
           ПРОЕКТ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

ВЧЕНОЮ РАДОЮ 

Голова вченої ради 

___________________    

протокол № __ від "___"_________ 2021 р. 

 

Освітня програма вводиться в дію з _____2021р. 

 

Ректор___________________  

наказ № __ від "___"_________ 2021 р. 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

ТЕХНОЛОГІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ  

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
(н а з ва р і вн я ви щ о ї о с в і т и )

 

БАКАЛАВР  
 (н аз ва ст у пе н я ,  що  п р и с во юєт ьс я )

 

        ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 22 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  
(ш и фр  т а на з ва  га л у з і зн а нь )  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ 
(код  т а на й ме н у ван н я с пе ц і а ль н о с т і )  

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 
(н а й м ен у ван н я  с пе ц і а л із а ці ї )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Д Е С А  –  2 0 2 1  



2 

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

Освітньо-професійної програми 

 

РОЗРОБЛЕНО 

Групою забезпечення спеціальності Фармація, 

промислова фармація 

Керівник групи забезпечення 

___________ Протункевич О.О.  

"_____" ______________  2021 р. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Проректор з науково-педагогічної та  

виховної роботи ОНПУ 

_____________________ Нестеренко С.А. 

"_____" ______________  2021 р. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Проректор з науково-педагогічної роботи  

та інформаційних технологій 

____________________ Ю.М. Свінарьов  

"____" ______________ 2021 р. 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник центру із забезпечення  

якості вищої освіти 

______________________ Л.М. Перпері 

"____" ______________ 2021 р. 

 

 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 

Спеціалізація Технології фармацевтичних препаратів 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Ступінь  Бакалавр 

Професійна кваліфікація КП 3116   Технік  (хімічні технології)  

КП 3116   ЗКППТР  24974  Технік-лаборант (хімічне 

виробництво)  

КП3228   ЗКППТР 23157 Лаборант (фармація) 



 

   3 

І - Преамбула  

Спеціальності, для яких відсутній затверджений стандарт вищої освіти: 

Освітньо-професійна програма з спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» спеціалізації 

«Технології фармацевтичних препаратів» розроблена робочою групою за першим (бакалаврським) 

рівнем Хіміко-технологічного факультету тимчасово до введення в дію стандарту вищої освіти з 

спеціальності. 

 

ВНЕСЕНО  

Хіміко-технологічний факультет  

(назва    структурного     підрозділу     закладу      вищої     освіти)  

 

В розробці освітньо-професійної  програми брали участь здобувачі вищої освіти за першим 

(бакалаврським)  рівнем з спеціальності код 226 «Фармація, промислова фармація» - Корягіна І.О. 

(2016 р. вступу). 

 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 

Назва організації, 

підприємства тощо 

Посада, наукова 

ступінь та вчене 

звання, 

ПІБ Підпис Дата 

Фізико-хімічний 

інститут ім. О.В. 

Богатського 

Головний науковий 

співробітник відділу 

медичної хімії, академік 

НАМН України, доктор 

біологічних наук, 

професор 

Головенко 

Микола 

Якович 

  

Товариство з 

додатковою 

відповідальністю 

«ІнтерХім» 

Директор із 

виробництва 

Стельмах Ігор 

Борисович 
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1 ВСТУП 

Відповідно до ст. 1 "Основні терміни та їх визначення" Закону України "Про вищу освіту": 

освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма – єдиний комплекс освітніх 

компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), 

спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право на 

отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) кваліфікації 

(кваліфікацій).  

Освітня програма повинна містити: перелік освітніх компонентів; їх логічну послідовність; 

вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані програмні результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти.  

Освітня програма використовується під час:  

– розроблення навчального плану, робочих програм навчальних дисциплін і програм практик;  

– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання 

результатів навчання) якості вищої освіти;  

– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів; 

– атестації здобувачів;  

– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю 

(спеціалізації за наявності);  

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;  

– професійної орієнтації здобувачів спеціальності.  

Освітня програма враховує вимоги Закону України "Про вищу освіту", Національної рамки 

кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 

(у редакції від 25.06.2019) і встановлює: обсяг та термін навчання бакалаврів, магістрів та докторів 

філософії; загальні компетентності; спеціальні компетентності; програмні результати навчання; 

перелік та обсяг освітніх компонентів для опанування компетентностей освітньої програми.  

Користувачі освітньої програми:  

- здобувачі вищої освіти, які навчаються в ОНПУ;  

- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку бакалаврів з спеціальності  

226 «Фармація, промислова фармація;  

- екзаменаційна комісія спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація;  

- приймальна комісія ОНПУ. 

Освітня програма поширюється на випускову кафедру органічних та фармацевтичних 

технологій органічних та фармацевтичних технологій для підготовки здобувачів 226 «Фармація, 

промислова фармація» Хіміко-технологічного факультету, Українсько-німецького Навчально-

наукового інституту (УНІ)*, Українсько-іспанського навчально-наукового інституту (УІІ)*, 

Українсько-польського навчально-наукового інституту (УПІ)*. 

Примітка: Якщо здобувач освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) рівнем з 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»  має бажання скористатися можливістю 

академічної мобільності в рамках договорів з університетами партнерами (з супроводом структурних 

підрозділів – Українсько-німецького навчально-наукового інституту (УНІ), Українсько-іспанського 

навчально-наукового інституту (УІІ), Українсько-польського навчально-наукового інституту (УПІ)), 

то для забезпечення можливості навчання в університетах партнерах, здобувач має володіти мовними 

компетентностями відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.  
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та рекомендацій:  

2.1 Закон України «Про вищу освіту». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2.2 Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2.3 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 25.06.2019 р.). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-

п 

2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 "Перелік галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" (редакція від 11.02.2017 

р.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15 

2.5 Постанова КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року. 

2.6 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261  «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої 

освіти (наукових установах)» (редакція від 19.04.2019 р.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-

2016-%D0%BF#n2 (Примітка: виключно для освітньо-наукових програм за третім (освітньо-

науковим) рівнем). 

2.7 Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010", затверджений 

наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. (редакція від 01.03.2015 р.). 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301 

2.8 Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ. Введено в дію наказом ректора від 03 

жовтня 2019 р. № 34. https://opu.ua/document/2492 

2.9 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2016 р. № 600 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254) «Про внесення змін до методичних 

рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». http://edu-

mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf. 

2.10 A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme Competences and 

Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and The Hague, 2010.  

2.11 A TUNING-AHELO conceptual framework of  expected/desired learning outcomes in engineering. 

OECD Education Working Papers, No. 60, OECD Publishing 2011. Режим доступу: 

http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en. 

