії від 28.05.2015 р.; протокол №116 
(наказ МОН України від 10.06.2015 р. № 1415-л) 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень 
Передумови Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних 

випробувань: для вступу на перший курс – на основі повної 
загальної середньої освіти; вступу на другий - третій курс – на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
та/або раніше здобутого ступеня вищої освіти  

Мови викладання Українська 
 

Термін дії освітньої 
програми 

3 роки 10 місяців 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

www.kymu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 
 

Формування здатності застосовувати набуті знання, уміння та навички з дисциплін 
загальної та професійної підготовки для вирішення типових задач діяльності фахівця 
на відповідній посаді, включаючи виготовлення ліків, їх зберігання, контроль якості, 
доставку, розподіл, видачу, регулювання забезпечення лікарськими засобами, а 



також консультування, надання інформації щодо лікарських засобів та моніторинг 
побічної дії та/або неефективності лікарської терапії. 

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 

 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Підготовка в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 
Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних 
компетентностей у сфері фармацевтичної галузі. 
Ключові слова: бакалавр, фармація, охорона здоров’я, 
фармацевт  

Обґрунтування 
програми 

Фармацевтична галузь є специфічною сферою діяльності, 
якість продукції якої залежить від складу персоналу, його 
професійних знань, умінь, навичок. Усе це визначило 
необхідність підготовки  персоналу для фармацевтичних 
підприємств. Актуальність питань забезпечення в Україні 
якості підготовки провізорів, фармацевтів особливо зростає в 
період реформування галузі охорони здоров'я, коли 
підвищуються вимоги до якості надання медичних послуг. 
Зміни, що відбуваються в галузі охорони здоров'я, поставили 
завдання оптимізації професійної підготовки фахівців 
фармацевтичного профілю та її гармонізації з урахуванням 
вітчизняного та зарубіжного досвіду відповідно до 
вітчизняних та світових стандартів, тенденцій інтеграції в 
європейський і світовий освітній простір. 

Особливості 
програми 

Обʼєкт діяльності: організація фармацевтичної діяльності.  
Цілі навчання: Формування здатності застосовувати набуті 
знання, навички, уміння та розуміння з гуманітарних, 
фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для 
вирішення типових задач на відповідній посаді у 
фармацевтичної діяльності, яка включає обіг лікарських 
засобів та товарів аптечного асортименту, їх зберігання, 
контроль якості, гарантування безпечного та раціонального 
застосування лікарських засобів, надання фармацевтичної 
опіки на засадах фармацевтичної етики та деонтології. 
Теоретичний зміст предметної області:  
навчальні нормативні та вибіркові дисципліни циклів 
загальної та професійної підготовки 



Методи, методики та технології: випускник повинен 
володіти професійними знаннями та вміти використовувати їх 
на практиці 
Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої 
та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться 
застосовувати і використовувати): Випускник повинен 
використовувати сучасні пристрої, предмети та прилади для 
проведення фахової діяльності. 

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування  

Бакалавр з фармації підготовлений для роботи в аптеках, 
філіях аптек, аптечних пунктах, на фармацевтичних фірмах, на 
оптових аптечних складах, у лабораторіях з контролю якості 
лікарських засобів, на фармацевтичних підприємствах, в 
установах по реалізації медичної техніки, у науково-
дослідних, медичних, фармацевтичних та інших закладах, де є 
лабораторії відповідного профілю, фармацевтичних call-
центрах. 
Випускники першого (бакалаврського) рівня, згідно з 
Класифікатором професій (ДК 003:2010), можуть займати 
посади: 
3228 Фармацевт 
3228 Лаборант (фармація) 
Відповідно до п.165 та п.184 Постанови КМУ №929 від 
30.11.2016 р. бакалаври фармації можуть виконувати 
обов’язки уповноваженої особи та займати посади: 
-завідувач аптеки 
-заступник завідувача аптеки в аптеках, які розташовані у 
селах, селищах та селищах міського типу. 

