
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗдОРОВ'Я УКРАЇНИ
міністЕрство освіти і нАуки укрАЇни
ЗАКАРПАТСЬКИй БАЗОВИй дЕРЖАВНИй

МЕдИЧНИй КОЛЕдЖ

ОСВПНЬОнПРОФЕСІйНА ПРОГРАМА

«Фармація,промислова фармація»

ПОЧаТКОВОГО РіВНЯ (КОРОТКИй ЦИКЛ) ВИЩО.1. ОСВіТИ

за спеціальністю  226 Фармація,промислова фармація

галузі знань 22 0хорона здоров'я

Кваліфікація : Фармацевт

Ступінь: молодший спеціаліст

розглжто
на засіданні педагогічноЇ ради

Протокол №7
від«    31    »          08       20Ї3

року

Освітня проірама вводиться в дію з 1
В.о.директора Закарпатського базового державного мед

2018 р.
ного коледжу

О.І.Сливка
від о 1.09.2018 р.)

Хуст  2018 р.



пЕрЕдмовА

Розробтіено робочою групою ЗакарпаТського базового державного меZ
кЬледжу у складі :і
1.   Фединець  іліон\а  Шандорівна-голЬва  робочо.і.  групи,  спеціаліст

категорі.і.,    викладач,методист,  голова  циклово.і.  комісі.і.  природничо-щ

підготовки, викладач фармакологі.і.,анатоkі.і. з основами фізіологі.і..

2. Скундзя Щталіd ЮЬівна -Член робфчо.і. крУпи, спеціаліс+; вищо.і. категсфі1

икладач-методист,  ви-кладач    циклово.і. (комісі.і.  загальноосвітньо.і.  підгQтовк

викладач фармацевтичпо.і. та органічно.і. хімі.і..

3.   Кушнірик Євгенія Василівна -член робочо.і. ірупи, спеціаліст іі категор

викладач циклово.і. коLіісі.і. природничо-науково.і. підготовки,   технологі.і. лікі

організаці.і.таеkономікkфармаці.і.,фармакогнозі.і..

4.   Бурак  Єлизавета Амброзівна  -чjЇен  робочо.і.  групи, спеціаліст  вищЬЇ\

категорі.1.,  ` «старший   виїtладач»,   голова   циклово.1.   комісі.1.   гуманітарно.1' '' та

соціальноґеконоМічноЇпідготовки.
і5.дідик    Віолета   :Іванівна    -член  ; робочо.і.    ірупи,    спеціаліст    вищо.і.

ікатегорі.і.,викладач-методист,   кандидат   економічних   наук,   викладач ' основ

іменеджменту   іа| 'маркетингу  У   фармаЦі.і.  та   інформаційних   технологій   в

фармаці.1..  ,              )            ,

ВІШСЕНО , цикловою комісією фундаментальних дисциплін Закарпатського
базЬвого державLого медичного коледжу.і

\`

розгляшуто   тА  ` схвАjшно на    засіданні     педагогічно.і.    ради

Закарпатського і базовоҐо державного медичного коледжу (протокол № 7   від
31.08.2018' року), як тимчасовий документ до введення стандартів вищо.і.

за спеціальністю.

ЬвЕдЕно ЬшрпіЕ.                        t

`,,

ОСВ1ТИ

Освітньо-професійна   проірама  Фармація,промислова   фармація і для
іочаткового  рівня  (короткий  цикл)І вищо.і.  освіти  галузі  знань  22  Охороні



здоров'я  за  сhеціальністю  226  ФармаЦія,промислова  фармація  вводиться
)I

дію з о1.09.2018 рокУ.

Освітньо-професійна  проірама  є; нормативним документом,  у ' якdм
визначено пере
термін   Їа   зм:

послідовність

виконання  ціє.і.
перелік       зага.

]ви доступу до навчання за цією прокрамою, нормативний
!