2.12 Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора від 6 березня 2020 р. 

№ 23. https://opu.ua/document/2334 

2.13 Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів. Введено в дію 

наказом ректора від 6 березня 2020 р. № 24. https://opu.ua/document/2289 

2.14 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності 

Одеського національного політехнічного університету. Введено в дію наказом ректора від 31 жовтня 

2019 р. № 54. https://opu.ua/document/2545 

2.15 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). Введено в 

дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37. https://opu.ua/document/2501 

2.16 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 1 

"Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29.12.2004 N 336 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04 

 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301
https://opu.ua/document/2492
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en
https://opu.ua/document/2289
https://opu.ua/document/2545
https://opu.ua/document/2501
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04
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3 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРА  

Навчальний 

заклад 

Одеський національний політехнічний університет 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) 

 

Ступінь, що 

присвоюється 

Бакалавр 

 

Назва галузі знань 22 Охорона здоров’я 

Назва 

спеціальності 

226 – «Фармація, промислова фармація» 

Назва спеціалізації Технології фармацевтичних препаратів 

Акредитуюча 

інституція 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  

Тип диплому та 

обсяг програми 

Бакалавр: Одиничний ступінь.  

Обсяг освітньої програми на основі повної загальної середньої освіти 

становить 240 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки: за денною 

формою навчання – 3 роки 10 місяців; за заочною формою навчання – 4 роки 

8 місяців. 

Обсяг освітньої програми на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) становить 120 – 140 кредитів 

ЄКТС, нормативний строк підготовки: за денною формою навчання – 1 рік 

10 місяців; за заочною формою навчання – 3 роки 8 місяців; для 

перепідготовки з іншої спеціальності становить 1 – 2 роки. 

 

Період ведення 2021 – 2025 рр. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – шостий рівень, НРК – сьомий рівень 

 

Форми навчання Очне (денне), заочне (дистанційне) 

Кваліфікація 

освітня 

Бакалавр з фармації, промислової фармації 

 

Кваліфікація, що 

присвоюється 

випускникам 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр  

Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація 

Спеціалізація – Технології фармацевтичних препаратів 

Освітня-професійна програма – Технології фармацевтичних препаратів 

Мова (и) 

викладання 

Українська 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

https://opu.ua/education/programs 

А Ціль освітньої програми 

 Ця програма спрямована на забезпечення академічної освіти випускників з 

фундаментальних і прикладних наук та професійну підготовку шляхом 

набуття загальних та спеціальних компетентностей для здійснення 

професійної діяльності в якості дипломованих фахівців (інженерів) в різних 

галузях промисловості, пов’язаної з виробництвом фармацевтичних 

препаратів, виконання інженерних завдань з стандартизації, проектування та 

забезпечення виробництва хіміко-фармацевтичної продукції. 

 

https://opu.ua/education/programs
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В Характеристика програми 

Опис предметної 

області 

 

Здобувачі набуватимуть компетентності і розвиватимуть вміння та навички, які 
підготують їх до виконання інженерних завдань з розрахунку, проектування та 
моделювання технологічних процесів фармацевтичного виробництва та 

обладнання для їх здійснення. 

Об’єкт діяльності: основи технології одержання лікарських засобів, 

апаратурне оформлення процесів. 

Цілі навчання: забезпечити академічну освіту випускників з 

фундаментальних і прикладних наук та професійну підготовку шляхом 

набуття загальних та спеціальних компетентностей для здійснення 

професійної діяльності на відповідній посаді, включаючи виробництво 

фармацевтичних препаратів, виконання інженерних завдань з стандартизації, 

проектування та забезпечення виробництва хіміко-фармацевтичної 

продукції. 

Теоретичний зміст предметної області включає: організаційні, 

технологічні, контрольно-аналітичні, адміністративно-господарські 

(управлінські), дослідницькі функції, прикладні застосування загальних 

законів хімії для встановлення основних характеристик хімічного процесу, 

аналіз одержаних продуктів, визначення їх будови, складання схеми 

одержання фармацевтичних препаратів.  

Методи, методики та технології: фізико-хімічні, біофармацевтичні, 

фармако-технологічні, мікробіологічні, біохімічні та фармакологічні, 

клінічні, лабораторні, розрахунково-економічні, моделювання, 

прогнозування та інші. 

Інструменти та обладнання: Протягом набуття вищої фармацевтичної 

освіти використовуються апарати та обладнання для одержання та аналізу 

лікарських речовин та лікарських препаратів, здійснення фундаментальних 

та прикладних досліджень, що є сучасними, широко вживаними у 

практичній діяльності і безпечними з точки зору охорони праці. 

 

Фокус освітньої 

програми 

Дослідження із технології одержання лікарських речовин, лікарських 

препаратів та парфумерно-косметичних засобів. 

Ключові слова: фармація, лікарські засоби, промислова технологія, 

фармацевтична хімія, лікарська речовина, технологічні параметри, 

нормативні документи, стандартизація лікарських засобів 

 

Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна 

. 

Особливості та 

відмінності 

Програма розвиває перспективи подальшої підготовки фахівців з в галузі 

фармації, з урахуванням сучасних вимог ринку праці в активному 

дослідницькому середовищі, цілеспрямоване, поглиблене вивчення 

дисциплін з технології, стандартизації, проектування та забезпечення якості 

хіміко-фармацевтичної продукції. Передбачається стажування на провідних 

підприємствах фармацевтичної промисловості та в науково-дослідних 

установах. 

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість 

брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 

1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською 

мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності. 
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С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання  

Придатність до 

Працевлашту-

вання 

Особа, яка отримала ступень бакалавра, може здійснювати професійну 

діяльність і обіймати первинні інженерні посади на підприємствах, у 

науково-дослідних інституціях і лабораторіях на підприємствах, у тому числі 

адміністративних, контрольно-інспекційних організаціях та вищих 

навчальних закладах, всіх форм власності. Самостійне працевлаштування. 

Фахівець, підготовлений до роботи за КВЕД ДК 003:2010 

КП 3111   Технік  (хімічні технології)  

КП 3111   ЗКППТР  24974  Технік-лаборант (хімічне виробництво)  

КП3228   ЗКППТР 23157 Лаборант (фармація)  

Після підготовки фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003-95 

професійну роботу та може обіймати посади відповідно до професійних назв 

робіт та діючого законодавства. 

Крім того, бакалавр з фармації може працювати на підприємствах хіміко-

фармацевтичної промисловості, в судово-хімічних і токсикологічних 

лабораторіях, науково-дослідних інститутах, закладах вищої освіти і 

галузевих установах різних відомств, виконуючи відповідні функції.  

 

Академічні права 

випускників 

Можливість продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти. 