Подальше 
навчання 

За умови успішного завершення навчання, є можливість 
навчатися за освітніми програмами другого (магістерського) 
рівня 

5 – Викладання та оцінювання 
 

Викладання та 
навчання 

Лекційні, семінарські, практичні заняття в малих групах, 
практика, консультації із викладачами. Студентоцентроване 
навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, 
навчання шляхом проходження навчальних та виробничої 
практик. 

Оцінювання Заліки, диференційовані заліки, підсумковий модульний 
контроль, іспити, захист курсових робіт та практик, 
підсумкова атестація у вигляді єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту (етап 1) та практично-орієнтованого 
іспиту. 



6 – Програмні компетентності 
 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у фармацевтичній галузі під час 
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
застосування певних теорій та методів фармацевтичної науки і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні компетентності 
ЗК 1 Здатність діяти соціально відповідально та громадянські 

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. 
ЗК 13 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 

 

ЗК 14 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її 
місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Фахові компетентності 
ФК1 Здатність використовувати у професійній діяльності знання 

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



ФК2 Здатність демонструвати та застосовувати у практичній 
діяльності комунікативні навички спілкування, 
фундаментальні принципи фармацевтичної етики та 
деонтології, що засновані на моральних зобов’язаннях та 
цінностях, етичних нормах професійної поведінки та 
відповідальності відповідно до Етичного кодексу 
фармацевтичних працівників України і керівництв ВООЗ. 

ФК3 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. 

ФК4 Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та 
постраждалим у екстремальних ситуаціях та при невідкладних 
станах. 

ФК 5 Здатність здійснювати консультування та фармацевтичну 
опіку під час вибору та відпуску безрецептурних лікарських 
засобів 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. 

ФК 6 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 

ФК 7 Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки 
застосування населенням лікарських засобів згідно даних 
щодо їх клініко-фармацевтичних характеристики, а також з 
урахуванням суб’єктивних ознак та об’єктивних клінічних, 
лабораторних та інструментальних критеріїв обстеження 
хворого 

ФК 8 Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських 
засобів, виробів медичного призначення та інших товарів 
аптечного асортименту відповідно до їх фізико-хімічних 
властивостей та правил Належної практики зберігання (GSP) у 
закладах охорони здоров’я. 

ФК 9 Здатність організовувати діяльність аптеки (у сільської 
місцевості) із забезпечення населення та закладів охорони 



здоров’я лікарськими засобами, виробами медичного 
призначення та іншими товарами аптечного асортименту, 
відповідно до вимог Національної лікарської політики, 
Належної аптечної практики (GPP) та інших організаційно-
правових норм фармацевтичного законодавства 

ФК 10 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, здійснювати 
товарознавчий аналіз, адміністративне діловодство, 
документування та управління якістю згідно нормативно-
правових актів України. 

ФК 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. 

ФК 12 Здатність 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. 

ФК 13 Здатність 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, демонструвати навички лідерства. 

ФК 14 Здатність здійснювати виробничу діяльність аптек щодо 
виготовлення лікарських препаратів у різних лікарських 
формах за рецептами лікарів та замовленнями лікувально-
профілактичних закладів, включаючи обґрунтування 
технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до 
правил Належної аптечної практики (GPP). 

ФК 15 Здатність брати участь у виробництві лікарських засобів в 
умовах фармацевтичних підприємств згідно з вимогами 
Належної виробничої практики (GMP) 

ФК 16 Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської 
рослинної сировини з урахуванням раціонального 
використання ресурсів лікарських рослин, прогнозувати та 
обґрунтовувати шляхи вирішення проблеми збереження та 
охорони заростей дикорослих лікарських рослин відповідно до 



правил Належної практики культивування та збирання 
вихідної сировини рослинного походження (GACP) 

ФК 17 Здатність здійснювати контроль якості лікарських засобів та 
лікарської рослинної сировини в аптеках та лабораторіях 
фармацевтичних підприємств у відповідності з вимогами 
Державної фармакопеї України та належних практик, 
визначати способи відбору проб для контролю лікарських 
засобів відповідно до діючих вимог, запобігати 
розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів. 