навчання,   пер6лік ! навчальних   дисцііплін   іа   ілогіЧНа

вивчення,   кількісщ   кредитів   ЄКТС,   необхідниk   длЯ

програми,  нормативні , форми  державно.і.  атестаціЇ,  а
)

ьііихї      та     :спеціалщих      (фаховиk)      комцетент
(

[  у  термінах результатів  нав.чання,  та  вимоги і до  ко]

якіості     вищО.і.  '  оСвіти    та    професійііо.і.    підготовки     фахівцяL

кваліфікаційноҐо  рівня  молодшого  спеціаліста  галузі  знаLь  22

здоров'я mеціаhьності 226 Фармація,пЬомислова фарМація.



1. Црdфіль освітньо.і. програМи зі спеціальності 226
. Фармація,промиЬлова фармація

1 - Загальна інформація
Повна назва внавчальііогоза огоаду uЗакарпатськии ба овии державнии медичнии коле

СТУПіНЬ ВИЩО.1. 0 віти Рівень вищо.і. освіти - перший

ар

та'назваікваліф
`1

каці.1.    i, СТУПіНЬ ВИЩО.1' іОСВі и - молодший  спеціаліст
мовою оригіна Галузь знань -22 О*орона здоров'я

Спеціальність - 226! Фармація,промислова фармація , ,
Освітньо-професійна програма - Фармація,промислова ф
Кваліфікація - «Фармацевт», присвоюється державною
еkзаменаційною коМісією за результатами державної  ,
кЬаліфікщійно.і. атефтаці.1.

Офіційнаідазва
Е

Освітньо-професійЦа програма Фармація почqтково.гd рівнЯ ($

ОСВіТНЬО.1.,ПРОЩами, І (Короткййцикл)JвиІhО.1. ОСВіТИ ЦідГОТbВКИ MOJIодшого спеціаЛгіста,
L: dпеціальності 226 Фі армація,промислова фармація

Тип диплрму таІ диплом молодшрго спеціаліста, одиничний, l20 кредитів ЄКтс
обсягОСРіТНЬО.1.ПРОГР

ами.
за ОПП, терміц навчання 3роки   і

1

Наявністьакредитаці.і. відсутня

Цикл/рів6нь ' j НРК Укфа.і.ни + 5 рівеіїь

Передумови Наявніс`ть      базово.і.   загально.і.   середньо.і.   освіти.   Абітурієнтй І,І
повинні  мати  державнии  документ  про  освіту  встановленого
зразка.  Умови  встУпу  визначаються  «Правилами  прийому до
Закарпатського   базового   державного   медичного   коhеджу»'
затвердженими у вс ановленому порядку

Мова(и) викладаНня Укра.і.нсьКа
Термін ді.і. ОсвітІІрограми,щьо.1.. ТеРМіН ді.1. ОСВіТНЬО.1 програми -до о1.09.2028

Інтернет-адреdhПОСТійНОГОроЗміщенняосВітньо.і.прогр

опаисуми

е-mаі1:і  ZЬdmk і43@ukг.пеt

`,. .   ,             ,   ,       |   `

Забезпечити  загальkокультурнУ  та  професійно  орієнтовану  підготовку  здобувача
і ЬИЩО1  ОСВ1ТИ  СТ"®.', еню молодший спеціаліст, іизначити обсяг спеціальних знань, уміньта
навичок, достатніх для івирішення типових задач діяльнdсті фахівця на відцовідній посад13
Ьключаючи виготовленнй ліків, .і.х зберігання, 'контроль якості, доставку,розподіл, рцдачу :
та регулювання забезпечення лікаі)ськими засобами

t

3 -Характеристика Іосвітньо.і. програми   ,
Предметна обла(галузьзнань,іІ'сть , . , Охорона здоров'я наєеленіія. Фармація. діяльність фармацевта

включає       організаційні,       технологічні,      адміністративноі
спеціальЇіість) і господарські   (упращінські)   функці.і.,  і визначення  потреби   в

лікарських     засобах  І та    виробах    медичного    призначення,
організацію  .і.х  постачання;  забезпечення  сучасноЇ  технолог і.1.

виготовлення ліків за рецептами  і вимогами закладів  охорони
здоров'я; приймання, зберігаііня та відпуск лікарських засобів,
проведення інформаційно.і. роботи, дотримання принципів
ф.армацевтцчно.і. деонтологі.і., портійне підвищення професійного
р1вня.