 

D  Стиль та методика навчання 

Підходи до 

викладання та  

навчання 

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, 

практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, 

самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом 

участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, підготовки 

кваліфікаційної роботи бакалавра 

Система 

оцінювання 

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний 

контроль, реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи 

і проекти 

Е Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та критично 

осмислювати й вирішувати практичні проблеми у професійній 

фармацевтичній діяльності із застосуванням положень, теорій та методів 

фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-

економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати складні питання, 

формулювати судження за недостатньої або обмеженої інформації; зрозуміло 

і недвозначно доносити власні знання, висновки та їх обґрунтованість до 

фахової та нефахової аудиторії. 

Загальні 

компетентності 

Перелік загальних компетентностей корелюється із стандартом вищої освіти 

за наявності або у разі відсутності з описом відповідного кваліфікаційного 

рівня НРК. Перелік загальних компетентностей з врахуванням рівня освіти.  

Рекомендованим є вибір загальних компетентностей з переліку проекту 

TUNING: 

ЗК1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК4. Здатність до абстрактного мислення,  аналізу та синтезу. 

Міжособистісні компетентності: 

ЗК5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=433
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різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

Системні компетентності: 

ЗК9. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК10. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК13. Прагнення до збереження навколишнього середовища та здійснення 

безпечної діяльності. 

ЗК14. Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Для першого (бакалаврського) рівня – мінімум 50% обсягу освітньої 

програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних 

(предметних, фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених 

відповідним СВО. 

Спеціальні 

компетентності 

 

Професійні та особистісні компетентності: 

  

СК1 Знання про сучасні тенденції розвитку та найважливіші наукові 

досягнення в галузі виробництва органічних речовин та лікарських 

препаратів 

СК2 Здатність оцінювати токсикологічну безпеку реактивів, які 

використовуються під час роботи.  

СКЗ Здатність проведення фармакологічних досліджень.  

СК4 Здатність до надання першої долікарської допомоги з проведенням 

необхідних клініко-діагностичних та лікувальних заходів при виникненні 

певних загроз для життя людини. 

СК5 Знання в галузі анатомії, морфології та систематиці лікарських рослин.  

СК6 Здатність проведення досліджень в галузі експериментальної 

фармакогнозії та промислової технології фітопрепаратів з метою 

дослідження існуючих та пошуку нових біологічно-активних речовин. 

СК7 Здатність використання сучасних методів аналізу органічних та 

неорганічних сполук, що застосовуються у виробництві фармацевтичних 

препаратів. 

СК8 Знання біохімічних основ функціонування організму людини та 

тварини. 

СК9 Знання особливостей анатомії та фізіології людини.  

 

 Фармацевтичні компетентності в галузі фармацевтичного 

виробництва: 

СК10 Здатність визначення фармакологічної активності нових фізіологічно-

активних сполук згідно з нормативними документами.  

СК11 Здатність проведення аналізу лікарських речовин та препаратів згідно 

з вимогами Державної Фармакопеї України та іншої аналітичної 

нормативної документації, інтерпретації результатів аналізу. 

СК12 Здатність розуміння тісного зв'язку між господарською діяльністю 

людини та станом навколишнього середовища. 

СК13 Здатність підбору доцільного методу нейтралізації промислових 

викидів, залежно від їх характеру. 
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СК14 Знання належних умов та способів зберігання лікарських засобів.  

СК15 Здатність до використання фізико-хімічних методів для кількісного та 

якісного аналізу лікарських речовин та багатокомпонентних сумішей. 

СК16 Знання теоретичних та практичних основ хімічної мікробіології.  

СК17 Знання фармакодинаміки, фармакокінетики та систематики ліків.  

СК18 Знання основних видів токсинів, їх дії на людський організм, методів 

аналізу та профілактики отруєнь. 

СК19 Здатність розуміння зв'язку між історією виробництва фармацевтичних 

препаратів та сучасним станом фармацевтичної промисловості. 

СК20 Здатність обґрунтовано обрати основне та допоміжне технологічне 

обладнання для виробництва лікарських засобів. 

СК21 Здатність використання основних природничо-наукових  законів для 

визначення основних характеристик хімічного процесу. 

СК22 Здатність використовувати знання з загальної хімічної технології для 

розробки нових парфюмерно-косметичних засобів. 

СК23 Здатність до проектування хіміко-фармацевтичних виробництв з 

проведенням необхідних розрахунків та обґрунтуванням технологічних 

параметрів згідно з вимогами державних стандартів та нормативних 

документів. 

СК24 Здатність до розробки технологічної схеми одержання лікарських 

препаратів в промислових масштабах з метою мінімізації негативного 

впливу фармацевтичних виробництв на навколишнє середовище.  

 

F Програмні результати навчання 

  

Ключові: 

ПРН1(У, К, ВА). Навички спілкування, включаючи усну та письмову 

комунікацію українською мовою та хоча б однією із поширених 

європейських мов.  

ПРН2. (У, АВ) Навички вербального та письмового репрезентування 

практичних розробок.  

ПРН3. (З, У/Н) Уміти використовувати знання методів обробки інформації 

та комунікаційних технологій при вирішенні професійних завдань 

(управління інформацією).  

ПРН4.(З, У/Н) Знати основні методи системного аналізу, закономірності 

побудови, функціонування та розвитку систем для розв’язання задач аналізу 

та синтезу. 

ПРН5.(У/Н, К, ВА) Уміти використовувати результати проведеного аналізу 

для синтезування отриманої інформації.  

ПРН6.(У/Н, К, ВА) Уміти організовувати діяльність роботи команди та 

ефективно управляти часом. 

ПРН7.(У/Н, К) Мати навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в 

групах. 

ПРН8.(ВА) Вміти визнавати різноманітність культур, проводити їх аналіз; 

сприймати особливості взаємодії в системі орієнтації іншої культури.  

ПРН9.(У/Н, ВА) Уміти враховувати знання процесів соціально-політичної 

історії України, правових засад та етичних норм у соціальній діяльності.  

ПРН10.(З, У/Н, ВА) Здатність до самонавчання та продовження 

професійного розвитку. 

ПРН11.(У/Н) Систематично читати літературу за фахом (у тому числі 

закордонну), уміння складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо.  

ПРН12.(ВА) Здатність пристосовуватись до обставин, що постійно 
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змінюються в сфері професійної діяльності. 

ПРН13.(К) Демонструвати знання та розуміння розділів з вищої математики, 

фізики, хімії при вирішенні практичних завдань професійної сфери.  

ПРН14.(З) Знати основні фактори техногенного впливу на навколишнє 

середовище і основні методи захисту довкілля. 