ФК 18 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. 
8 – Програмні результати навчання 

 
ПРН 1 Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії 

основаній на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати 
майбутню професійну діяльність як соціально значущу для 
здоров’я людини. 

ПРН 2 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у 
професійній діяльності. 

ПРН 3 Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог 
техніки безпеки при здійснення професійної діяльності. 

ПРН 4 Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та 
синтезу інформації з різних джерел для рішення типових та 
складних спеціалізованих завдань професійної діяльності. 

ПРН 5 Позиціонувати свою професійну діяльність та особистісні 
якості на фармацевтичному ринку праці; формулювати цілі 
власної діяльності з урахування суспільних і виробничих 
інтересів. 

ПРН 6 Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести 
відповідальність за них у стандартних і нестандартних 
професійних ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології 
та етики у професійній діяльності. 

ПРН 7 Виконувати професійну діяльність з використанням 
креативних методів та підходів. 

ПРН 8 Здійснювати професійне спілкування сучасною українською 
літературною мовою, використовувати навички усної 
комунікації іноземною мовою, аналізуючи тексти фахової 
направленості та перекладати іншомовні інформаційні 
джерела. 

ПРН 9 Здійснювати професійну діяльність використовуючи 
інформаційні технології, «Інформаційні бази даних», системи 



навігації, Internet-ресурси, програмні засоби та інші 
інформаційно-комунікаційні технології. 

ПРН 10 Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з 
колегами, керівництвом, споживачами, ефективно працювати 
у команді. 

ПРН 11 Використовувати методи оцінювання показників якості 
діяльності; виявляти резерви підвищення ефективності праці. 

ПРН 12 Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових 
досліджень, узагальнювати, систематизувати й 
використовувати її у професійній діяльності. 

ПРН 13 Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі 
нормативно-правових актів України та рекомендацій 
належних фармацевтичних практик. 

ПРН 14 Демонструвати та застосовувати у практичної діяльності 
комунікативні навички спілкування, фундаментальні 
принципи фармацевтичної етики та деонтології, що засновані 
на моральних зобов’язаннях та цінностях, етичних нормах 
професійної поведінки та відповідальності відповідно до 
Етичного кодексу фармацевтичних працівників України і 
керівництв ВООЗ. 

ПРН 15 Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій 
діяльності з метою профілактики поширення захворювань, при 
виникненні спалахів інфекційних, вірусних та паразитарних 
захворювань. 

ПРН 16 Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних 
станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях 

ПРН 17 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. 

ПРН 18 Здійснювати комплекс заходів щодо забезпечення населення 
та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами й іншими 
товарами аптечного асортименту. 

ПРН 19 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. 

ПРН 20 Використовувати дані клінічних, лабораторних та 
інструментальних досліджень для здійснення моніторингу 
ефективності та безпеки застосування лікарських засобів. 



ПРН 21 Визначати вплив факторів навколишнього середовища: 
вологи, температури, світла, тощо на стабільність лікарських 
засобів та виробів медичного призначення. 

ПРН 22 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. 

ПРН 23 Здійснювати господарський облік в аптечних закладах, 
адміністративне діловодство. Здійснювати процеси 
товарознавчого аналізу, забезпечувати вхідний контроль 
якості лікарських засобів та документувати їх результати. 

ПРН 24 Формувати усі види цін (оптово-відпускні, закупівельні та 
роздрібні) на лікарські засоби , вироби медичного призначення 
та інші товари аптечного асортименту. 

ПРН 25 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; демонструвати навички лідерства. 

ПРН 26 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. 

ПРН 27 Брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах 
фармацевтичних підприємств згідно з вимогами Належної 
виробничої практики (GMP) 

ПРН 28 Організовувати та проводити раціональну заготівлю 
лікарської рослинної сировини. Впроваджувати заходи з 
охорони, відтворення та раціонального використання 
дикорослих видів лікарських рослин. 

ПРН 29 Застосовувати у професійній діяльності сучасні методи 
контролю якості лікарських засобів та лікарської рослинної 
сировини. 

ПРН 30 Визначати основні органолептичні, фізико-хімічні, хімічні та 
фармако-технологічні показники лікарських засобів згідно з 
вимогами Державної фармакопеї України. 