ґ,



О ієн     . |

Прокрама     орієнтов'ана     на      формування     у     здкомпет.ентностейщодЬнабуттяглибокихзнань;уміньтанl.,обувачавичо івк`1

З1 СПеЦ1аЛЬНОСТ1.              і

•3їїї`їIdь

Обов 'язкові компонеііти освітньо.і. програми розподілено ндиєциплінй;якіформУютьзагальнікомпетентностіа,

(915год.),тадисципліhи,якііформуютьспеціальні
компетентності (1410і\год.) Обсяг кредитів, передбачецихдлявивчення навчальних дисциплін, рівномірно розподілено мрбов'язковимикомпонентами.,u'іж

р    таціяосвпрограмиОсновнийІтньоІІ Осітньо-про  есіина   і

uфоіосрітньо.і.црогОсобливо.
и,

Загальна освіта в предметніи області. Акцент робиться на і

ріформуванні  та  розвцтку  професійних  компетентностей  у  сфе
\   фармацевтичноЇ галуз;і з урахуванням специфіkи роіботи.

ст1програми

I

t   Реал1ЗуЄться  при  поєдНанн1  теоретичНО.1.  та  практично.1.  (групах)підготовкиtі
у,

4
допра j     тllридатністьuипускників   ,цевлаштуванцятаhодальшогонавчання

Придатність допрацевлаштуваІ!п
ннІня Післяпідготовкизаданноюосвітньоюпрограмоюфахівець

здатнии виконувати наступні види діяльності, зазначеніі в ґалузі`
економіки (КВЕд оо9: 2010 (зі змінами)):21.20Виробництвофармацевтичнихпрепаратів і матеріалівОптоваторгівляпарфумнимитакосметичнимитоварамиОптоваторгівляфармацевтичнимитоварами,,Р.озтрібцаторгівляФармацевтичнимитоварамирчеціалізованихмагазинах,

Роздрібнаторгівляkедичнимийортопедичнимитовараk Іив
пеціалізованих магазинах.
Фахівець здатщй викdнувати зазначені професійні роботи з003:2010(зізмінами),адк,:`

і може займати первинні посади: 3228 фармацевт.-®
Крімтого,випускниkєпридатнимдляпрацеЬтіаштуванняів

закладах, установах та тідприємствах фармацевтичного сектору,   ітqкихякфармацевтиччікомпані.і.,комерційніфірмита

підприємства незалежЇіо від форм Ьласності, наУковоLдосліh®,
ні     '       q:

іінститути, організаційно-управлінські установи та слУжби
фармацевтичногосектору,дистриб'юторнікомпані.і.тарекііамні
агентства аналогічногф профіліЬ.

одальше навчання Випускникиможутьчродовжуватинавчаннязаосвітнімступенем
бакалавра.                       )

Викладання танавчання
5 -Викладання та оцінювання

BрИі:::g::::Z:ТЬСЯ прьфе:ГйУ::.НоТрОі::::Р=:#;Ий'   кому:іРкОа:::::g;
мщдисцищіінарний підходи до навчанця.
Нав.чання   здійснюється   піді   час   лекційнйх,   практичних   та
Сем1наРсЬких    занять,    самостійно.1.    позааудиторно.1.   роботизвикористанням  сучаqних  інформаційних  технологій  навчання;
консультацій з викладачами, різних видів практик.

Оцінювання Поточнии контроль, сіеместровий контроль, державна атестаціяу,
формі ком,плексного кваліфікаційного екзамену            і



6 - Програмні крмпетентності
Інтегральна Здатність :    розв'язуЕати      типові      спеціалізЬвані  і    задач
компетентність фармацевтичній галузі або у процесі навчання, що передбачає

застосування    полоЖень     і    методів     відповідно.і.    науки
характеризується певkою невизначеністю умов.

Загальні ЗК 1 . Здатність застос,овувати знання в практичkих ситуаціях.
компетентності ґг(зк) ,' ЗК 2, Здатність до hоЩуку, оброблення та аналізу інформ*і.і.`

іРізних джерел.   і

ЗК 3. Здатність виявлhи, ставити та вирішувати проблеми;  і
генерувати іде.і..
ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так `і
письмово.
ЗК 5. Навики здійснення безпечноЇ діяльності та охороци•б.