ПРН15.(З) Знати методи оцінювання потенційних небезпек на виробництві; 

розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

 

Спеціальні: 

ПРН16. (У/Н) Вміти синтезувати органічні сполуки з метою одержання 

лікарських субстанцій; 

ПРН17. (З) Знати, як проводити якісний та кількісний аналіз речовин 

неорганічного, органічного та біологічного походження; 

ПРН18. (У/Н) Вміти складати технологічну та апаратурну схеми хіміко-

фармацевтичного виробництва; 

ПРН19. (З) Проводити матеріальні, технологічні, теплові розрахунки 

виробничих процесів; 

ПРН20. (З) Вміти вибирати оптимальний метод синтезу біологічно-активної 

сполуки, перевіряти якість вихідної сировини; 

ПРН21. (З) Знати, як вирощувати мікроорганізми в періодичних умовах та 

проводити їх ідентифікацію; 

ПРН22. (ВА) Вміти складати проект хіміко-фармацевтичного виробництва з 

використанням нормативної бази та довідкової технічної літератури. 

ПРН23. (У/Н) Надавати долікарську допомогу при різних типах ушкоджень 

організму; 

ПРН24. (ВА) Виконувати креслення технологічних блок-схем, обладнання 

та устаткування, принципових схем апаратурно-технологічної та будівельної 

реалізації виробництва з застосуванням комп’ютерних програм;  

ПРН25. (ВА) Складати план розташування обладнання, організації робочих 

місць, що відповідає нормативним вимогам та стандартам з урахуванням 

вимог технології;  

ПРН26. (У/Н) Проводити токсикологічний аналіз обраних об’єктів 

досліджень; 

ПРН27. (З) Вміти проводити мікро- і макроскопічний аналіз та 

ідентифікацію рослинних об’єктів; 

ПРН28. (У/Н) Вміти проводити збір, первинну обробку та сушіння 

лікарської рослинної сировини та здійснювати її фармакогностичний аналіз; 

ПРН29. (У/Н) Вміти вибирати відповідний метод виготовлення лікарської 

форми, проводити необхідні розрахунки та виготовляти її; 

ПРН30. (У/Н) Вміння проводити біохімічні дослідження; 

ПРН31 (У/Н) Вміння проводити фармакологічні дослідження фізіологічно-

активних речовин та інтерпретувати отримані результати; 

ПРН32 (У/Н) Вміння створювати композиції парфумерно-косметичних 

засобів та проводити їх аналіз; 

ПРН33 (З) Вміння визначати структуру біологічно-активних сполук 

органічного походження із використанням сучасних фізико-хімічних 

методів дослідження. 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Понад 75 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання 

циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені 

до дисциплін, які викладають 
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Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Зазначається використання сучасного обладнання, зокрема  

https://opu.ua/about/set_up_documents#8 

Специфічні 

характеристики 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських 

розробок професорсько-викладацького складу. 

https://library.opu.ua 

https://el.opu.ua 

Н Академічна мобільність 

Нормативно-

правові акти 

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації 

права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом 

ректора від 3 жовтня 2019 № 37). https://opu.ua/document/2501 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами 

України 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках програм ЄС Еразмус на основі спільних договорів між ОНПУ та 

університетами партнерами. 

І Навчання іноземних здобувачів 

Умови На загальних умовах та вивчені освітнього компоненту «Українська мова як 

іноземна» 

  

http://opu.pp.ua/about/set_up_documents#8
http://library.opu.ua/digital/memos
https://el.opu.ua/
https://opu.ua/document/2501
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4 ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

4.1 Розподіл змісту освітньо-професійної  програми за групами освітніх компонентів та 

циклами підготовки 

 

 

№ 

п/п 

Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувача вищої 

освіти  

(кредитів / %) 

 

Обов’язкові 

компоненти ОП 

(обов’язкова 

частина за НП) 

Вибіркові 

компоненти ОП 

(вибіркова 

частина за НП) 

Всього за весь 

термін 

навчання   

1 Навчальні дисципліни 

загальної підготовки 

73,5/30,625  9/ 3,75 82,5 / 34,375 

2 Навчальні дисципліни 

професійної підготовки 

90 / 37,5 51/ 21,25 141 / 58,75 

3 Курсові проекти 3/1,25 Немає 3/1,25 

4 Практична підготовка 7,5/3,125 Немає 7,5/3,125 

5 Атестація 6,0/2,5 Немає 6,0/2,5 

6 Всього за весь термін 

навчання: 

- бакалавр за ОПП 

 

180/75 60/ 25 240 / 100 

 

4.2 Перелік компонентів освітньо-професійної  програми та їх логічна послідовність 

4.2.1 Перелік компонентів ОП 

Шифр 

ОК 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

1 Обов’язкові компоненти ОПП/ОНП 

1.1 Навчальні дисципліни загальної підготовки 

ОЗ01 Іноземна мова (Англійська мова1, Німецька мова 1, 

Іспанська мова 1, Польська мова 1) 

6,0 З,Е 

ОЗ02 Історія України та української культури 3,0 Е 

ОЗ03 Вища математика і статистика 4,5 Е 

ОЗ04 Біологічна фізика з фізичними методами аналізу 4,5 Е 

ОЗ05 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0 Е 

ОЗ06 Філософія 3,0 Е 

ОЗ07 Загальна та неорганічна хімія 9,0 З,З 

ОЗ08 Органічна хімія 9,0 З,Е 

ОЗ09 Фармацевтичне право та законодавство 3,0 З 

ОЗ10 Аналітична хімія з інструментальними методами 

аналізу 

9,0 Е,Е 

ОЗ11 Інформаційні технології в фармації 3,0 З 

ОЗ12 Латинська мова 3,0 З 

ОЗ13 Фізична та колоїдна хімія 4,5 Е 

ОЗ14 Фармацевтична хімія 9,0 Е,Е 

1.2 Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ОП01 Комп’ютерна інженерна графіка в проектуванні 3,0 З 
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Шифр 

ОК 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумк. 

