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ЗВІТ 

про результати громадського обговорення  

Проєкту освітньо-професійної програми «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», кваліфікації: 

Магістр фармації, промислової фармації. Провізор 

Івано-Франківського національного медичного університету 
№ Пропозиція, що надійшла під час 

громадського обговорення 

Автор пропозиції Рішення щодо 

пропозиції і 

обговорення 

Остаточна редакція з урахуванням результатів 

обговорення та додатково внесених змін 

1. В Освітньо-професійній 

програмі «Фармація, 

промислова фармація» другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти галузі знань  

22 «Охорона здоров’я», 

спеціальності 226 «Фармація, 

промислова фармація», 

освітньої кваліфікації 

«Магістр фармації, 

промислової фармації», 

професійної кваліфікації 

«Провізор» (надалі ОПП) 

більш детально вказати види 

освітньої діяльності, які 

проводяться на 

фармацевтичному факультеті 

за участю роботодавців. 

Шпур Н.Т., 

начальниця 

Державної 

служби з 

лікарських 

засобів та 

контролю за 

наркотиками в 

Івано-

Франківській 

області, 

провізорка 

вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

Схвалено  Стор. 19: в ОПП у розділ 8 «Ресурсне 

забезпечення реалізації програми» до 

пункту «Кадрове забезпечення» унесені 

доповнення: «Фармацевтичний факультет 

тісно співпрацює із майбутніми 

роботодавцями випускників: проводяться 

спільні науково-практичні конференції; 

працівники практичної фармації 

Прикарпаття входять до складу 

екзаменаційної комісії з атестації 

випускників; вони читають лекції, 

проводять на базі суб’єктів 

господарювання окремі практичні заняття, 

засідання студентських наукових гуртків, 

керують виробничою фармацевтичною 

практикою, заочною частиною 

інтернатури; їх побажання враховано при 

формуванні вибіркових компонентів 

навчання». 

2. В ОПП вказати як 

забезпечуються в ІФНМУ 

Уляна Ніколс 

(Uliana Nicholls), 

Схвалено Стор. 20: в ОПП у розділ 8 «Ресурсне 

забезпечення реалізації програми» до 
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умови навчання осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення. 

 

Pharmacist 

Independent 

Prescriber, Hair 

Loss Specialist, 

The Belgravia 

Centre  

(м. Лондон, 

Великобританія) 

пункту «Матеріально-технічне 

забезпечення» внесено доповнення: «В 

Університеті затверджений та введений у 

дію «Порядок супроводу (надання 

допомоги) особам з інвалідністю та 

маломобільним групам населення в 

ІФНМУ», яким визначаються дії 

працівників щодо забезпечення зручності 

та комфортності перебування в будівлях та 

приміщеннях ІФНМУ цієї категорії 

здобувачів освіти». 

3. Немає необхідності  

повторного проходження 

студентами на 5-му курсі 

виробничих практик з 

дисциплін «Фармакогнозія», 

«Технологія ліків» у тій самій 

кількості годин, які відведено 

на виробничі практики з інших 

дисциплін, з яких практики 

проводяться вперше 

(«Організація та економіка 

фармації», «Фармацевтичний 

менеджмент та маркетинг», 

«Фармацевтична хімія», 

«Клінічна фармація»). 

Венгринюк І.М., 

комерційний 

директор ТОВ 

«Іва-Фарм», 

Голова Івано-

Франківської 

обласної 

асоціації 

фармацевтів, 

провізор вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

Схвалено частково. 

Зважаючи, що фокус 

ОПП орієнтований на 

підготовку сучасних 

фахівців, здатних до 

вирішення складних 

спеціалізованих задач 

та практичних 

проблем шляхом 

набуття загальних та 

спеціальних 

компетентностей, що 

досягається 

гармонійним 

поєднанням 

теоретичного та 

практичного 

навчання, з метою 

Стор. 24. Пункт 2.1. Перелік компонентів 

освітньо-професійної програми.  

До розділу 2 ОПП п. 42 Виробнича 

фармацевтична практика, у тому числі: 

Фармацевтична хімія – 5,5 кредитів; 

Фармакогнозія – 4,5 кредитів; 

Технологія ліків – 4,5 кредитів; 

Клінічна фармація та фармацевтична опіка 

– 5,5 кредитів. 