ІІІІ4I

і  авколишньогосе  е    ви   а,   оз    іннянео  хі  ностіта      і
дотримащя правил б6зпеки життєдіяльності.                       іІЗК..6.ЗдатНістьіоцінюрати та забезпечувати якість викоkанИх(

робіт.                                                                                                     ,,
Фахові,  ' ФК 1. Здатність використовувати у професійній діяльностіЬнання.
компетентносТі чормативно-прарових;, законодавчих актів України .та
спеціальності (Фїїїїї;1к)1І рекомендщій МіжнаЬодно.і. фармацевтично.і. федераці.і..  '

ФК 2. ЗдаЇність ібратИ участь у виробничій діялЬності ацтеk щL,,..,:виготовле±нялікарськихзасобівзарецеhтамиTіікарів,і

заМовленн'ями лікуват±ьно-профілактичних закjіаді'в.
ФК 3 . Здатність оргаіЇізовувати, забезпечувати і проводити
кочтроль Яkості лікаррьких засобів у відповіднЬсті з вимогами
державно.l. фармакопе.1. Укра.1.ни та чинно.1. нормqтивно.1.
документаці.і..
ФК 4, Здатність бращ участь у виробництві лікарських засобівв
умоваk фаЬмацевтичііих підпрщмств, включакрііи вибір   і
технологіtііЇого проце!у відповідного обладнання згідно з
вимогами НалежноЇ вйробничо.і. практики (GМР).
ФК 5. Здатність оргаіЇ.ізовувати та проводити заготівліо лікарськ
рослинноЇ сировини з ; урахуванням раціонального використащя
ресурсів лікарських рdслин, прогнозурати та обґрунтовувати
шцяхи виРіщеЬня проіблеми збереження, охорони та відтворення
лік.арських рослин відповідно до правил НалеЖhо.і. hрактики
культивуваііня та збирання вихідно.і. сировиниі росhинного '
походження (GАСР). :
ФК 6. Здатність організовувати діяльність аптеkи і3 забезпечення
їіаселення та закладів ; охорони здоров 'я лікарсіькими засобами,
виробами медичного призначення відповідно др вимог Наjіежно1
апТечно.і. іірактики та kормативно-правових актів у сфері
державноІ`о нагляду.  ,
ФК 7. Здатність організовувати систему звітності та обліку
(управлінського, статчстичного, бухгалтерського та фінансового
в аптечних закладах, здійснювати товарознавчий аналіз,
адміністративне діловодство, документування та управління
якістю згідно з нормаЇивно-правовими актамиі УкраЇни.
ФК 8. Здатність забезҐіечувати належне зберігаkщ hікарськіЇх
засобів та виробів медичного призначення відповідно' до .і.х
фізико-хімічних власЇивостей та правилІ НалежFо.і. практики
збіеріганщ (GSР) в заКладах охорони здоров'я.
ФК 9. Здатність застоЄовувати знання та уміння для розв'язання
завдань, пов'язаних з ;етапами обігу лікарських засобів в умовах
закладів, установ та підприємств (виробництв) фармацевтично.і
галузі незалежно від форм Ьласності.



ФК .10. Здатність розFіоб]іяти, впроваджувати
підходи меНедзкр4ентУ в професійній діяльності , аптечни

та застосовувати
закладів

відповідно до принциЇіів Належііо.і. практики фармацевтичkо.і'  І;
освіти та ГлобальноЇ Рамки FІР.
ФК 1 1 . ЗдаТність вик6ристовувати основні полрження марkетиш
у сфері лікарського забезпечення населення.
ФК 12. Здатність здій6нювати домедичну допомогу хворим тq  ,

!постраждалим у екстремальних ситуаціях.

gи%оір3;::ав:::СуТсЬкЗуд;#цВеапТтИу#:=оа::::рИсЧьНкУо:оПІзКа%оП:;.Ча6
`             .                        `          ,.             ,

ФК 14. Здатність проЬодити санітарно-просвітницьку роботу
серед населення з метрю профілактики захворювань та
поліпшення здоров 'я.
ФК 15. Здатність здійрнювати професійну діялЬність у і              ,
відповідності до вимЬг санітарно-гігієнічного режиму, охоронй
праці, техніки безпекЦ та протипожежно.і. безпеки.