контролю 

ОП02 Процеси і апарати хіміко-фармацевтичних виробництв 9,0 З,Е 

ОП03 Фармакологія 9,0 Е,Е 

ОП04 Перша долікарська  допомога з ознайомчою медичною 

практикою та медицина катастроф 

6,0 Е 

ОП05 Загальна хімічна технологія 7,0 Е 

ОП06 Біологічна хімія 7,5 З,Е 

ОП07 Загальна біологія з основами фізіології людини  5,5 Е 

ОП08 Хімічна мікробіологія 7,5 З,Е 

ОП09 Промислова технологія лікарських речовин 7,5 З,Е 

ОП10 Фармакогнозія  4,5 Е 

ОП11 Автоматизація фармацевтичних виробництв 4,5 Е 

ОП12 Промислова технологія та упаковка фармацевтичних  

препаратів 

4,5 Е 

ОП13 Гігієна, промсанітарія та екологія фарм. виробництв  3,0 З 

ОП14 Обладнання і основи проектування хіміко-

фармацевтичних виробництв 

3,0 Е 

ОП15 Вступ до промислової фармації 3,0 З 

ОП16 Токсикологічна та судова хімія 4,5 Е 

ОП17 Фармацевтична ботаніка 4,5 З 

1.3 Курсові проекти 

КР01 Промислова технологія лікарських засобів 1,5 З 

КР02 Обладнання і основи проектування хіміко-

фармацевтичних виробництв 

1,5 З 

1.4 Практична підготовка 

ПП01 Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки  3,0 З 

ПП02 Переддипломна практика 4,5 З 

1.5 Атестація 

А01 Кваліфікаційна робота 6,0 Е 

Загальний обсяг обов'язкових компонентів: 180 

2 Вибіркові компоненти  ОПП/ОНП* 

2.1 Навчальні дисципліни загальної підготовки 

Для поглиблення компетентностей, пов'язаних з володінням іноземною мовою 

ВЗ01 Англійська мова 2*  6,0 З,З 

ВЗ02 Німецька мова 2* 6,0 З,З 

ВЗ03 Іспанська мова 2* 6,0 З,З 

ВЗ04 Франзузька мова 2* 6,0 З,З 

ВЗ05 Польська мова 2* 6,0 З,З 

ВЗ06 Англійська мова 3*  6,0 З,З 

ВЗ07 Німецька мова 3* 6,0 З,З 

ВЗ08 Іспанська мова 3* 6,0 З,З 

ВЗ09 Франзузька мова 3* 6,0 З,З 

ВЗ10 Польська мова 3* 6,0 З,З 

ВЗ11 Англійська мова 4*  6,0 З,Е 

ВЗ12 Німецька мова 4* 6,0 З,Е 

ВЗ13 Іспанська мова 4* 6,0 З,Е 

ВЗ14 Франзузька мова 4* 6,0 З,Е 
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Шифр 

ОК 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумк. 

контролю 

ВЗ15 Польська мова 4* 6,0 З,Е 

ВЗ16 Українська мова як іноземна** 21,0 З,Е 

Для набуття соціально-політичних, етико-психологічних та правових компетентностей**** 

ВЗ17 Правознавство 1,5 З 

ВЗ18 Трудове та підприємницьке право 1,5 З 

ВЗ19 Податкове право 1,5 З 

ВЗ20 Політологія 1,5 З 

ВЗ21 Психологія 1,5 З 

ВЗ22 Соціологія 1,5 З 

ВЗ23 Етика 1,5 З 

ВЗ24 Естетика 1,5 З 

ВЗ25 Практики культурної комунікації 1,5 З 

ВЗ26 Конфліктологія 1,5 З 

ВЗ27 Основи академічної доброчесності 1,5 З 

ВЗ28 Етика в фармації 1,5 З 

ВЗ29 Деонтологія в фармації 1,5 З 

Для поглиблення компетентностей з економічної та фінансової грамотності 

ВЗ30 Економічна теорія 3,0 З 

ВЗ31 Основи комерційної діяльності 3,0 З 

ВЗ32 
Економічні студії, національна економіка, регіональна 

економіка 

3,0 З 

ВЗ33 
Основи ринкової економіки, макроекономіки та 

економічної політики 

3,0 З 

ВЗ34 Фармакоекономіка 3,0 З 

2.2 Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ВП01 Математичні методи в фармтехнологіях 4,5 Е 

ВП02 Програмне забезпечення обчислювальних систем 4,5 Е 

ВП03 Організація баз даних та знань 4,5 Е 

ВП04 Чисельні методи і методи оптимізації 4,5 Е 

ВП05 Броматологія І 3,0 З 

ВП06 Сертифікація лікарських засобів І 3,0 З 

ВП07 Аромалогія І 3,0 З 

ВП08 Хімія і технологія води 3,0 З 

ВП09 Способи введення лікарських препаратів 3,0 З 

ВП10 Технологія ефірних олій 3,0 З 

ВП05 Броматологія ІІ 3,0 З 

ВП06 Сертифікація лікарських засобів ІІ 3,0 З 

ВП07 Аромалогія ІІ 3,0 З 

ВП11 Хімія біополімерів 3,0 З 

ВП12 Моделювання процесів і апаратів 3,0 З 

ВП13 Рецепторологія 3,0 З 

ВП14 Соціальна фармація 3,0 З 

ВП15 Екологія 3,0 З 

ВП16 Утилізація та рекуперація відходів 3,0 З 

ВП17 Контроль якості лікарських засобів І 3,0 З 

ВП18 Біонеорганічна хімія І 3,0 З 
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Шифр 

ОК 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумк. 

контролю 

ВП19 Фармацевтичні аспекти алкоголізму та токсикоманії І 3,0 З 

ВП20 Фармацевтична біотехнологія 3,0 З 

ВП21 Екологія виробництва органічних речовин 3,0 З 

ВП22 Теоретична стереохімія 3,0 З 

ВП23 Матеріали для упаковки фармацевтичних препаратів  6,0 Е 

ВП24 Космецевтика 6,0 Е 

ВП20 Медична хімія 6,0 Е 

ВП17 Контроль якості лікарських засобів ІІ 3,0 З 

ВП18 Біонеорганічна хімія ІІ 3,0 З 

ВП19 Фармацевтичні аспекти алкоголізму та токсикоманії ІІ 3,0 З 

ВП21 Англійська мова за професійним спрямуванням 3,0 З 

ВП22 Німецька мова за професійним спрямуванням 3,0 З 

ВП23 Польська мова за професійним спрямуванням 3,0 З 

ВП24 Метаболізм лікарських речовин 3,0 З 

ВП25 Фармакогенетика 3,0 З 

ВП26 Біоорганічна хімія 3,0 З 

ВП27 Поверхневі явища та дисперсні системи 3,0 З 

ВП28 Фармацевтичний аналіз 3,0 З 

ВП29 Промислова технологія парфумерно-косметичних 

засобів 

3,0 З 

ВП30 Основи квантової хімії 3,0 З 

ВП31 Технологія сульфатної кислоти 3,0 З 

ВП32 Нейрохімія з основами нейробіології 3,0 З 

ВП33 Стандартизація лікарських засобів 3,0 З 

ВП34 Теоретичні основи технології неорганічних речовин 4,5 Е 

ВП35 Теоретичні основи технології лікарських форм 4,5 Е 

ВП36 Супрамолекулярна хімія 4,5 Е 

ВЗ35 Військова підготовка****** 29  

ВП37 Фізичне виховання 10  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60,0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0 

Примітка: 

* Згідно із Законом України “Про вищу освіту” здобувачі вищої освіти мають право на: вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним 

планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають 

право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 

погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу. 
** Вивчається тільки студентами програми подвійних дипломів. 