3 
 

кращої підготовки до 

майбутньої 

професійної 

діяльності, а також 

складання 

ліцензійного іспиту 

«Крок 2. Фармація» 

та атестації 

випускників, у 

навчальному плані 

залишено вказані 

виробничі практики 

для студентів 

випускного курсу. 

Водночас зменшено 

кількість аудиторних 

годин з виробничих 

практик з 

фармакогнозії та 

технології лікарських 

засобів із 50 до 30 

годин відповідно. 

4. Зважаючи на сучасний стан 

фармацевтичної допомоги 

населенню, а саме: низький 

рівень аптек, які мають 

ліцензії на виробництво 

(виготовлення) лікарських 

засобів в умовах аптеки; 

Венгринюк І.М., 

комерційний 

директор ТОВ 

«Іва-Фарм», 

Голова Івано-

Франківської 

обласної 

Відхилено. 

Блок організаційно-

економічних 

дисциплін, окрім 

предмету 

«Організація та 

економіка фармації» 

Без змін. 
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відсутність практики заготівлі 

дикорослої лікарської 

рослинної сировини і 

приймання її від населення; 

відсутність у межах області 

заводів-виробників ліків, чи є 

доцільною така велика 

кількість кредитів, відведених 

на фармацевтичну хімію, 

фармакогнозію, порівняно із 

організацією та економікою 

фармації, знання та навички із 

якої, на даний час, є більш 

пріоритетними для практичної 

діяльності. 

асоціації 

фармацевтів, 

провізор вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

(ОЕФ) містить й інші 

обов’язкові («Вступ у 

фармацію», 

«Фармацевтичне 

право та 

законодавство», 

«Фармакоекономіка», 

«Фармацевтичний 

менеджмент та 

маркетинг» (ФММ), 

виробничі 

фармацевтичні 

практики з ОЕФ та 

ФММ) і вибіркові 

компоненти, які за 

сумарною кількістю 

годин переважають 

окремо взяті блоки 

«Фармацевтична 

хімія» чи 

«Фармакогнозія» 

(включно з 

фармацевтичною 

ботанікою). 

5.  Виправити наявні технічні 

огріхи.   

 

Кафедра хімії 

фармацевтич-

ного факультету 

ІФНМУ 

Схвалено Виправлено 



5 
 

6. На стор. 9 – вилучити фрази 

«виконання та захист курсових 

робіт; 

захисту курсових робіт», 

оскільки відсутній такий вид 

контролю знань на даний час. 

На стор. 23 – із назви колонки 

«Компоненти освітньої 

програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проєкти (роботи), практики» 

вилучити фразу «курсові 

проєкти (роботи)». 

Кафедра 

організації та 

економіки 

фармації і 

технології ліків 

(ОЕФ і ТЛ) 

ІФНМУ 

Схвалено На стор. 9 – вилучено «виконання та захист 

курсових робіт; захисту курсових робіт»; 

На стор. 23 – вилучено «курсові проєкти 

(роботи)». 

7. Унести зміни до пункту 

«Особливості програми» 

«Програма поєднує 

теоретичну та практичну 

підготовку здобувачів, що 

базується на сучасних 

наукових результатах і засадах 

сучасної фармацевтичної 

науки та належної аптечної 

(фармацевтичної) практики, 

реалізується у логічній 

послідовності дисциплін 

навчального плану, а також із 

залученням до роботи зі 

студентами практикуючих 

фахівців галузі до керівництва 

Кафедра ОЕФ і 

ТЛ ІФНМУ 

Схвалено На стор. 7 перший абзац пункту 

«Особливості програми» розділу 3 

«Характеристика освітньої програми» 

викладено у наступній редакції: «Програма 

поєднує теоретичну та практичну 

підготовку здобувачів, базується на 

сучасних наукових результатах і засадах 

фармацевтичної науки та комплексу 

належних фармацевтичних практик, 

реалізується у логічній послідовності 

дисциплін навчального плану, залучає до 

роботи зі студентами фахівців-практиків – 

до керівництва виробничою 

фармацевтичною практикою, проведення 

лекційних та практичних занять дисциплін 

циклу професійної підготовки». 
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виробничою практикою і до 

проведення практичних занять 

дисциплін циклу професійної 

підготовки», замінивши 

«належної аптечної 

(фармацевтичної) практики» 

на «комплексу належних 

фармацевтичних практик». 

8. Унести корективи до пункту 

«Кадрове забезпечення» 

розділу 8 «Ресурсне 

забезпечення реалізації 

програми» відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів 

України № 1187 від 30.12.2015 

року «Про затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження освітньої 

діяльності», згідно якої 

виписано підпункти 1-18. 