7, -програмнірезультати навчання
Знання та розуміння ПРН 1. Знання про суfпільні науки, щосприяють розвитку

загально.і. культури й соціалізаці.і. особистості, схильності до
етичних цінностей, зцання історі.і. фармаціЇ, еконрміки та права,
рфуміння, причинно-наслідкових зв 'язків розвитку суспільстЬа й
уміння .і.х використовУвати в професійній і соціщьній діяльнЬсТі.
ЦРН 2. ЗцаFня оqновЦих нормативних\дЬкументів `з питаіЇь
охорони здоров 'я, фучкціонування аптечних (фармацевтиdних)
підприємстр різних фррм власності і господаркрвання:
ПРН 3. Знання особливостей забезпечення населення та
лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами в
сучасних умовах.
ПРН4.Розумінняосн'овнихпонятьфармакоекономіки.

I

ЦРН 5. Знання основних принципів внутрішньогосподарського
облікутазвітності.     і

FоРзНум6іі:=#:fа=за#іКд#.І.фТ:р=О=::#на:УіР#,Л:::Р::::=,засобів,
протипоказання, побічноЇ ді.і..
ЦР,Н 7. Знання класифікаці.і. ЛР та ЛРС за хімічним сkладом
біоJлогічно активних r}ечовин та Ьагальних правил заготівлі ЛРС,
ІІРН 8. Знання та розУміння теоретиthіиk основ' техіюлогіі.

ЕИрГЕТ;.Вg:=Н=яР:ЗоНмИеХнЗkалgтОуРрМиОл:кЛаірКсаьРкС::::сЗоабСіОЬбіВр.;мислоЬого
виробництва, .і.х загально.і. характеристики, умов збфігання.
ПРН 10. Знання та ро?уміння теоретичних основ методів
хімічного, фізико-хімічного та фармацеЬтичного анал'ізів.  і
ПРН 1 1 . Знання та розуміння основних принциііів менеджп;4ентУ
Їа маркетингу, які застосовуються у фармацевтичній Ґалузі.
ПРН 12. Знання загалрних принііипів ііадання першо.і.,
долікарсько.і. допомоги в разі нещасних випадків і гострих станів;
іірава і обdв'язки фармацевтів у цих ситуаціях.
ПРН 13. Знати та дотримуватись норм санітарно-гігієнічного
режиму, вимог технікіі безпеки при здійсненні професійно.і.
діяльності.

Застосування   ізнань
та розуміннь

ЦРН 14. Цроводити професійну діяльцість у соціальній Ьзаємоді.і.
основаній іна гуманісТичних і етичних засадах; ідентифікурати
майбутнюпрофесійнудіялщістьяксоціальнозіначущудmЇ
здdров 'я л`юдини.



)

'І   І1І

ПРН15.Застосовуват±знання3загальнихтафаховихдисципЛін
у про  есійній діяльн  сті.
ПРН 16. Уміння демонструватиLисьмовутаусйукомунікаціі•,,,,'
державною мовою.    ііПРН17.УмітиплануЬ

ати та реалізовувати професійну діяльність
на основі нормативно!іправових актів УкраЇни та рекомендацій
належних фармацевщчних практик.

L    .u                                                                                                           .               .u                                             .     ,
ПРН 18. Здіиснювати їкомплекс організаціино-управлінських і
заходів щЬдо забезпет±ення насетіення та закладів охорони :
Ьдоров'яліkарськими:засобами.
ПРН 19. Уміти здійснювати всі види обліку в аптечних закладах,
адміністративне діловодство.
ПРН  20. Уміння готувати лікарські засоби, вкгпочаютпі вибір і
лікарсько.і. форш, обір іунтуваннятехнолоh.і.тавибіробладіаііняІ
вішовідю до правил Належних крактик.
ПРН 21 . Уміти коНтрфлювати ікість лікарських` засобів під час •.1'х

