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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. Фармацевт – РЕДАКЦІЯ – 2020-02 

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 

«Фармацевт» (надалі ОПП) 

замінити назву професійної 

кваліфікації із «Провізор» на 

«Фармацевт». Оскільки 

13.08.2021 р. зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 

наказ МОЗ за № 1061/36683 

«Про внесення змін до наказу 

Міністерства охорони здоров'я 

Гарант ОПП, 

Федяк І.О. 

Схвалено  За текстом нової редакції ОПП назву 

професійної кваліфікації «Провізор» 

замінено на «Фармацевт» та, відповідно, 

«провізорська посада» на «фармацевтична 

посада». Загалом здійснено 17 замін. 
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України від 28 жовтня 2002 

року № 385», яким змінено 

Переліки закладів охорони 

здоров’я, лікарських посад, 

посад фармацевтів, посад 

фахівців з фармацевтичною 

освітою (асистентів 

фармацевтів), посад 

професіоналів у галузі 

охорони здоров’я, посад 

фахівців у галузі охорони 

здоров’я та посад 

професіоналів з вищою 

немедичною освітою у 

закладах охорони здоров’я 

шляхом заміни назви посади із 

«Провізор» на «Фармацевт». 

2. У зв’язку із реорганізацією 

фармацевтичного факультету 

змінено назви кафедр, на яких 

працюють гарант та члени 

робочої групи ОПП.  

 

Гарант ОПП, 

Федяк І.О. 

Схвалено Гарант освітньої програми: Федяк І.О., 

к.фарм.н., доцентка кафедри судової 

медицини та медичного права, деканеса 

фармацевтичного факультету. 

Члени робочої групи: 

1. Іванчук І.М. – к.фарм.н., доцентка 

кафедри хімії, фармацевтичного аналізу 

та післядипломної освіти, заступниця 

декана фармацевтичного факультету; 

2. Грицик А.Р. – д.фарм.н., професор, 

завідувач кафедри фармацевтичного 

управління, технології ліків та 

фармакогнозії; 
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3. Купновицька І.Г. – д.мед.н., 

професорка, завідувачка кафедри 

клінічної фармакології і клінічної 

фармації;  

4. Стецьків А.О. – д.х.н., професор, 

завідувач кафедри хімії, 

фармацевтичного аналізу та 

післядипломної освіти. 
3. У зв’язку із акредитацією ОПП 

внести зміни до пункту 

«Наявність акредитації» 

Гарант ОПП, 

Федяк І.О. 

Схвалено  Пункт ОПП «Наявність акредитації» 

викласти у наступній редакції: 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми виданий Національним 

агентством із забезпечення якості вищої 

освіти 29.01.2021 р. № 1143. 
4.  У зв’язку із зміною рівнів у 

Національній рамці 

кваліфікації України 

(Постанова КМУ від 

23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження Національної 

рамки кваліфікацій» у редакції 

Постанови КМУ № 519 від 

25.06.2020, яка вступила в дію 

02.07.2020) змінити пункт 

«Цикл/рівень» 

Гарант ОПП, 

Федяк І.О. 

Схвалено  Пункт ОПП «Цикл/рівень» викласти у 

наступній редакції: 

Національна рамка кваліфікацій України 

(НРК) –  

7 рівень; Європейська рамка кваліфікацій 

(ЄРК, ЕQF) –  

7 рівень; Рамка кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти (РК 

ЄПВО, QF-EHEA) – 2 цикл. 

5. Відповідно до Правил 

прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в Івано-

Франківському національному 

медичному університеті в 2021 

Приймальна 

комісія ІФНМУ 

Схвалено Пункт ОПП «Тип диплому та обсяг 

освітньої програми» викласти у 

наступній редакції: 

Диплом магістра, одиничний; 
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році змінити терміни навчання 

студентів на ОПП із 5 років 

для денної та 4,5 і 5,5 років для 

заочної форм навчання. 

300 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 

роки 10 місяців (денна форма) та 5 років 

5 місяців (заочна форма) на основі повної 

загальної середньої освіти; 

300 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 

роки 10 місяців (денна форма) та 4 роки 5 

місяців (заочна форма) на основі диплому 

здобутого освітнього ступеня молодшого 

бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра, освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста за 

відповідною спеціальністю. 

6. Відповідно до Правил 

прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в Івано-

Франківському національному 

медичному університеті в 2021 

році змінити пункт 

«Передумови» 

Приймальна 

комісія ІФНМУ 

Схвалено Вимоги до попередньої освіти – повна 

загальна середня освіта (за результатами 

сертифікатів ЗНО) або освітній ступінь 

молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра, освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за відповідною спеціальністю 

фармацевтичного / медичного 

спрямування (за результатами вступних 

іспитів). 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_u

niversitetu/primalna_komisia/2021/univer/ 

7. У пункті ОПП «Мова(и) 

викладання» вилучити 

російську мову відповідно до 

листа МОН № 1/9-425 від 

26.08.2021 р. «Щодо 

виконання Закону України 

Начальник 

юридичного 

відділу ІФНМУ 

Хомут У.В.  

Схвалено  Пункт ОПП «Мова(и) викладання» 

викладено у наступній редакції: 

«Українська, англійська». 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/primalna_komisia/2021/univer/
https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/primalna_komisia/2021/univer/
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«Про забезпечення 

функціонування української 

мови як державної»» 

8. У зв’язку із акредитацією ОПП 

внести зміни до пункту 

«Термін дії освітньої 

програми»  

Гарант ОПП, 

Федяк І.О. 