Кафедра ОЕФ і 

ТЛ ІФНМУ 

Схвалено Пункт «Кадрове забезпечення» розділу 8 

«Ресурсне забезпечення реалізації 

програми» (початок на стор. 18) зі всіма 

правками викладено у наступній редакції:  

«Усі науково-педагогічні 

працівники, залучені до реалізації 

освітньо-професійної програми зі 

спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація», мають кваліфікацію, відповідну 

до спеціальності, підтверджений рівень 

наукової і професійної активності. 

Переважна більшість науково-

педагогічних працівників є штатними 

працівниками ІФНМУ. Кадрове 

забезпечення кафедр і проєктної групи 

відповідають Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності 

відповідно до вимог Постанови Кабінету 

Міністрів України (КМУ) № 1187 від 

30.12.2015 р.  
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Група забезпечення освітньо-

професійної програми зі спеціальності 226 

«Фармація, промислова фармація» 

складається із 111 науково-педагогічних 

працівників, з яких науковий ступінь та 

вчене звання має 101 особа (90,99 %). У 

групі забезпечення частка тих, хто має 

науковий ступінь доктора наук становить 

25,74 % (26 осіб), кандидатів наук – 

74,26 % (75 осіб). Науково-педагогічна 

спеціальність викладачів, що забезпечують 

навчальний процес, відповідає 

дисциплінам, які вони викладають. 

Серед науково-педагогічних 

працівників 24 особи (21,62 %) мають 

сертифікати відповідно до 

Загальноєвропейської рекомендації з 

мовної освіти на рівні В1-С1 або 

кваліфікаційні документи (диплом про 

вищу освіту, науковий ступінь), що 

пов’язані з використанням англійської 

мови, у тому числі не нижче В2 – 20 осіб 

(18,01 %). Окрім того, 18 осіб (16,21 %) 

упродовж останніх 3-х років пройшли 

стажування за кордоном. 

Підвищення кваліфікації 

здійснюється систематично, відповідно до 

Положення про підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних та педагогічних 
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працівників ІФНМУ,  періодичність 

підвищення кваліфікації осіб – 1 раз на рік 

упродовж 5 років. 

Водночас за останні 5 років 100 % 

викладачів пройшли курси підвищення 

кваліфікації; окрім того, 100 % науково-

педагогічних працівників мають науковий 

ступінь доктора наук чи кандидата наук та 

читають лекції з освітніх дисциплін за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова 

фармація» і працюють на постійній основі; 

випускові кафедри очолюють доктори 

наук. Рівень наукової та професійної 

активності науково-педагогічних 

працівників засвідчується виконанням за 

останні 5 років не менше 4 умов, 

зазначених у пункті 5 приміток (підпункти 

1–18) Постанови КМУ № 1187 від 

30.12.2015 р. «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності». З усіма науково-

педагогічними працівниками укладені 

трудові угоди після проходження 

конкурсної комісії. 

Фармацевтичний факультет тісно 

співпрацює із майбутніми роботодавцями 

випускників: проводяться спільні науково-

практичні конференції; працівники 

практичної фармації Прикарпаття входять 
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до складу екзаменаційної комісії з атестації 

випускників; вони читають лекції, 

проводять на базі суб’єктів 

господарювання окремі практичні заняття, 

засідання студентських наукових гуртків, 

керують виробничою фармацевтичною 

практикою, заочною частиною 

інтернатури; їх побажання враховано при 

формуванні вибіркових компонентів 

навчання». 

9.  Доповнити розділ 8 «Ресурсне 

забезпечення реалізації 

програми» інформацією 

стосовно застосування 

програми Microsoft Teams. 

Кафедра 

фармації 

ІФНМУ 

Схвалено Стор. 21:  

У пункті «Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення» розділу 8 

«Ресурсне забезпечення реалізації 

програми» речення, яке починається 

словами: «Інформаційне забезпечення 

ґрунтується на використанні «хмарних 

технологій» … доповнено наступним 

чином: «…для проведення занять у режимі 

on-line (відеоконференцій) 

використовується програма Microsoft 

Teams». 
10. Назву блоку ВК 19.2 «Належні 

якості у фармації» змінити на 

«Належні фармацевтичні 

практики» 

Кафедра ОЕФ і 

ТЛ ІФНМУ 

Схвалено  У новій редакції: 

Стор. 28: ВК 19.2 «Належні фармацевтичні 

практики». 
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11. Поміняти місцями блоки 

вибіркових компонентів: блок 

1 і блок 5. 

