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Ф аховий медичний коледж Івано-Франківського  національного

меднч ного у ні верситету

Підготовку фахових молодших бакалаврів у фаховому медичному 

коледжі] вано-Франківського національного медичного університету 

заплановано проводити за навою освітньо-професійною програмою, проект 

якої було оприлюднено для обговорення.

Враховуючи заявлений вектор, що освітньо-професійна програма 

(ОПП) спрямована на формування здатності майбутнього фахівця 

розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі, критично осмислювати 

й вирішувати практичні проблеми у професійній фармацевтичній чи 

дослідницько-інноваційній діяльності, дане рецензування буде проведено з 

урахуванням вимог ринку праці до спеціальності 226 Фармація, промислова 

фармація.

ОПП складена типово за структурою. У ній логічно та чітко визначені 

як загальна, так і фахові компетентності, які формуються під час засвоєння 

обов’язкових та вибіркових компонентів навчального плану. Дисципліни, які 

представлено в переліку компонентів ОГІП та у вигляді структурно-логічної 

схеми, є актуальними та необхідними для вивчення майбутніми фахівцями 

фармацевтичної галузі. Засвоєння ОПП за спеціальністю 226 Фармація, 

промислова фармація загалом та кожної компетентності зокрема сприятиме 

забезпеченню тих програмних результатів навчання, які відповідають на 

запити роботодавця. Варто відзначити, що фаховий медичний коледж Івано- 

Франківського національного медичного університету тісно співпрацює з 

практичною фармацією Прикарпаття. Тому доцільним буде в ОГІП більш 

детально вказати види основної діяльності, які проводяться в фаховому 

медичному коледжіза участю роботодавця.



Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного 

медичного університету забезпечений достатньою матеріально-технічною 

базою та володіє сформованим кадровим потенціалом для забезпечення ОПП 

«Фармація». Кадрове забезпечення ОПП відповідає профілю дисциплін. До 

викладання і практики залучаються викладачі з досвідом як науково- 

методичної, так і практичної роботи з рецензованою спеціальністю. 

Оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів на даний час 

відбувається, а відповідно до ОПП, і в подальшому буде відбуватися прозоро 

та неупереджено.

Вважаю, що рецензована ОПП «Фармація» за рівнем освіти фаховий 

молодший бакалавр галузі знань 22 Охорона здоров’яспеціальності 226 

Фармація, промислова фармація, кваліфікації фармацевт фахового медичного 

коледжу Івано-Франківського національного медичного університету 

відповідає сучасним вимогам і її можна рекомендувати до впровадження для 

підготовки фахових молодших бакалаврів.
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