Схвалено  Пункт ОПП «Термін дії освітньої 

програми» викладено у наступній 

редакції: «Строк дії сертифіката про 

акредитацію освітньої програми 01.07.2026 

р. зі щорічним плановим оновленням». 

9.  У пункт «Оцінювання» 

розділу 5 «Викладання та 

оцінювання» ОПП внести 

зміни у зв’язку із зміною 

форми оцінювання самостійної   

позааудиторної роботи 

студентів заочної форми 

навчання у міжсесійний 

період. Відповідні зміни згідно 

із Положенням про заочну 

форму навчання в ІФНМУ 

(наказ ректора № 892-д від 

30.06.2021 р.). 

Кафедри: 

Організації та 

економіки 

фармації і 

технології ліків 

ІФНМУ, 

Клінічної 

фармакології і 

фармакотерапії 

ІФНМУ, 

Патофізіології 

ІФНМУ, 

Хімії 

фармацевтич-

ного факультету 

ІФНМУ, 

Медичної 

біології і 

медичної 

генетики 

ІФНМУ, 

Схвалено У пункт «Оцінювання» розділу 5 

«Викладання та оцінювання» ОПП 

внесено зміни: «Поточний контроль – 

перевірка знань під час практичних та 

семінарських занять, доповідей, проєктів; 

демонстрація практичних навичок; 

контроль самостійної позааудиторної 

роботи студентів». 
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медичної 

інформатики, 

медичної та 

біологічної 

фізики ІФНМУ, 

деканат фарма-

цевтичного 

факультету 

10. Включити в ОПП вибіркові 

компоненти (в т.ч. авторську) 

«Українська мова як 

іноземна», «Україномовна 

комунікація» для іноземних 

студентів 1 року навчання 

Кафедра 

мовознавства 

ІФНМУ 

Схвалено Блок 1 вибіркових компонентів ОПП 

доповнено ВК 1.3 і 1.4 (у т.ч. авторською): 

«Українська мова як іноземна», 

«Україномовна комунікація» 

11. Змінити  в ОПП назви 

вибіркових компонентів (в т.ч. 

авторську) «Токсикологічна та 

судова хімія», 

«Токсикологічна хімія та 

судовотоксикологічний 

аналіз» на «Токсикологічна 

хімія», «Хіміко-

токсикологічний аналіз» 

Кафедра хімії 

фармацевтич-

ного факультету 

ІФНМУ 

 

Схвалено В блоці 16 вибіркових компонентів ОПП 

змінити назву ВК 16.1 «Токсикологічна та 

судова хімія» на «Токсикологічна хімія», 

ВК 16.2 «Токсикологічна хімія та 

судовотоксикологічний аналіз» на 

«Хіміко-токсикологічний аналіз» 

12. Включити в ОПП в блок 4 ВК 

«Web-дизайн у фармації». 

Кафедра 

медичної 

інформатики, 

медичної та 

біологічної 

фізики ІФНМУ 

Схвалено Блок 4 вибіркових компонентів ОПП 

доповнено ВК 4.5 «Web-дизайн у 

фармації». 
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13. Включити в ОПП вибіркову 

компоненту «Академічна 

доброчесність» та 

«Комп'ютерні технології у 

дослідженні лікарських 

засобів» для студентів 1 року 

навчання 

Кафедра 

фармації 

ІФНМУ 

 

Схвалено Блок 3 вибіркових компонентів ОПП 

доповнено ВК 3.6  «Академічна 

доброчесність» та ВК 4.4 «Комп'ютерні 

технології у дослідженні лікарських 

засобів» 

14. Включити в ОПП вибіркову 

компоненту «Принципи 

обчислювальної хімії і 

молекулярне моделювання», 

«Фармацевтичні аспекти 

харчових продуктів», 

«Броматологія» для студентів 

3 року навчання 

Кафедра 

фармації 

ІФНМУ 

 

Схвалено частково Блок 9 та 10 вибіркових компонентів ОПП 

доповнено ВК 9.5 «Принципи 

обчислювальної хімії і молекулярне 

моделювання», ВК 10.4 «Фармацевтичні 

аспекти харчових продуктів» 

(авторською). 

Відхилено внесення в ОПП ВК 

«Броматологія», оскільки в блоці 15 є ВК 

15.7 «Нутріціологія та броматологія». 

15. Включити в ОПП вибіркові 

компоненти (авторські) 

«Лікарські рослини і 

фітотерапія», «Наукометрія», 

«Нові лікарські препарати 

вітчизняного та зарубіжного 

виробництва» для студентів 4 

року навчання 

Кафедра 

фармації 

ІФНМУ 

 

Схвалено Блок 15 вибіркових компонентів ОПП 

доповнено ВК 15.15 «Лікарські рослини і 

фітотерапія», ВК 15.16 «Наукометрія», ВК 

15.17 «Нові лікарські препарати 

вітчизняного та зарубіжного виробництва» 

(авторські) 

17. Внести зміни до ОПП 

«Фармація, промислова 

фармація», Робочого 

навчального плану на 2021-

2022 н.р. підготовки магістрів 

за спеціальністю 226  

Кафедра 

фармації 

ІФНМУ 

 

Відхилено частково Наказом ІФНМУ № 810-д від 28.08.21 

«Про організацію освітнього процесу на 

2020-2021 навчальний рік» п.18, підсумок з 

дисциплін на всіх ОПП проводити у формі 

підсумкового модульного контролю за 

результатами навчання. 
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