*** Вивчається тільки іноземними студентами. 
**** Здобувачі обирають по дві навчальні дисципліни у 3 та 4 семестрах. 
***** 1)ВЗ30 або ВЗ31 або ВЗ32 або ВЗ33 або ВЗ34; 2) ВП01 або ВП02 або ВП03 або ВП04; 3) ВП05 або 
ВП06 або ВП07;  4) ВП08 або ВП09 або ВП10;  5) ВП05 або ВП06 або ВП07; 6) ВП11 або ВП12 або ВП13; 7) 
ВП14 або ВП15 або ВП16;  8) ВП17 або ВП18 або ВП19;  9) ВП20 або ВП21 або ВП22;  10) ВП23 або ВП24 
або ВЗ20;  11) ВП17 або ВП18 або ВП19; 12) ВП21 або ВП22 або ВП23; 13) ВП24 або ВП25 або ВП26; 14) 
ВП27 або ВП28 або ВП29;  15) ВП30 або ВП31 або ВП32 або ВП33;  16) ВП34 або ВП35 або ВП36. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80#w147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80#w148
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******Послідовність вивчення дисципліни, графік навчального процесу, форми проведення навчальних занять 
та їх обсяг, форми та засоби поточного і підсумкового контролю встановлюються відповідною програмою 
військової підготовки. 
*******В 3-8 семестрах здобувачі можуть обрати навчальні дисципліни з  діючих навчальних планів інших 

освітніх програм, які за загальним обсягом не перевищують кількість кредитів, відведених на вибір на 
навчальний рік. Вибір має бути погодженим з гарантом освітньої програми та деканом хіміко-технологічного 
факультету. 
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Структурно-логічна схема ОПП бакалавра.  

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми 
1 семестр – 30   2 семестр– 30   3 семестр– 30   4 семестр– 30   5 семестр– 30   6 семестр– 30   7 семестр– 30   8 семестр– 30  

Іноземна мова 

3,0 

 Іноземна мова 

3,0 

 Органічна хімія 

4,5 

 Органічна хімія 

4,5 

 Процеси і апарати  

хіміко-фармацевтичних 

виробництв 

4,5 

 Фармакологія 

4,5 

 Фармацевтичне 

право та  

законодавство  

3,0 

 Кваліфікаційна робота  

6,0 

               

Історія України та української 

культури 

3,0 

 Вища математика і 

статистика 

4,5 

 Аналітична хімія з 

інструментальними 

методами аналізу 

4,5 

 Аналітична хімія з 

інструментальними 

методами аналізу 

4,5 

 Фармакологія 

4,5 

 Промислова техно-

логія та упаковка 

фармацевтичних  

препаратів 

4,5 

 Фармацевтична хімія 

4,5 

 Переддипломна практика  

4,5 

               

Українська мова  

(за професійним 

спрямуванням) 

3,0 

 Біологічна фізика з 

фізичними методами 

аналізу 

4,5 

 Фізична та колоїдна хімія 

4,5 

 Філософія 

3,0 

 Фармакогнозія 

4,5 

 Хімічна  

мікробіологія 

4,5 

 Загальна хімічна 

технологія 

4,5 

 Фармацевтична хімія 

4,5 

               

Загальна та неорганічна хімія 

4,5 

 Загальна та неорганічна 

хімія 

4,5 

 Компʼютерна інженерна 

графіка в проектуванні 

3,0 

 Біологічна хімія 

4,5 

 Хімічна  

мікробіологія 

3,0 

 Виробнича практика 

8,0 

 Промислова 

технологія лікарських 

речовин 

3,0 

 Промислова технологія 

лікарських речовин 

4,5 

               

Перша долікарська допомога з 

ознайомчою 

медичною практикою 

6,0 

 Інформаційні технології в 

фармації 

3,0 

 Іноземна мова 

(Англійська мова2,  

Німецька мова 2, 

Іспанська мова 2, 

Французька мова 2 

Польська мова 2) 

3,0 

 Процеси і апарати хіміко-

фармацевтичних 

 виробництв 

4,5 

 Українська мова як 

іноземна 

2,0 

 Українська мова як 

іноземна 

2,0 

 Обладнання і основи  

проектування хіміко- 

фармацевтичних 

виробництв 

3,0 

 Токсикологічна та судова 

хімія 

4,5 

               

Загальна біологія з основами 

фізіології людини 

3,0 

 Латинська мова 

3,0 

 Українська мова як 

іноземна 

3,0 

 Іноземна мова 

(Англійська мова2,  

Німецька мова 2, 

Іспанська мова 2, 

Французька мова 2 

Польська мова 2) 

3,0 

 Економічна теорія/ 

Основи комерційної 

діяльності/ 

Економічні студії,  

національна економіка, 

регіональна економіка/ 

Основи ринкової 

економіки, макроекономіки 

та економічної політики 

3,0 

 Іноземна мова 

(Англійська мова2,  

Німецька мова 2, 

Іспанська мова 2, 

Французька мова 2 

Польська мова 2) 

3,0 

 Українська мова як 

іноземна 

3,0 

 Іноземна мова 

(Англійська мова2,  

Німецька мова 2, 

Іспанська мова 2, 

Французька мова 2 

Польська мова 2) 

3,0 

               

Вступ до промислової фармації 

3,0 

 Загальна біологія з 

основами фізіології людини 

3,0 

 Правознавство/ 

Трудове та 

підприємницьке право/ 

Податкове право 

1,5 

 Українська мова як 

іноземна 

3,0 

 Фармакоекономіка 

3,0 

, Хімія  

Біополімерів/ 

Моделювання 

процесів і апаратів/ 

Рецепторологія 

3,0 

 Іноземна мова 

(Англійська мова2,  

Німецька мова 2, 

Іспанська мова 2, 

Французька мова 2 

Польська мова 2) 

3,0 

 Теоретичні основи 

технології неорганічних 

речовин/ Теоретичні 

основи технології 

лікарських форм/ 

Супрамолекулярна хімія 

3,0 
               

Українська мова як іноземна 

4,0 

 Фармацевтична ботаніка 

4,5 

 Політологія/ 

Психологія/ 

Соціологія 

1,5 

 Конфліктологія/ 

Основи академічної 

доброчесності 

1,5 

 Іноземна мова (Англійська 

мова2, Німецька мова 2, 

Іспанська мова 2, 

Французька мова 2 

Польська мова 2) 

