
 

 



 
 



 
  



 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

1 – Загальна інформація  

Рівень вищої 

освіти  

Другий (магістерський) рівень  

Ступінь, що 

присвоюється  

Магістр  

Назва галузі 

знань  

22 Охорона здоров’я  

Назва 

спеціальності  

226 Фармація, промислова фармація  

Обмеження щодо форм 

навчання  

Дозволяється підготовка за очною (денною) та заочною формами 

навчання на основі повної загальної середньої освіти, ступеня 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) 

«молодший спеціаліст»), ступінь бакалавр, магістр (ОКР 

спеціаліст).  

Кваліфікація освітня, 

що присвоюється  

Магістр фармації, промислової фармації  

Академічні та професійні 

права випускників   

По закінченні навчання за цією освітньою програмою 

спеціальності 226 Фармація, промислова фармація випускнику 

присвоюється професійна кваліфікація «провізор» за якою 

можна здійснювати свою діяльність за такими професіями 

(згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 

«Класифікатор професій»): 

3228. Провізор-інтерн 

3228. Фармацевт 

3228. Лаборант (фармація) 

2429. Експерт-токсиколог судовий. 

- зайняття відповідної первинної посади (згідно з 

Національним класифікатором України ДК 003:2010 

«Класифікатор професій»): 

1210.1 Завідувач аптеки (аптечного складу) 

2224. Професіонали в галузі фармації 

2224.1 Наукові співробітники (фармація) 

2224.2 Провізори 

- здійснення професійної діяльності (згідно з Національним 

класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів 

економічної діяльності»): 

01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур; 

21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів; 

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами; 

47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в 

спеціалізованих магазинах; 

47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами 

в спеціалізованих магазинах. 

72.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської 

думки; 

86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я. 

Фахівець, підготовлений до роботи в господарських 

огранізаціях, що функціонують у фармацевтичному секторі 



 

галузі охорони здоров’я: фармацевтичних підприємствах, 

науково-дослідних та організаційно-управлінських установах, 

закладах вищої освіти і галузевих установах різних відомств, 

дистриб’юторських компаніях, виконуючи відповідні функції 

професіонала в галузі промислової фармації. 

Випускник програми може 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). 

Після закінчення навчання за освітньою програмою спеціальності 

«Фармація» фахівець також може вступати на програму для 

здобуття ступеню доктора філософії з фармації. 

Наявність акредитації  Термін подання освітньої програми на акредитацію - 2021 рік  

Цикл/рівень  7 рівень Національної рамки кваліфікацій України  

(НРК України), другий цикл Європейського простору вищої 

освіти (FQ-EHEA), 7 рівень Європейської рамки кваліфікацій для 

навчання впродовж життя (EQF-LLL).  

Термін дії освітньої 

програми  

Липень 2022  

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми  

http://lvet.edu.ua/navchalna-robota/osvitni-prohramy.html  

Вказується адреса сторінки даної освітньої програми в 

Інформаційному пакеті/Каталозі курсів вищого навчального 

закладу  

  

ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ  

  

Об’єкт діяльності:  фармацевтичне забезпечення.  

Цілі навчання  – 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.  

Теоретичний зміст 

предметної області.  

Діяльність магістра фармації включає організаційні, технологічні, 

контрольно-аналітичні, адміністративно-господарські  

(управлінські) функції, визначення потреби в лікарських засобах 

та виробах медичного призначення, організацію їх постачання; 

забезпечення сучасної технології виготовлення ліків за рецептами 

і вимогами закладів охорони здоров’я; приймання, зберігання та 

відпуск лікарських засобів, здійснення контролю за якістю ліків; 

проведення інформаційної роботи, дотримання принципів 

фармацевтичної деонтології, постійне підвищення професійного 

рівня.  

Методи, методики та 

технології:  

органолептичні, фізико-хімічні, біофармацевтичні, 

фармакотехнологічні, мікробіологічні, біохімічні та 

фармакологічні, клінічні, лабораторні, розрахунково-економічні 

та інші.  
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Інструменти та обладнання.  Протягом набуття вищої фармацевтичної освіти 

використовуються пристрої та прилади для здійснення 

фундаментальних та прикладних досліджень, що є сучасними, 

широко вживаними у практичній діяльності і безпечними з точки 

зору охорони праці.  