ПРН 31 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. 



ПРН 32 Застосовувати у професійній діяльності сучасні методи 
соціальної взаємодії «фармацевт-лікар-пацієнт» з метою 
забезпечення максимально раціональної лікарської терапії у 
певного хворого, а також для здійснення фармацевтичної опіки 
під час вибору та відпуску безрецептурних препаратів 
лікарських засобів 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
 

Кадрове 
забезпечення 

Відповідність ліцензійним вимогам: 
наявність у ПВНЗ «Київський міжнародний університет» 
Фармацевтичного факультету, кафедри фармації та кафедри 
управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських 
засобів, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти; 
робочої групи (проектної групи) з науково-педагогічних 
працівників, на яку покладено відповідальність за підготовку 
здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю, у складі не 
менше трьох осіб, що мають науковий ступінь та/або вчене 
звання;  

- наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої 
програми) наукового ступеня, а також стажу науково-
педагогічної та/або наукової роботи не менш як 5 років; 

- наявність групи забезпечення освітньої діяльності, 
кількість членів якої складається з науково-педагогічних або 
наукових працівників, які працюють у закладі освіти за 
основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до 
спеціальності і які не входять (входили) до жодної групи 
забезпечення такого або іншого закладу вищої освіти в 
поточному семестрі; 

- частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання 
не менше 50%;  

- частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або 
вчене звання професора не менше 10%. 

Науково-педагогічні та наукові працівники, які 
здійснюють освітній процес, мають стаж науково-педагогічної 
діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної 
активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох 
видів та результатів (підпункти 1-18 пункту 30 Ліцензійних 
умов). 
Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-
педагогічними працівниками та наказів про прийняття їх на 
роботу. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Освітній процес проходить в обладнаних за останніми 
технологіями, світлих приміщеннях, побудованих за 
євростандартами, оснащених відеопроекторами, плазмовими 
телевізорами. 



Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях не менше 30% 
аудиторій.  
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, спеціалізованим обладнанням, устаткуванням, 
в т.ч. і приміщеннями «Навчальної аптеки» необхідними для 
виконання освітньо-професійної програми «Фармація». 
Наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, у 
тому числі читального залу, пунктів харчування, актового 
залу, спортивного залу, спортивного майданчику, медичного 
пункту; 
Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього потребують, 
гуртожитком. 
В Університеті належним чином обладнані спеціалізовані 
кабінети, зокрема, на факультеті створені та укомплектовані: 
комплекс навчальної аптеки (кабінет організації та економіки 
фармації; кабінет основ медичного та фармацевтичного 
товарознавства; кабінет технології ліків); кабінет основ 
менеджменту та маркетингу у фармації; лабораторії хімії 
(аналітична та фізико-хімічна зони); кабінет фармакології та 
клінічної фармації; кабінет фармакогнозії і ботаніки; кабінет 
фармацевтичного та медичного права  та інші. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Нормативне забезпечення здійснюється Законом України 
«Про вищу освіту», стандартами вищої освіти (державними, 
галузевими та вузівськими), іншими нормативними актами 
Міністерства освіти і науки України та вищого закладу освіти.  
Освітня діяльність здійснюється за навчальним планом та 
пояснювальної записки до нього. Кожна навчальна дисципліна 
навчального плану забезпечена робочою програмою, 
комплексом навчально-методичного забезпечення, робочими 
програмами. Для проведення практичної підготовки студентів 
розроблені програми практичної підготовки. Забезпеченість 
студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану складає 100%. Для проведення 
підсумкової атестації здобувачів вищої освіти наявні 
методичні матеріали для проведення підсумкової атестації. 
Інформаційне забезпечення здійснюється навчальними 
книгами (підручниками, навчальними посібниками тощо) та 
електронними ресурсами. Наявність вітчизняних та 
закордонних фахових періодичних видань відповідного або 
спорідненого профілю у бібліотеці закладу освіти, в тому числі 
в електронному вигляді складає не менше 4 найменувань. 
Забезпечено доступ до баз даних періодичних наукових видань 
англійською мовою відповідного або спорідненого профілю. 



Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому 
розміщена основна інформація про його діяльність. 
Наявність сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти 
англійською мовою, на якому розміщена основна інформація 
про діяльність, правила прийому іноземців та осіб без 
громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб 
без громадянства, контактна інформація. 

9. Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

Можливість учасників освітнього процесу навчатися, 
викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 
іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території 
України, приймати участь в різноманітних навчальних або 
навчально-дослідницьких програмах. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Можливість учасників освітнього процесу навчатися, 
викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 
іншому закладі вищої освіти за межами України; можливість 
перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської 
кредитно-трансферної системи (ЄКТС), зокрема шляхом 
порівняння змісту освітніх програм. 

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Прийом на навчання здійснюється відповідно до «Правил 
прийому до Київського міжнародного університету» на 
підставі результатів навчання на підготовчому відділенні для 
іноземних громадян за напрямом «Охорона здоров’я» 

 

2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми  
та їх логічна послідовність 

 
2.1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми 
 

Код н/д Компоненти освітньої програми Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 
1 2 3 4 

І. Цикл загальної підготовки 
ОК.01  Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
3,0 Диф.залік 

ОК.02  Історія України та української 
культури 

3,0 Іспит 

ОК.03 Філософія  3,0 Диф.залік 
ОК.04  Іноземна мова  3,0 ПМК, диф.залік 
ОК.05  Вища математика і статистика 3,0 Диф.залік 
ОК.06  Біологічна фізика з фізичними 

методами аналізу 
3,0 Диф.залік 

ОК.07  Біологія з основами генетики 3,0 Диф.залік 



ОК.08  Анатомія та фізіологія людини 3,5 Диф.залік 
ОК.09  Латинська мова 3,0 ПМК, іспит 
ОК.10  Мікробіологія з основами імунології  5,0 Іспит 
ОК.11  Інформаційні технології у фармації 3,0 ПМК 
ОК.12 Патологічна фізіологія  5,0 Іспит 
ОК.13  Органічна хімія  7,0 Залік, іспит 
ОК.14  Загальна та неорганічна хімія  3,5 ПМК, іспит 
ОК.15  Аналітична хімія  8,0 Залік, іспит 
ОК.16  Фармацевтична ботаніка  5,0 Залік, іспит 
ОК.17  Біологічна хімія  5,0 Залік, іспит 
ОК.18 Комп'ютерне моделювання у фармації 3,0 ПМК 
 Разом: 72,0  

ІІ. Цикл професійної та практичної підготовки 
ОК.20 Гігієна у фармації та екологія 3,0 Диф.залік 
ОК.21 Етика і деонтологія у фармації 3,0 ПМК 
ОК.22 Технологія ліків 

ОК.22.01 Аптечна технологія лікарських засобів 6,0 Залік, іспит 
ОК.22.02 Промислова технологія лікарських 

засобів 
6,0 Залік, іспит 

Курсова робота 
ОК.23 Безпека життєдіяльності; основи 

біоетики та біобезпеки 
3,0 ПМК 

ОК.24 Екстремальна медицина 3,0 ПМК 
ОК.25 Вступ у фармацію 3,0 ПМК 
ОК.26 Фармакогнозія  8,0 Залік, іспит 

Курсова робота 
ОК.27 Фармакотерапія з фармакокінетикою 3,0 Диф.залік 
ОК.28 Фармакологія  8,0 Залік, іспит 

Курсова робота 
ОК.29 Фармацевтична хімія  10,0 Залік, іспит 

Курсова робота 
ОК.30 Фізична та колоїдна хімія  4,0 Залік, іспит 
ОК.31 Фармакоекономіка 3,0 ПМК 
ОК.32 Організація та економіка фармації  5,0 Залік, іспит 
ОК.33 Клінічна фармація та фармацевтична 