приймання,іберігщня, виготовлення таЬідпуску.
ПРН22.Умітивикор+стовувати сучасні інформ.аційні т?   і
комунікаційні технолdгі.і., працювати в' комп ' іdтерних мереЖахта
Ьтворювати бази даних і використовувати інтернетLресурси. і
ПР.Н 23. Уміти надав*невідкладнихстанах.ти першу долікарську доііомогу при і

ФОрмуваhня ПРН 24. Аргумечтува и інформацію для прийняпя рішень, нести
суджень відповідальність за н х у стандартних і нестандартних

професійних ситуація
ПРН 25. АргуменЇуваЇи та оцінювати фактори, які впливаютьна
технологі.і. виготоЬлецня лікарських засобів.
ПРН 26. Ви5начати та: оцінювати фактQри, які вііливають на
професійну;діяльнісщ у відповідності до вимог санітарно- і
гігієнічного режиму,протипожежно.і.безпе?хорони праці, техніки безпеки таки.

ііРН 27. демонструвати здатність аналізувати таі проҐнозувати
основні економічні поі казники діяльності фармацевтичних і
підприємств (виробниЩтв) відповідно до чинного законодавства
укра.1.ни.

8 - Ресурсне забезпечещя реалізаці.і. програми
кадрове Реалізацію     осітньо-іірофесійно.і.    програми    зі    спеціальності

з?безпеч.ецня , забезпечують  педагоііні  працівники  з і повною\  вищокр  рсвітою
відповідного профіліQІ і напряму дисциплін, що викjіадаються які`:

мають  необхідний стаж   педагогічно.і.   роботи   та   практичний
досвід.    Щд    час    організації   інавчального    процесу    іможfуть
залучатися       професіонали       з       досвідом       дослідницькоЇ
управлінсько.і.,  інноваційно.і.,  творчо.і.  роботи  та/аб0  роботи  за
фахом.

Матеріально- Кількість кабінетів і лабораторій та .і.х нфви  визначається
технічне навчальним   планом }   зі    спеціальності.    Матеріально-технічне

забезпечення забезпечення кабінетів та лабораторій включає обладнання згідно
з  діючими  нормамщ оснащення.  Значна  кі]щкість  кабінетів  та
лабораторій     забезпечена     мультмедійними     системами     та
компютерами. Кабінети і лабораторі.і. паспортизовані.

Інформаційне +аі Програма забезпечує ься навчально-методичними комплексамиз
навчально- усіх  навчальних  компонентів,  до  складу  яких  входять:і типова,
методичщ навчальна та робоча 'тірограма навчащцоЇ дисципліни, меТодичнї
забезпечеhня розробки   теоретичнірі   та   практичних   занять`, і матеріали і дщ



організаціЇ     самостійно.і.    позааудиторно.і.    роботи     студ
•ент1в

матеріали контролю тощо. до пРограмного забезпечення рходить
електронний ресурс, Ґіредставлений електронними підручник и
та     посібниками; комплексами     навчальних     відеофільм1в ;
комп'ютерзнаньстуд ними прОГРентів,офіцамами для проведення тестовогр коійнийвеб-сайтколеджу,наякомуро

(н.зм1
ен

основна іцформація пЬО йОГО діЯЛЬНіСТЬ.
9-А адемічна мобільність                             t

Національна Національна мобільніСть здійснюється на підставі Закону укра.1.н
кредитна «про  вищу   освіту» та   угодами   між дВНЗ «Ужгородсь й
МОбіЛЬНіСТЬ національний універс тет».
міжнароднакредитнамобільність l

Навчання іноз€ІздЬбувачіввищосвіти мо.І.них



2. Пер6л,ік комПонент` освітньо+професійно.]. програми
)та .і.х логічна посл]довність

2.1. ЗагальноосЬітня підготовка№ - Кількістьгодинt Форма  ,
о`•,,`1t,з/п Наименувацня і дисципл піцсумкdвоіL,kоцтрщю

1 2 3
І•4`

}

Базові предмети 2183

1. Укра.і.нськаімова  , 140 дпА (зно)
Укра.і.нськаі7іітература' (l\

ї    140,   їU   ІІ ) ,   аJІ1,,к( ,,  : ,І;   \,Lц  L,;t):(|,І

3. зарубіжна` тература 72:
`   ,5алік ,

L1'1їt

(4.