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти  

  

Для магістра фармації обсяг освітньо-професійної програми – 300 

кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти та 240 

кредитів ЄКТС на основі освітнього ступеню молодший бакалавр 

спеціальності Фармація, промислова фармація.  

Мінімум 75% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

формування загальних та спеціальних (фахових)  

компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої 

освіти.  

  

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА  

  

Інтегральна 

компетентність  

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. 

Загальні компетентності  

ЗK 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько 

свідомо.  

ЗK 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗK 3. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

ЗK 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися 

і бути сучасно навченим.  

ЗK 5. Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу.  

ЗK 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.  

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

ЗK 8. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово, 

здатність спілкуватися другою мовою.  

ЗK 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗK 10. Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати 

в команді.  

ЗK 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗK 12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

Спеціальні (фахові) 

компетентності  

CK 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання 

нормативно-правових, законодавчих актів України та рекомендацій 

належних фармацевтичних практик.  

CK 2. Здатність здійснювати діяльність з розробки і оформлення 

документації щодо чіткої визначеності технологічних процесів 



 

виготовлення та виробництва лікарських засобів відповідно до правил 

належних практик.  

CK 3. Здатність організовувати виробничу діяльність аптек щодо 

виготовлення лікарських препаратів у різних лікарських формах за 

рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, включаючи 

обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно 

до правил Належної аптечної практики (GPP).  

CK 4. Здатність організовувати та брати участь у виробництві 

лікарських засобів в умовах фармацевтичних підприємств, включаючи 

вибір технологічного процесу із обґрунтовуванням технологічного 

процесу та вибором відповідного обладнання згідно з вимогами 

Належної виробничої практики (GMP).  

CK 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).  

CK 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 

та інших організаційно-правових норм фармацевтичного 

законодавства.  

CK 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.  

CK 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.  

CK 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.  

CK 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.  

CK 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.  

CK 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.  

CK 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.  

CK 14. Здатність здійснювати розробку методик контролю якості 

лікарських засобів, фармацевтичних субстанцій, лікарської рослинної 

сировини і допоміжних речовин з використанням фізичних, 

фізикохімічних та хімічних методів контролю.  

CK 15. Здатність визначати лікарські засоби та їх метаболіти у 

біологічних рідинах та тканинах організму, проводити 

хімікотоксикологічні дослідження з метою діагностики гострих 

отруєнь, наркотичного та алкогольних сп’янінь.  

CK 16. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів 

та виробів медичного призначення відповідно до їх фізикохімічних 

властивостей та правил Належної практики зберігання (GSP) у 

закладах охорони здоров’я.  

CK 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.  

CK 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.  

CK 19. Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та 

постраждалим у екстремальних ситуаціях.  

CK 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.  

CK 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.  

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання  

Результати навчання, що 

відповідають загальним 

компетентностям  

ЗР 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії 

основаній на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати 

майбутню професійну діяльність як соціально значущу для здоров’я 

людини.   

ЗР 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у 

професійній діяльності.   

ЗР 3. Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог 

техніки безпеки при здійснення професійної діяльності.   

ЗР 4. Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та 

синтезу інформації з різних джерел для рішення типових завдань 

професійної діяльності.   

ЗР 5. Позиціонувати свою професійну діяльність та особистісні 

якості на фармацевтичному ринку праці; формулювати цілі власної 

діяльності з урахування суспільних і виробничих інтересів.   

ЗР 6. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести 

відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних 

ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології та етики у 

професійній діяльності.   

ЗР 7. Виконувати професійну діяльність з використанням креативних 

методів та підходів.   

ЗР 8. Здійснювати професійне спілкування сучасною українською 

літературною мовою, використовувати навички усної комунікації 

іноземною мовою, аналізуючи тексти фахової направленості та 

перекладати іншомовні інформаційні джерела.   