опіка  
6,0 Залік, іспит 

ОК.34 Фармацевтичне та медичне 
товарознавство 

3,0 ПМК 

ОК.35 Фармацевтичний менеджмент і 
маркетинг  

3,0 Іспит 

ОК.36 Токсикологічна та судова хімія 3,0 Диф.залік 
ОК.37 Лікарська токсикологія 3,0 ПМК 
ОК.38 Охорона праці та охорона праці в 

галузі 
3,0 Диф.залік 



ОК.39 Фармацевтичне право та 
законодавство 

3,0 ПМК 

ОК.40 Підготовка офіцерів запасу галузі 
знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація» 

3,0 Диф.залік 

 Разом: 95,0  
Практична підготовка 

ПР.01 Перша долікарська допомога з 
ознайомчою медичною практикою 

3,0 Диф.залік 

ПР.02 Навчальна практика з фармацевтичної 
ботаніки 

3,0 Диф.залік 

ПР.03 Виробнича фармацевтична практика 6,0 Диф.залік 
 Разом:  12,0 
 Разом за нормативною системою  179,0 

ІІІ. Цикл вибіркових дисциплін 
Вибірковий блок 1 (1 курс) 

Студент обирає дисципліни загальним обсягом 20,0 кредитів 
ВБ.01.01 Історія сучасного світу 3,0 Залік 
ВБ.01.02 Основи економічної теорії 3,0 Залік 
ВБ.01.03 Європейський стандарт комп’ютерної 

грамотності 
3,0 Залік 

ВБ.01.04 Культура наукової мови 3,0 Залік 
ВБ.01.05 Ділова українська мова 3,0 Залік 
ВБ.01.06 Логіка  3,0 Залік 
ВБ.01.07 Валеологія 3,0 Залік 
ВБ.01.08 Релігієзнавство  3,0 Залік 
ВБ.01.09 Сучасні проблеми молекулярної 

біології 
3,5 Залік 

ВБ.01.10 Робота з інформаційними джерелами  3,0 Залік 
ВБ.01.11 Основи системного аналізу  3,0 Залік 
ВБ.01.12 Клітинна біологія 3,0 Залік 
ВБ.01.13 Історія медицини та фармації 3,0 Залік 
ВБ.01.14 Іноземна мова для медиків 5,0 Залік 
ВБ.01.15 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
3,0 Залік 

Вибірковий блок 2 (2 курс) 
Студент обирає дисципліни загальним обсягом 17,0 кредитів 

ВБ.02.01 Етика і естетика 4,0 Залік 
ВБ.02.02 Політологія 3,0 Залік 
ВБ.02.03 Соціологія 3,0 Залік 
ВБ.02.04 Психологія спілкування 3,0 Залік 
ВБ.02.05 Основи педагогіки 3,0 Залік 
ВБ.02.06 Медична фізика 3,0 Залік 



ВБ.02.07 Теоретичні основи технології 
лікарських форм 

4,0 Залік 

ВБ.02.08 Вирощування лікарських рослин 4,0 Залік 
ВБ.02.09 Прикладна генетика 4,0 Залік 
ВБ.02.10 Епідеміологія хвороб 3,0 Залік 
ВБ.02.11 Патофізіологія хвороб цивілізації 3,0 Залік 
ВБ.02.12 Сучасна аналітична лабораторна 

практика 
3,0 Залік 

ВБ.02.13 Основи поведінки споживача у 
фармації 

4,0 Залік 

ВБ.02.14 Ознайомча практика з організації та 
економіки фармації 

3,0 Залік 

ВБ.02.15 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 

4,0 Залік 

ВБ.02.16 Тропічні інфекції 3,0 Залік 
Вибірковий блок 3 (3 курс)  

Студент обирає дисципліни загальним обсягом 9,0 кредитів 
ВБ.03.01 Основи економіки 3,0 Залік 

ВБ.03.02 Гомеопатичні препарати 3,0 Залік 
ВБ.03.03 Імунопрофілактика інфекційних 