Кафедра 

мовознавства 

ІФНМУ 

Схвалено У новій редакції: 

Стор. 25: Блок 1 «ВК 1.1 Іноземна мова» 

«ВК 1.2 Іншомовна комунікація» 

Блок 5 «ВК 5.1 Англійська мова за 

професійним спрямуванням» 

«ВК 5.2 Англійська мова для ділового 

спілкування фармацевта». 

12. Блок 15 вибіркових 

компонентів доповнити 

курсами за вибором (у т.ч. 

авторськими) з дисциплін 

професійного спрямування 

Пустовіт Артур, 

Magister farmacji, 

Solispharm 

spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnośc

ią (м. Варшава, 

Польща). 

 

Студенти  

ІФНМУ 

Схвалено У новій редакції: 

стор. 27: Блок 15 «ВК 15.13 Іншомовна 

фахова комунікація: англійська». 

«ВК 15.14 Організація фармацевтичної 

справи за кордоном». 

13. Унести до навчального плану 

у частині вибіркових 

компонентів додаткову 

вибіркову дисципліну: 

«Косметологія». 

Студенти  

ІФНМУ 

Схвалено частково: у 

блоці 15 вибіркових 

компонентів вже є 

дисципліни з цього 

напрямку, однак 

відбулася корекція їх 

найменувань. 

У новій редакції: 

стор. 27: Блок 15.  

«ВК 15.8 Технологія парфумерно-

косметичних засобів. 

ВК 15.11 Аромологія у фармації і 

косметології». 

14. Унести зміни до розділу 4.2 

Матриця відповідності 

програмних компетентностей 

вибірковим компонентам 

Кафедра 

мовознавства 

ІФНМУ 

Схвалено  Стор. 32. Унесені відповідні зміни у табл. 

4.2. 
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освітньої програми: ВК 1 

Фахові компетентності –  

вилучити ФК 2, ФК 5, ФК 7. 

15. Унести зміни до розділу 5.2. 

Матриця забезпечення 

програмних результатів 

навчання (ПРН) вибірковими 

компонентами освітньої 

програми ВК 1 

Вилучити: ПРН 1, ПРН 14, 

ПРН 16, ПРН 17, ПРН 19.  

Кафедра 

мовознавства 

ІФНМУ 

Схвалено  Стор. 34. Унесені відповідні зміни у табл. 

5.2. 

16. Унести зміни до розділу 4.1 

«Матриця відповідності 

програмних компетентностей 

обов’язковим компонентам 

освітньої програми»: 

ОКП 24 

Фахові компетентності – 

вилучити ФК 6. 

Кафедра 

фармації 

ІФНМУ 

Схвалено  Стор. 31. Унесені відповідні зміни у табл. 

4.1.  

17. Унести зміни до розділу 5.1 

«Матриця забезпечення 

програмних результатів 

навчання (ПРН) 

обов’язковими компонентами 

освітньої програми»: 

ОКП 24  

Вилучити: ПРН 18. 

Кафедра 

фармації 

ІФНМУ 

Схвалено  Стор. 33. Унесені відповідні зміни у табл. 

5.1. 

18. Унести зміни до розділу 4.2 

«Матриця відповідності 

Кафедра 

інфекційних 

Схвалено Стор. 32. Унесені відповідні зміни у табл. 

4.2. 
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програмних компетентностей 
вибірковим компонентам 
освітньої програми»:
ВК 11
Фахові компетентності -  
додати ФК 9.

хвороб та
епідеміології
ІФНМУ

19. Унести зміни до розділу 4.1 
«Матриця відповідності 
програмних компетентностей 
обов’язковим компонентам 
освітньої програми» 
та 4.2 «Матриця відповідності 
програмних компетентностей 
вибірковим компонентам 
освітньої програми»:
ОПП41
Вилучити: ФК 2, ФК 4.
ВК 15
Загальні компетентності -  
додати ЗК 3.
ВК 22
Фахові компетентності -  
додати ФК 9.

Кафедра ОЕФ і 
ТЛ ІФНМУ

Схвалено Стор. 31, 32. Унесені відповідні зміни у 
табл. 4.1 та табл. 4.2.

Гарант освітньо-професійної програми «Фармація, промислова фармація» І Ф Е П У Г У ^ І ^ ----------Федяк І.О.