ЗР 9. Здійснювати професійну діяльність використовуючи 

інформаційні технології, «Інформаційні бази даних», системи 

навігації, Internet-ресурси, програмні засоби та інші інформаційно- 

комунікаційні технології.   

ЗР 10. Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з 

колегами, керівництвом, споживачами, ефективно працювати у 

команді.   

ЗР 11. Використовувати методи оцінювання показників якості 

діяльності; виявляти резерви підвищення ефективності праці.   

ЗР 12. Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових 

досліджень, узагальнювати, систематизувати й використовувати її у 

професійній діяльності.   

Результати навчання що 

відповідають 

спеціалізованим 

СР 1. Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі 

нормативно-правових актів України та рекомендацій належних 

фармацевтичних практик.   



 

(фаховим) 

компетентностям 

СР 2. Розробляти й оформлювати технологічну документацію щодо 

виробництва (виготовлення) лікарських препаратів в аптеках і на 

фармацевтичних підприємствах.   

СР 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.   

СР 4. Обґрунтовувати технологію та організовувати виробництво 

лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах.   

СР 5. Організовувати та проводити раціональну заготівлю лікарської 

рослинної сировини.   

СР 6. Здійснювати комплекс організаційно управлінських заходів 

щодо забезпечення населення та закладів охорони здоров’я  

лікарськими засобами й ін. товарами аптечного асортименту.   

СР 7. Здійснювати всі види обліку в аптечних закладах, 

адміністративне діловодство. Здійснювати процеси товарознавчого 

аналізу, забезпечувати вхідний контроль якості лікарських засобів та 

документувати їх результати.   

СР 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.   

СР 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.   

СР 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.   

СР 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.   

СР 12. Застосовувати у професійній діяльності сучасні методи 

контролю якості лікарських засобів та лікарської рослинної сировини.   

СР 13.1. Здійснювати всі види контролю якості лікарських засобів;  

СР 13.2. Складати сертифікати якості, враховуючі результати 

проведеного контролю.   



 

СР 14.1. Визначати основні органолептичні, фізико-хімічні, хімічні 

та фармакотехнологічні показники лікарських засобів;   

СР 14.2. Обґрунтовувати та обирати методи для стандартизації, 

здійснювати статистичну обробку результатів згідно з вимогами 

Державної фармакопеї України.   

СР 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.   

СР 16. Визначати вплив факторів навколишнього середовища: 

вологи, температури, світла, тощо на стабільність лікарських засобів 

та виробів медичного призначення   

СР 17. Використовувати дані клінічних, лабораторних та 

інструментальних досліджень для здійснення моніторингу 

ефективності та безпеки застосування лікарських засобів   

СР 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.   

СР 19. Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних 

станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях   

СР 20.1. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних 

фармакологічних груп з урахуванням їхніх біофармацевтичних, 

фармакокінетичних та фармакодинамічних особливостей;   

20.2. Рекомендувати споживачам лікарські засоби та товари 

аптечного асортименту з наданням консультативної допомоги.   

СР 21. Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій 

діяльності при виникненні спалахів інфекційних захворювань.   

Форми атестації здобувачів вищої освіти  

Форми  атестації  

здобувачів вищої освіти   

Атестація випускників включає стандартизований тестовий іспит і 

захист кваліфікаційної роботи або комплексний практично-

орієнтований випускний екзамен.  

Стандартизований тестовий іспит є формою зовнішнього незалежного 

оцінювання – складається з двох тестових екзаменів «Крок 1» і «Крок 

2».  