Інозеkн м в,а  ,,`
'   28o'

залік ,
5. Історія укра`1`ни

)

105 залік
6.. ВсеЬвітняіс

`,,тор1я
7o

•залік:

7. Громадянська освіта і 7o||l залік, І `ї,-

основи правозцавства Ї
І 35

',   заhіk,

основи економічноЇ теорі.і. *
' 35 заJі,ік   ,

8. Математика (алгебра і початКи аналізу т'а
21o дпА (зно j

геомекрія) ` і і

9., Біологія 'і е Jюгія, 243\ дпА (зно)
10. Географія 88 заліk   `

•11. Фізика і астрономія 245 • залік

12. хімія 197 залік
13. Фізична yJIьтура ,, 210 залік ,

14. Захист Вітчйзіїи 105 залік

ВіІІбірково-обов'язкові предмети 210

15. Інформатика (Основи медично.і' інформатики*) 140 залік :

f

16. ТехнологіЇ і
[ 35 ( ,  залік  ,  . ,;

17. Ми6тецтГво (КультАурологія*) 35 залік
Профільні предмети і спеціальні курси 267,

профільні предмети:

18. Ботаніка 52 залік

19. Неорганічна хімія 106, залік
Іспеціаль Iн1, курси:

(

20. Органічна
[l,,,х1м1я

109 Еkзамен  ,

рАзом 2660   ,
Il



[

•'коднu ка КількістЬ Форма

г()

омпонвчальенти освітньоі прогрнідисципліни,пракТ
:::,              крЕе€:;ів підсуМковконтролОго

1 2 3 4, ч

tОбов'язковікоМпоненти оП!

І. дисципліни, кі формують загальні компетентності ї

ок1. Основи фіhософ,ських знань 2,0 заhік

ок2. Культурологія 1,5 залік

ок3. Фізич в ховання 2,5 залік , , (н'''-,

ок4. україщ камов :запрофесійнимспря+уванням 1,5, ;  Екзамец"
•,(ї',`',

ок5. Іцdзем ,aL ов.а за^ і пЬофесіййим спрямуЬанням 5,0, заhік

оk6: о6новй ііРавознdвСтваІ 1,5 залік

оk7. Історія уkра.1.ни 1,5 {  Екзамен

ок8. Соціологія•
•1,5 залік І

ок9. Еконо чна теорія 1,5 залік

ок 1o. Ьотаніка, ! 2,0 заліk

ок 11.
І ! •2,0       j

•t  ,:  Екзам\е
Неорган1ЧНа іХ1М1Я

ок 12. Анатомія з осноВами фізіологі.і. 2,0 залік

ок ,3. Гігієна з о
(Сновами екологі.і. 2,5 lзалік •,J

ок 14. оргаіїічh • х1м1я 2,0 Екзамен
зґ

ок 15. Основи міkрьбіо
•,,,лог1І

'

1,5 • залік ,

)     разом: 30,5
Ґ  П. дисципліни,які формують спеціальні  компетентності

ок 16. Аналії Іич а хімія 2,0 залік

ок 17. латинd
'ьк мова 1,5 залік

ок 18. т6хніk'а лабораторнихробіті 2,0 заліk

dк 19. перша долікарська допомога 1,5 заJІік

ок 20. Безпека життєдіяльності та основи охdрони праці 2,5 Екзамен,J
та охорона праці"в галузі

ок21. Фармацевтична
•o®х1м1я

3,0      І Ькзамен
ок 22. Фqрмакргнозія 4,5

•  Екзамен,
ок 23 . ТехнотіQгія ліків 6,0 Екзамен

ок 24. Фармакологія 4,0 Екзамен

ок 25. Організація та економіка фармаціЇ
(

4,0 Екзам

ок 26. Оdновй менеджменту та маркетингу фармаці.,. 2,0 залік

ок 27. Інформаційні технологі.і. у фармаці.і. 2,0 залік

разом : 35'0

загальний ОбСЯГ ОбоВ'ЯЗКОВИХ КЬМПОНеНТ:
'  65,5



виб.         .
`,І

исцихован л1ни,які
1ркові коф'ормуютьмпоненти'загальні коп              ,®

вкоз Ф.з

. омпетентност]

вк1вк121.