3,0 

 Матеріали для 

упаковки/ 

Фармацевтичних 

препаратів/Космецев-

тика/Медична хімія 

3,0 

 Англійська мова за 

професійним спря-

муванням/Німецька 

мова за професійним 

спряуванням/Польсь-

ка мова за професій-

ним спрямуванням 

3,0 
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  Навчальна практика з 

фармацевтичної ботаніки 

3,0 

 Етика/ Естетика/ 

Практики культурної 

комунікації  

1,5 

 Броматологія ІІ/ 

Сертифікація лікарських 

засобів ІІ/Аромалогія ІІ 

3,0 

 Хімія і технологія води/ 

Способи введення 

лікарських препаратів/ 

Технологія ефірних олій 

3,0 

 Контроль якості 

лікарських засобів ІІ/   

Біонеорганічна  

хімія ІІ/ 

Фармацевтичні 

аспекти алкоголізму 

та токсикоманії ІІ 

3,0 

 Метаболізм/ 

Фармакогенетика/ 

Біоорганічна хімія 

3,0 

  

               

  Українська мова як 

іноземна 

4,0 

 Етика в фармації/ 

Деонтологія в фармації 

1,5 

   Соціальна 

фармація/Екологія 

Утилізація та рекуперація 

відходів 

3,0 

   Поверхневі явища та 

дисперсні системи/ 

Фармацевтичний 

аналіз/ 

Промислова техно-

логія парфумерно-

косметичних засобів 

3,0 

  

               

    Математичні методи в 

фармтехнологіях/ 

Програмне забезпечення 

обчислювальних систем/ 

Організація баз даних та 

знань/Чисельні методи і 

методи оптимізації 

4,5 

   Контроль якості лікарських 

засобів І/ 

Біонеорганічна хімія І/ 

Фармацевтичні аспекти 

алкоголізму та 

токсикоманії І 

3,0 

   Основи квантової 

хімії/Технологія 

сульфатної кислоти/ 

Нейрохімія з 

основами  

нейробіології/ 

Стандартизація 

лікарських засобів 

3,0 

  

               

    Броматологія І/ 

Сертифікація лікарських 

засобів І/ 

Аромалогія І,0 

   Фармацевтична 

 Біотехнологія/ 

Екологія виробництва 

органічних речовин/ 

Теоретична стереохімія 

3,0 

      

 

 

Умовні позначення: 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА  ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

ОК загальної 

підготовки 

 ОК 

професійної 

підготовки 

 ОК загальної 

підготовки 

 ОК професійної 

підготовки 

кр – кількість кредитів 
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5. Матриці 

5.1. Матриця співвідношення компетентностей до освітніх компонент ОПП 

 

Ш
и

ф
р

и
 о

с
в

іт
н

іх
 

к
о
м

п
о

н
е
н

т
 

Ін
т
е
г
р

а
л

ь
н

а
 

к
о
м

п
е
т
е
н

т
н

іс
т
ь

 
Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

З
К

9
 

З
К

1
0

 

З
К

1
1

 

З
К

1
2

 

З
К

1
3

 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0

 

С
К

1
1

 

С
К

1
2

 

С
К

1
3

 

С
К

1
4

 

С
К

1
5

 

С
К

1
6

 

 С
К

1
7

 

С
К

1
8

 

С
К

1
9

 

С
К

2
0

 

С
К

2
1

 

С
К

2
2

 

С
К

2
3

 

С
К

2
4

 

Дисципліни загальної підготовки 

ОЗ01 +  +     +                               

ОЗ02 + +     +  +                              

ОЗ03 +   +      +   +                          

ОЗ04 +   +      +   +                          

ОЗ05 + +     +  +   +                           

ОЗ06 + +     +  +   +                           

ОЗ07 +         +      +     +    + + +            

ОЗ08 +              + +     +      +        + +   

ОЗ09 +          +               + +          +  

ОЗ10 +               +     +    +  +  +          

ОЗ11 +  +        +                            

ОЗ12 +  +     + +                              

ОЗ13 +         +           +                  

ОЗ14 +                    +    +    +          

Дисципліни професійної підготовки 
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ОП01 +  +        +                            

ОП02 +                                 +   + + 

ОП03 +                +       +        +       

ОП04 +                 +    + +                

ОП05 +              +                  +   +   

ОП06 +               +      +                 

ОП07 +                 + +    +                

ОП08 +                           +  +         

ОП09 +         +                          + +  

ОП10 +                  + +     +              

ОП11 +                                 +   + + 

ОП12 +         +                          + +  

ОП13 +         +                 + +          + 

ОП14 +                                    + + 

ОП15 + + + +      + +  +    +   + +             +  + + + 

ОП16 +                +       +        +       

ОП17 +                  + +                   

Курсові проекти 

КР01 +         +                          + +  

КР02 +                                    + + 

Практична підготовка 

ПП01 +                  + +                   
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ПП02 +                  + +     +           + +  

Атестація 

ОА01 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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5.2. Матриця співвідношення програмних результатів навчання до компетентностей 

 

Результати 

навчання 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
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К

8
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К

9
 

З
К

1
0
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К

1
1

 

З
К

1
2
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1
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1
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К
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С
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К
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1
2

 

С
К

1
3

 

С
К

1
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1
6

 

С
К

1
7
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1
8

 

С
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С
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2
0
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1

 

С
К

2
2

 

С
2

3
 

С
К

2
4

 

ПРН1 + +                                     

ПРН2 + +                                     

ПРН3   +                                    

ПРН4    +                                   

ПРН5    +                                   

ПРН6     + +        +                         

ПРН7     + +        +                         

ПРН8       +                                

ПРН9        +                               

ПРН10         +                              

ПРН11          +                             

ПРН12           +                            

ПРН13            +                       +    

ПРН14             +             + +            

ПРН15             +             + + +           

ПРН16 
              +                        

ПРН17 
               +         +    +          
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ПРН18 
                                      

ПРН19 
                                    +  

ПРН20 
                                      

ПРН21 
                             +         

ПРН22 
                                 +   +  

ПРН23 
                 +     +                

ПРН24 
                                 +   + + 

ПРН25 
                                + +     

ПРН26 
                            +   +       

ПРН27 
                  + +                   

ПРН28 
                  + +                   

ПРН29 
                                      

ПРН30 
                     +                 

ПРН31 
                +       +       +        

ПРН32 
                            +       +   

ПРН33 
                    +    +    +          
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5.3 Матриця співвідношення програмних результатів навчання до освітніх компонент 

 