 

  



 

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ   

 

1 Українська мова (за проф. спрямуванням)   1  3,0 

2 Історія української культури   1  3,0 

3 Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 2 1  7,0 

4 Філософія 2    3,5 

5 Методологія наукових досліджень   4  3,0 

6 Охорона праці та охорона праці в галузі   8  3,0 
 Усього  2 5  22,5 

б) цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

7 Загальна та неорганічна хімія 1    4,0 

8 Фізика з фізичними методами аналізу   1  4,5 

9 Біологія з основами генетики 1    4,0 

10 Органічна хімія 3 2  8,0 

11 Анатомія людини  3 2  7,5 

12 Фізична та колоїдна хімія   3  4,5 

13 Аналітична хімія 4 3  8,0 

14 Загальна мікробіологія 4    4,0 

15 Нормальна та патологічна фізіологія людини  4    4,5 

16 Біологічна хімія 6 5  8,5 

17 Мікробіологія з основами іммунології 5    4,0 

  Усього  9 6  61,5 

2. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 

18 Латинська мова (за проф. спрямуванням) 1    5,0 

19 Фармацевтична ботаніка 2 1  7,0 

20 Етика та деонтологія у фармації   2  3,5 

21 Фармацевтична хімія 7,8,9 6  14,0 

22 Фармакогнозія 6 5 1 9,0 

23 Фармакологія 6 5  9,0 

24 Клінічна фармація та фармацевтична опіка 9 7,8  10,0 

25 Фармакокінетика 4    4,5 

26 Промислова технологія лікарських засобів 8 7  8,0 

27 Процеси і апарати фармацевтичних в-в   4  4,0 

28 Організація та економіка фармації 8 7  7,5 

29 Фармакотерапія  7    4,5 

30 Токсикологічна та судова хімія   7  3,5 

31 Аптечна технологія ліків 6 5  7,0 

32 Устаткування та проектування фармацевтичних п-в   6  3,0 

33 Системи якості у фармації   9  3,5 

34 Фармацевтичний менеджмент та маркетинг 8,9    8,0 

35 
Фарм. та медичне товарознавство 

 
7    4,0 

Шифр Найменування дисципліні 

Розподіл за семестрами Кількість  

кредитів 

ЄКТС  
екзамени заліки курсові 

1  2  3  4  5  6 

І. Обов’язкові навчальні дисципліни  

1. Навчальні дисципліни загальної підготовки:  

а) цикл соціально-гуманітарної підготовки  



 

1  2 3  4  5  6 

36 Інформаційні технології у фармації   9  3,5 

37 Фармацевтична біотехнологія   9  3,5 

38 Біофармація   10  3,0 

39 Стандартизація лікарських засобів 10    4,0 

40 Соціальна фармація   10  3,0 

41 Навчальна практика   2,6  5,0 

42 Виробнича практика з ОЕФ   8  2,0 

43 Виробнича практика з технології ЛЗ  8  2,0 

 Усього  17 22 1 141 

Усього обов’язкових дисциплін 28 33 1 225,0 

ІІ. Вибіркові компоненти 

Вибірковий блок 1 * 

1 Психологія/Конфліктологія/ Наукові комунікації   2  3,0 

2 Загальна екологія/ Урбоекологія/ Екологія людини   3  3,5 

3 
Фармацевтичне право та законодавство / Трудове 

право 
  8  3,5 

4 Цивільна безпека/Управління проектами   9  3,0 

5 Гігієна у фармації /Молекулярна імуногенетика   3  3,5 

6 
Перша долікарська допомога з ознайомчою 

медичною практикою  
5    4,0 

7 
Ресурствознавство лікарських 

рослин/Культивування лікарських рослин 
  9  3,0 

8 

Технологія лікарських косметичних 

засобів/Технологія гомеопатичних лікарських 

засобів 

  10  4,0 

9 
Навчальна практика з технології ліків / 

Пропедевтична практика 
  4  2,0 

10 
Інженерна та комп'ютерна графіка/ Основи 

автоматизованого проектування/ Статистика 
  2  4,0 

11 

Лікарські рослини світової флори у 

фармаії/Лікарські судинні рослини України / 

Біологічна роль елементів життя 

  3  3,5 

12 
Методи органічного синтезу/ Тропічні хвороби 

людини / Сучасні проблеми молекулярної біології 
3    3,5 

13 

Фармацевтичні аспекти нутриціології /Дієтологія / 

Продукти лікувально-профілактичного 

призначення 

  4  3,5 

14 
Вірусологія / Етіопатогенетичні основи повільних 

інфекцій людини / Медична генетика 
  5  3,0 

15 
Фармацевтична мікробіологія / Мікробіологічні 

основи хвороб / Основи імунології 
  6  3,0 

16 
Патфізіологія хвороб цивілізації / Функціональна 

біохімія / Клінічна біохімія 
  5  3,5 

17 

Клінічна лабораторна діагностика/Засоби 

лікувальної косметики/Доклінічне вивчення 

лікарських засобів 

  7  3,5 

  Усього вибіркових дисциплін 2 15  57 

Вибірковий блок 2 

Виробнича практика зі спеціалізації за вибором:  

