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ОСВIТНЬО-ПРОФЕСIЙНУ ПРОГРАМУ (ФАРМАЦLЯ>

за piBHeM освiти фаховий молодший бакалавр

Галузь знань: 22 Охорона здоров'я

Спецiальнiстьl 226 Фармацiя, промислова фармацiя

Квалiфiкацiя: Фармацевт

Фаховий медичпий коледж Iвано-Франкiвського нацiональпого

медичного унiверситеry

Основне завдаЕня фармацевтичноi галузi - виробництво i своечасне

забезпечення споживачiв ефективними, безпечними, якiсними та доступними

за цiною лiкарськими препаратами. Тому до закладiв освiти, якi здiйсцюють

пiдготовку фахiвцiв, що будуть забезпечувати реалiзацiю цього завдаЕнJI,

счспlльство ставить висок1 вимоги.

Проект освiтньо-професiйноi програми <Фармацiя> за piBHeM освiти

фаховий молодший бакалавр спецiальностi 226 Фармацiя, промислова

фармацiя гапryзi знань 22 Охорона здоров'я фахового меди!Iного коледжу

Iвано-Франкiвського нацiонального медиtIного унiверситеry орiентований на

cyracHi вимоги ВООЗ щодо ролi та Micii фармацевта у системi охорони

здоров'я, органiчно поеднус теоретиЕIЕу та практичну складовi навчання Еа

базах практик i в 1мовах, максимzLпьно наближених до реальЕих. Розроблена

освiтньо-професiйна програма пiдготовки фахiвцiв за спецiальнiстю 226

Фармацiя, промислова фармацiя пропонусться до затвердженшI закладом

освiти з урахуванням потреб виробничо-господарськоi дiяльностi та

ЕормативIlо-правових aKTiB.

Основною метою ocBiTHboi дiяльностi за спецiальнi стю 226 Фармацiя,

промислова фармацiя рiвня освiти фаховий молодший бакалавр е пiдготовка

фахiвцiв, здатних вирiшувати типовi задачi у сферi фармацевтичноi галузi,

вкIIючаючи технологii виробництва (виготовлення) лiкарських засобiв та

активнI]rх фармацевтичних iнгредiентiв, фармацевтичну розробку лiкарських

засобiв, проведенЕrI комплексу заходiв з контролю якостi та iншi практичнi

завдаЕIltI на ocHoBi оволодiння системою компетентностей.



Освiтньо-професiйна програма складена логiчно, визначено мету,

завдання, змiст, а також заг€tльнi та фаховi (спецiальнi) компетентностi

вiдповiдно до Нацiональноi рамки компетентностей. Послiдовнiсть вивчення

дисциплiн, план та графiк навчального процесу, перелiк i обсяг нормативних

та вибiркових дисциплiн вiдповiдають вимогам до практиtIIIоi пiдготовки

фахових молодших бакалаврiв за спецiальнi стю 226 Фармацiя, промислова

фармацiя й покликанi сприlIти забезпеченню вiдповiдностi програмних

результатiв навчаЕня запитам потенцiйних роботодавцiв та академiчного

середовища.

Рецензована освiтньо-професiйна програма <Фармацiя> за piBHeM освiти

фаховий молодший бакалавр спецiальностi 226 Фармацiя, промислова

фармацiя галузi знань 22 Охорона здоров'я фахового медичного коледжу

Iвано-Франкiвського нацiонального медичного унiверситеry мае необхiднi

cTpyKTypHi i змiстовнi складовi, вiдповiдае сг{асним пiдходам до

спецiальностi i дозволяе досягти визначених програмних результатiв навчаЕня

та сформуЕати необхiднi вмiння, навички та компетентностi, потрiбнi дrrя

практичноi дiяльностi.

З врахуванням викJIаденого, освiтньо-професiйна програI\4а <Фармацiя>

може бути рекомендована в освiтнiй процес з метою пiдготовки фаховlп<

молодших бакалаврiв за спецiальнi стю 226 Фармацiя, промислова фармацiя.
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