захворювань 
3,0 Залік 

ВБ.03.04 Фізико-хімічний аналіз у створенні 
ліків 

3,0 Залік 

ВБ.03.05 Фармацевтичні аспекти токсикоманії 
та наркоманії 

3,0 Залік 

ВБ.03.06 Сучасні методи дослідження 
біологічних систем 

3,0 Залік 

ВБ.03.07 Електротехніка та основи електроніки 3,0 Залік 
ВБ.03.08 Загальна хімічна технологія 3,0 Залік 
ВБ.03.09 Процеси та апарати фармацевтичного 

виробництва 
3,0 Залік 

ВБ.03.10 Інтелектуальна власність 3,0 Залік 
ВБ.03.11 Прикладна механіка 3,0 Залік 
ВБ.03.12 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
3,0 Залік 

Вибірковий блок 4 (4 курс)  
Студент обирає дисципліни загальним обсягом 14,0 кредитів 

ВБ.04.01 Основи страхової медицини 2,0 Залік 
ВБ.04.02 Нутріціологія та броматологія 2,0 Залік 
ВБ.04.03 Соціальна взаємодія: провізор-лікар-

пацієнт 
2,0 Залік 

ВБ.04.04 Лабораторна діагностика 3,0 Залік 
ВБ.04.05 Фармацевтична допомога в онкології 3,0 Залік 
ВБ.04.06 Побічна дія ліків 3,0 Залік 



ВБ.04.07 Фітотерапія 3,0 Залік 
ВБ.04.08 Тренінг спілкування 3,0 Залік 
ВБ.04.9 Практика з технології ліків 3,0 Залік 
ВБ.04.10 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
2,0 Залік 

ВБ.04.11 Розробка лікарських засобів 3,0 Залік 
 Разом: 60,0  
 Атестація 1,0  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 

240,0  

 

Обсяг освітньо-професійної програми становить 240 кредитів ЄКТС. 
Нормативна частина програми становить 180 кредитів ЄКТС (75,0%). Обсяг 
вибіркової частини – 60 кредитів ЄКТС (25,0%).  

 
2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

представлена в додатку 1. 
Перелік та назви дисциплін навчального плану розроблено з урахуванням 

набуття здобувачами вищої освіти інтегральних, загальних та спеціальних 
компетентностей.  

Структура навчального плану є предметно інтегрованою і зорієнтована на 
дотримання логічної послідовності викладання дисциплін, які складають 
відповідні цикли підготовки: загальної, професійної та практичної підготовки. 

Освітньо-професійна програма «Фармація» є системною навчальною 
структурою, в якій встановлені міждисциплінарні зв’язки як на теоретичному, 
так і на практичному рівнях. Кожна конкретна дисципліна має теоретичне 
підґрунтя і при цьому орієнтована на обов’язкове практичне його застосування. 
Усі дисципліни програми пов’язані між собою концептуально і методологічно, 
існують в єдиній системі цілісної освіти, навчання студентів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Фармація, промислова 
фармація».  

 
  



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форма атестації здобувача 
вищої освіти 

Атестація за освітньо-професійною програмою 
підготовки за спеціальністю «Фармація, промислова 
фармація» здійснюється у формі єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту та практично-орієнтовного 
іспиту. 

Вимоги до єдиного 
державного 
кваліфікаційного іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит 
здійснюється згідно Порядку здійснення єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів за 
спеціальністю «Фармація, промислова фармація» 
галузі знань «Охорона здоров’я» та складається з таких 
компонентів: 
- інтегрований тестовий іспит «КРОК», якій оцінює 
відповідність якості підготовки фахівців стандартами 
вищої освіти і проводиться Центром тестування при 
МОЗ України; 
-іспит з англійської мови професійного спрямування, 
який оцінює компетентність студента з володіння 
професійною англійською мовою і проводиться 
Центром тестування при МОЗ України; 
- об’єктивний практично-орієнтовний іспит, який 
оцінює готовність випускника до провадження 
професійної діяльності відповідно до вимог стандарту 
вищої освіти шляхом демонстрування практичних 
компонентів професійної компетентності і 
проводиться екзаменаційною комісією закладу вищої 
освіти  

 
 



 4. Перспективні напрями розвитку освітньо-професійної програми 
 

 Фармацевтичний факультет ПВНЗ «Київський міжнародний університет» 
надає освітні послуги, які пов’язані зі здобуттям вищої освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до бакалавра відповідно до діючої ліцензії. 