1 ФММ   10  6,0 

2 Фармакоекономіка      



 

3 Клінічна фармація та фармацевтична опіка   10  5,0 

4 Фармацевтичні технології      

5 Фармацевтичний аналіз   10  5,0 

6 Фармацевтична хімія      

7 Фармакогнозія      

8 Написання магістерської роботи   10  2,0 
 Усього   3  18,0 

  Усього за вибірковим блоком 2 18  75,0 

  Загальна кількість 30 51 1 300,0 

 

  



 

РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

  

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач  

Програмні результати 

навчання  

Найменування навчальних 

дисциплін, практик  

Нормативний зміст підготовки  

I. Цикл загальної (гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової) підготовки 

ЗК8  ЗР8  Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)  

ЗК8  ЗР8  Українська мова (за професійним 

спрямуванням)  

ЗК1  ЗР1  Історія української культури  

ЗК1, ЗК4  ЗР1, ЗР4  Філософія   

ЗК9, ЗК12  ЗР9, ЗР 12  Методологія наукових досліджень   

ЗК3, ЗК11  ЗР3, ЗР 11  Охорона праці та охорона праці в 

галузі 

ЗК8  ЗР8  Латинська мова (за професійним 

спрямуванням) 

СК18  СР18  Біологія з основами генетики  

СК18  СР18  Анатомія людини   

СК18  СР18  Нормальна та патологічна фізіологія  

ЗК12, СК21  ЗР12, СР21  Загальна мікробіологія  

ЗК12, СК21  ЗР12, СР21  Мікробіологія з основами імунології  

ЗК12, СК5  ЗР12, СР5  Фармацевтична ботаніка  

ЗК12, СК18  ЗР12, СР18  Фізика з фізичними методами аналізу  

СК16  СР16  Загальна та неорганічна хімія  

СК14  СР14.1  Органічна хімія  

СК14  СР14.1  Аналітична хімія  

СК14, СК16  СР14.1, СР16  Фізична та колоїдна хімія  

СК18  СР18  Біологічна хімія  

II. Цикл професійної підготовки 

ЗК1, ЗК6, ЗК10 ЗР1, ЗР6, ЗР10  Етика і деонтологія у фармації  

СК20 СР20.1,  Фармакологія  

СК5 СР5  Фармакогнозія  

СК12, СК13, СК14 СР12, СР13.1, СР14.1  Фармацевтична хімія  

СК18 СР18  Фармакотерапія  

СК18 СР18  Фармакокінетика  

СК2, СК3, СР2, СР3  Аптечна технологія ліків  

СК2, СК3, СК4 СР2, СР3, СР4  Промислова технологія лікарських 

засобів  

СК2, СК4 СР2, Р4  Процеси і апарати фармацевтичних в-в  

СК2, СК4 СР2, СР4  Устаткування фармацевтичних п-в  

СК6, СК7, СК8 СР6, СР7, СР8  Організація та економіка фармації  

СК6 СР6  Фармацевтичне та медичне 

товарознавство  

ЗК7, ЗК10, ЗК11, СК9, СК10 ЗР7, ЗР10, ЗР11, СР9, СР10  Фармацевтичний менеджмент та 

маркетинг  



 