1ичннеоргАнатоеан,м1, няя

®,®

1,51,51,5

t,Е

зкз
Іалік ,'амен

а х1мІос

вк14. органічk
НОВаМИ ф131ОЛОГ11

з 1к:.

1,5 Екзам6н

І. дисципліни,dкі форму
разом :тьспеціал 6'0ь.

',

вк16.вк17.ьк18 Аналітилатин
'•.І..,,.•,

1к.

их робіт!

1,5

І, ззаJІ

стехнікькл оваоратQр
' 1,5'o,5

1к'•`',
()

вк21.вк22 ФармаФ
l •,зЕк 1к

'

Еозія г , ,ї

•я
( 3,o  , з

'ен_
!

вк23.вк24.вк25.
армакт' гI,ї.

'І

(

4,5  , '

'  ,Екзам
енехнолФармакорганіз Г1Я Л1К1В

4,0 Екзh4ен,'Екзамен

ія та eko         .                        . . .
6,0

вк 28.
номіка фармаціі

6,0 Екзамен,
'сит  ацій   ,

ца адзвичаиних
) 2,0 зал1к,,,

загальний об
разом :мпонент: 29,o

IIIIII

-      ,     ,     '^

(

(

`   ,    "   1$

зА

Ев
сяг вибіркових к 35,0

(

.циробнича

реддипломна практии ,
7,5

120
гАльн, 12

сяг освітньоі прогрАми ^         !|(|



)

Розподіл "кредитів обов'язкових та вибіркових компоніентів ОПП
;

між цикламіі підготовки                              і

; Загальна
обов'яз' ові 'виб ьковац к и підготовки кількість

кредитівЕстS компоненти частина ,

1 . 1 . дисципліни які формують 36,5 30,5 .6,0
загальні компетецтност1
1.2. дисципліни ;яki формують спе іальні 64,0г 9,0

І

компетентност1

1.3 .Виробнича, переддицломна практики 12,0 12 0
І

ґ.4.   Екзамен uй
`J'    ,   ,а\`сесія

7,5 (7,5
І

усього 120 77 5, 42,5

Обов'язковікомпdнентиос:ітно-прЬфесійно.і.hрограмйсLановлять
вибіркова частина -35,42°/о.



2;3.СтрукТурно-hо+ічна схема оІІ
II'

Співвідношення dсвітніх кЬмLонент в структурі ОП

Освітньо-професійна   підготовка  молодших   спеціалісіів   почаґ
(короткий     іЦикл)   І   рівня       вищо.і.  і   освіти       зі       спеЦіальності
Фармація,пр'Qмислова  фармація  передбачає  диференційоваhе
kомпонентів  дЬох  циклів:  загально.і.  та  професійноЇ  підготоі

розподілення
йНО.1.  ПідГОТОВКИ      ОСВіТНЬО.1.

проірами  по курсах 'навчання в залежності від кількості кредитів ECTS
1).,

Рис.   1.  діаіРама  розподілу іосвітніх  компонент  (ОК)  в  рамках  іосвітнь
професійно.і.  цЬоірами  початкового  Рівня  (коЬоткий  цик]І)   вищоЇ Іосвіт
Підготовkи мdлодшого спеціаліста зі спЄціальності 226 Фармація

(

Форма атестаці.і. здрбувачів вищо.і. освіти
'

Атестація  випускників  освітньо.і. цроірами  спеціальності 226  ФаЬмаці
проводиться   у  формі:  комплексного ; кваліфікаційного   іdпиту   (теіс-тового '
контролю   та   практично.і.   частини   з   виставленням   одніє.і.   оцінки)   та,
заверіпується  видачею  документа  встановленого  зразка  про  присудження
йому ступеня t молодщого спеціаліста із присвоєнням кваліфікаці.і.: молодший
спеціаліст з фармаціЇ за спеціалізацією  фармацевт.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.
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