Освітній процес забезпечують кафедра фармації та кафедра управління 
якістю, безпеки і стандартизації лікарських засобів. 

В умовах посилення конкуренції, швидких економічних і технологічних змін, 
мобільності робочої сили, загострюється проблема підготовки кадрів відповідно 
до сучасних вимог на міжнародному та вітчизняному ринках праці. Найбільш 
актуальними постають питання людського розвитку, забезпечення якості освіти 
та професійної підготовки, створення умов для навчання і професійного розвитку 
громадян упродовж життя, підвищення ефективності взаємодії між системою 
освіти і ринком праці. Реформування в системі охорони здоров’я створює нові 
вимоги у формуванні спеціалістів нового типу, які повинні не тільки досконало 
володіти спеціальністю, а й мати навики комунікабельності, ділового спілкування, 
вміти адаптуватись до нових змін, розбиратись у питаннях страхування, 
економіки та юриспруденції. 

 Фармацевтична галузь надзвичайно динамічно розвивається й тісно 
пов’язана з найновітнішими досягненнями науки, отже, необхідні грамотні 
фахівці, які здатні до постійного навчання, самовдосконалення, вміння 
аналізувати дедалі більший обсяг знань і застосувати його у своїй практиці. 

Фармацевтична освіта повинна забезпечити високоякісну підготовку 
студентів і стати важливою складовою реформування галузі охорони здоров’я та 
реалізації соціальних пріоритетів держави, оскільки від рівня підготовки 
майбутніх фахівців залежить якість надання фармацевтичної допомоги населенню 
країни. 

Перспективами розвитку освітньо-професійної програми на найближчі роки 
будуть: 

- поглиблене вивчення англійської мови за професійним спрямуванням, що 
відповідатиме найвищим критеріям підготовки в Україні фармацевта; 

- вдосконалення освітнього процесу з урахуванням попиту на ринку праці та 
реалізації здобутих професійних знань у нових перспективних напрямах роботи 
за фахом; 

- укладання договорів співпраці з зарубіжними закладами вищої освіти, 
поширення практики стажування науково-педагогічних працівників за кордоном; 

- максимальне наближення профілю ОП до реальних потреб суспільства та 
ринку праці, збільшення придатності майбутнього випускника до 
працевлаштування; 

-  розвиток наукових досліджень з фармацевтичної економіки, досліджень 
впливу різних чинників на рівень надання населенню фармацевтичної допомоги 
та стан фармацевтичної галузі в цілому.; 

- розширення переліку вибіркових дисциплін відповідно до вимог ринку 
праці та сучасних потреб розвитку ринку фармацевтичних послуг; 

- залучення експертів у галузі до проведення аудиторних занять. 
 



5. Участь роботодавців та/або професійних асоціацій до розробки 
освітньо-професійної програми 

 
Важливим чинником підвищення якості освіти та зменшення розриву між 

практичною та теоретичною підготовкою фахівця є тісна співпраця ПВНЗ 
«Київський міжнародний університет» із роботодавцями.  

ПВНЗ «Київський міжнародний університет» залучає роботодавців на стадії 
визначення мети програми та результатів навчання, а також задля подальшого 
вдосконалення змістовно-технологічного наповнення програми. 

ПВНЗ «Київський міжнародний університет» сприяє інтенсивному 
ознайомленню випускників із аспектами майбутньої діяльності, формуванню 
осмисленого ставлення до навчальних дисциплін, які вивчаються, до основ 
фахової діяльності, формуванню поваги до професії шляхом укладання угод про 
співпрацю із фармацевтичними закладами на предмет проходження студентами 
різних видів практики, участі у науково-практичних конференціях. Окрім того 
роботодавці долучаються до організації та проведення освітнього процесу, 
зокрема: читають лекції, проводять практичні заняття, тренінги, майстер-класи, 
on-line та виїзні співбесіди із здобувачами освіти з метою їх подальшого 
працевлаштування. 

 
 