СК18, СК20 СР18, СР20.1, СР20.2  Клінічна фармація та фармацевтична 

опіка  

СК15 СР15  Токсикологічна та судова хімія  

СК18 СР18  Біофармація  

ЗК5, СК11 ЗР5, СР11  Соціальна фармація 

СК13, СК14 СР13.2, СР14.2  Стандартизація лікарських засобів  

СК12, СК13, СК14 СР12, СР13, СР14.2  Системи якості у фармації  

ЗК9 ЗР9 Інформаційні технології у фармації 

ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6, СК1, 

СК2, СК3, СК4 

ЗР1, ЗР2, ЗР4, ЗР6, СР1, 

СР2, СР3, СР4  

Навчальна практика з АТЛ  

ЗК12, СК5 ЗР12, СР5  Навчальна практика з фармацевтичної 

ботаніки  

ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6, СК1, 

СК2, СК3, СК4 

ЗР1, ЗР2, ЗР4, ЗР6, СР1,  

СР2, СР3, СР4  

Виробнича практика з технології ліків  

ЗК1, ЗК2, ЗК5, ЗК6, 

СК1, СК2, СК3, СК6, СК7 

СК7, СК8, СК11 

ЗР1, ЗР2, ЗР5, ЗР6, СР1,  

СР2, СР3, СР6, СР7, СР8,  

СР11  

Виробнича практика з ОЕФ  

ЗК1, ЗК2, ЗК5, ЗК6, 

СК1, СК2, СКЗ, СК6, СК7, 

СК9, СК10, СК11 

ЗР1, ЗР2, ЗР5 ЗР6, 

CP1, СР2, СРз СР6, СР7 

СР9, СР10, СР11 

Виробнича практика з ММФ 

ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6, ЗК9, ЗК10 

СКІ, СК2, СК10, СК12, СК17, 

СК19, СК21 

ЗР1, ЗР2, ЗР5, ЗР6, ЗР9, 

ЗР10 

СРІ, СР2, СР12, СР17, 

СР19, СР10, СР21 

Виробнича практика з клінічної 

фармації 

ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6, ЗК9, ЗК10, 

ЗК11, ЗК12 

СК2, СК3, СК12, СК13, СК14, 

СК15 

ЗР1, ЗР2, ЗР4, ЗР6, ЗР9, 

ЗР10, ЗР11, ЗР12 

СР2, СР3, СР12, СР13, 

СР14, СР15 

Виробнича практика з 

фармацевтичної хімії 

ЗК1-ЗК4, ЗК6, 

СК1, СК2, СК5, СК6 

ЗР1, ЗР2, ЗР4, ЗР6, 

CP1, CP2, CP3, CP4 

Виробнича практика з фармакогнозії 

ЗК1, - ЗК12, СК1 – СК21 ЗР1-ЗР12, СР1-СР21  Написання магістерської роботи  



 

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАГАЛЬНИХ ТА ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРОГРАМ РЕЗУЛЬТАТАМ НАВЧАННЯ  
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ЗК 1  ●                                                                 

ЗК 2    ●                                                                

ЗК 3      ●                                                              

ЗК 4        ●                                                            

ЗК 5          ●                                                          

ЗК 6            ●                                                        

ЗК 7              ●                                                      

ЗК 8                ●                                                    

ЗК 9                  ●                                                  

ЗК 10                    ●                                                

ЗК 11                      ●                                              

ЗК 12                        ●                                            

СK 1                          ●                                          

СK 2                            ●                                        

СK 3                              ●                                      

СK 4                                ●                                    
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СK 8                                        ●                            

СK 9                                          ●                          

СK 10                                            ●                        

СK 11                                              ●                      

СK 12                                                ●                    
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СK 14                                                    ●                



 

СK 15                                                      ●              

СK 16                                                        ●            

СK 17                                                          ●          

СK 18                                                            ●        

СK 19                                                              ●      

СK 20                                                                ●    

СK 21                                                                  ●  

  

  



 

  

Міжнародні нормативні документи та стандарти, що регулюють професійну діяльність 

та підготовку магістрів фармації:  

1. Концепція «Фармацевт семи зірок», «Належна практика фармацевтичної освіти» 2000 р.  2. 

The Role of the Pharmacist in the Health Care System. Available from: 

http://www.apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2995e/1.5.html. [Last accessed on 2014 May 01].   

3. Європейська директива 2005/36/ЕС щодо визнання професійних кваліфікацій (Directive 

2005/36/EC OF the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of 

professional qualifications).   

4. Рекомендація Європейського Парламенту і Ради 2008/C 111/01 "Про встановлення 

Європейської кваліфікаційної структури для можливості отримати освіту протягом усього 

життя" від 23 квітня 2008 року.   

5. Трилогія глобальних стандартів якості Всесвітньої федерації медичної освіти (WFME  

Global Standards for Quality improvement: Basic Medical Education, WFME Global Standards for 

Quality improvement: Postgraduate Medical Education and WFME Global Standards for Quality 

improvement: Continuous Professional Development) та Стандарти освіти для здобуття PhD в галузі 

біомедицини та охорони здоров’я (Standards for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences 

in Europe).   

6. Етичний кодекс фармацевтичних працівників України, 2010 р.   

Стандарти враховані при визначенні термінів навчання, результатів навчання, вимог до атестації 

та вимог до якості.   

   

Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти  

1. Конституція України.   

2. Закон України «Про вищу освіту».   

3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».   

4. Закон України «Про лікарські засоби».   

5. Закону України № 222-VIII від 02.03.2015 «Про ліцензування видів господарської 

діяльності».   

6. Постановa Кабінету Міністрів України від 23 листопаду 2011 р № 1341 « Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій ».   

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 244 «Про утворення 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти».   

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти».   

9. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009: 

2010.   

10. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010.   

11. Постанова КМУ від 15 квітня 2015 р. № 216 Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників 

вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням».   

12. Постанови Кабінету Міністрів №1187 від 30.12.2015 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».   

13. Наказ МОЗ України № 769 від 13.09.2010 «Про затвердження Концепції розвитку 

фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011-2020 роки».   

14. Наказ МОЗ України № 455 від 30.05.2013 «Про настанову ВООЗ та МФФ «Належна 

аптечна практика: Стандарти якості аптечних послуг».   



 

15. Проект «Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація», обговореного на XIII 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

якості медичної освіти» (12 – 13 травня 2016 року, м. Тернопіль).  

16. Примірноий навчальний плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої 

освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за 

спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації освітньої «Магістр фармації», затвердженого 

26.07.2016 в. о. Міністра охорони здоров’я В. Шафранським.  

  

Перелік рекомендованих джерел   

  

1. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / В. М. Захарченко, 

С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич,    

Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. –  100 с.   

2. Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні: монографія / Колектив авторів: 

Бугров В., Гожик А., Жданова К., Зарубінська І., Захарченко В., Калашнікова С., Козієвська О., 

Линьова І., Луговий В., Оржель О., Рашкевич Ю., Таланова Ж., Шитікова С.; за заг. ред. В. 

Лугового, С. Калашнікової. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети»», 2014. – 156 с. 4. Розвиток системи 

забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційноаналітичний огляд / Добко Т., 

Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., 

Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. 

Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с.   

5. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. 

Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. –  

120 с.   

6. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти (ESG). – К.: ТОВ “ЦС”, 2015. – 32 c.   

7. Common learning outcomes / competences for the bachelor of medicine in europe   

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:   

http://medine2.com/Public/docs/outputs/wp4/DV4.14.1_Summary%20Brochure%20%20Tuning%201st% 

20Cycle%20Degrees%20in%20Medicine.pdf.    

8. Cumming A. The Tuning Project (Medicine) : Learning Outcomes/ Competences for  

Undergraduate Medical Education in Europe [Електронний ресурс] / A. Cumming, M. Ross –   

Режим доступу до ресурсу: http://www.umed.pl/procesbolonski/materialy/tuning%20_project.pdf.   

9. Tuning Education Structures in Europe : http://www.unideusto.org/tuningeu/    

10. International Standard Classification of Education ISCED (МСКО) 2011 [Електронний 

ресурс].  –  2011.  –  Режим  доступу  до  ресурсу: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf.   

11. ISCED Fields of Education and Training [Електронний ресурс] // 2013 – Режим доступу до 

ресурсу: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-ofeducation-training-2013.pdf.   
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