Програмні 

результати 

навчання 

Шифри освітніх компонент  

О
З

0
1

 

О
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З
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ПРН 1 + +   + +      +   +              +       + 

ПРН 2 + +   + +      +   +              +       + 

ПРН 3   + +                         +       + 

ПРН 4                                    + 

ПРН 5                                    + 

ПРН 6     + +                              + 

ПРН 7  +   + +                              + 

ПРН 8 +           +                        + 

ПРН 9  +   + +      +                        + 

ПРН 10   + +   +      +          +   + +  +   +    + 

ПРН 11         +  +    +              +       + 

ПРН 12     + +     +                         + 

ПРН 13   + +    +                     +       + 

ПРН 14       + + + +                 +   +      + 

ПРН 15       + + + +            +     +   +      + 

ПРН 16        +           +                 + 

ПРН 17       + +  +    +      +    +            + 

ПРН 18                                    + 

ПРН 19         +       +       +  + +  + +   + +  + + 

ПРН 20                                    + 

ПРН 21                      +              + 

ПРН 22         +       +  +     +  + +  + +   + +  + + 
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Програмні 

результати 

навчання 

Шифри освітніх компонент  
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ПРН 23                  +   +               + 

ПРН 24         +       +       +  + + + + +   +   + + 

ПРН 25                +   +      +    +       + 

ПРН 26          +    +   +             +      + 

ПРН 27                     +   +     +  +   + + + 

ПРН 28                     +   +     +  +   + + + 

ПРН 29                                    + 

ПРН 30                  +  +                + 

ПРН 31                 +            + +      + 

ПРН 32        +  +    +     +       +   +   + +  + + 

ПРН 33       + +  +   + +                      + 
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6 Форма атестації  бакалаврів 

 

Атестація випускників спеціальності 226 – Фармація, промислова фармація, спеціалізації 

Технології фармацевтичних препаратів включає захист кваліфікаційної  роботи та 

завершується видачею документів встановленого зразка про присудження йому 

відповідного освітнього ступеня бакалавра та присвоєнням кваліфікації: бакалавр  з 

фармації, промислової фармації, зі спеціалізації «Технології фармацевтичних препаратів». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно.  

 

Форма атестації  

 

Публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи. 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

 

Регламент обсягу (кількість сторінок) та структура роботи у 

відповідності до затвердженого Положення щодо оформлення 

кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти (бакалавр) 50…70 

сторінок пояснювальної записки, не менш ніж 3 листа графічної частини 
формату А1 або 10…15 кадрів презентації. 

Перевірка на плагіат. 

Оприлюднення кваліфікаційної роботи у репозитарії ОНПУ. 

 
7 Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Одеським 

національним політехнічним університетом складається з таких процедур і заходів, 

передбачених законом «Про вищу освіту»: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший 
спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних 
працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому 
числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 
процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 
кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої 
освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування 
ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності Одеського національного політехнічного університету затверджено Вченою радою 
Одеського національного політехнічного університету, протокол від 29.10.2019 р. № 3 та введено в 
дію наказом ректора від 31.10.2019 р. № 54. 
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Інформаційний додаток до ОП – Співвідношення компетентностей, результатів 

навчання до вибіркових освітніх компонентів 

 

 

Шифр 
вибіркової 
ОК 

Назва вибіркової ОК Компетентності  Результати навчання 

ВЗ01 Англійська мова 2*  К1. Здатність спілкуватися 
іноземною мовою. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

РН1 ((У/Н)). Навички 
вербального та письмового 
репрезентування 
практичних розробок.  

 

ВЗ02 Німецька мова 2* 

ВЗ03 Іспанська мова 2* 

ВЗ04 Франзузька мова 2* 

ВЗ05 Польська мова 2* 

ВЗ06 Англійська мова 2*  

ВЗ07 Німецька мова 2* 

ВЗ08 Іспанська мова 2* 

ВЗ09 Франзузька мова 2* 

ВЗ10 Польська мова 2* 

ВЗ11 Англійська мова 2*  

ВЗ12 Німецька мова 2* 

ВЗ13 Іспанська мова 2* 

ВЗ14 Франзузька мова 2* 

ВЗ15 Польська мова 2* 

ВЗ16 Українська мова як 
іноземна** 

К1. Здатність спілкуватися 
іноземною мовою. 
. 
 

РН1 (У/Н). Навички 
вербального та письмового 
репрезентування 
практичних розробок.  
 

ВЗ17 
 

Правознавство 
 

К1. Здатність діяти соціально 
відповідально та свідомо 

РН1 (У/Н) Уміти 
враховувати знання 
процесів соціально-
політичної історії України, 
правових засад та етичних 

норм у соціальній 
діяльності. 

ВЗ18 Трудове та 
підприємницьке право 

 

К1. Здатність спілкуватися з 
представниками інших 

професійних груп різного 
рівня (з експертами з інших 
галузей знань/видів 
економічної діяльності). 

РН1 (К) Уміти 
організовувати діяльність 

роботи команди та 
ефективно управляти 
часом. 
 

ВЗ19 Податкове право 

 

К1. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо 

РН1 (У/ВА). Здатність 

пристосовуватись до 
обставин, що постійно 
змінюються в сфері 
професійної діяльності. 

ВЗ20 Політологія К1. Здатність діяти соціально 
відповідально та свідомо 
 

РН 1(У/Н). Уміти 
враховувати знання 
процесів соціально-
політичної історії України, 
правових засад та етичних 
норм у соціальній 
діяльності. 

РН 2 (У/Н, К). 
Демонструвати соціально 
відповідальну та свідому 
поведінку, слідувати 
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Шифр 
вибіркової 
ОК 

Назва вибіркової ОК Компетентності  Результати навчання 

гуманістичним та 
демократичним цінностям. 

ВЗ21 

Психологія 

К1. Здатність спілкуватися з 
представниками інших 

професійних груп різного 
рівня (з експертами з інших 
галузей знань/видів 
економічної діяльності). 

РН 1(У, К). Уміти 
організовувати діяльність 

роботи команди та 
ефективно управляти 
часом. 
РН 2(У/ Н). Здатність 
пристосовуватись до 
обставин, що постійно 
змінюються в сфері 

професійної діяльності. 

ВЗ22 

Соціологія 

ЗК1. Здатність спілкуватися з 
представниками інших 
професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 
галузей знань/видів 
економічної діяльності). 

РН1. Формулювати думку 
логічно, доступно, 
дискутувати, обстоювати 

власну позицію, 
модифікувати 
висловлювання відповідно 
до культуральних 
особливостей 
співрозмовника. 

ВЗ23 

Етика 

К1. Здатність діяти на основі 
етичних міркувань (мотивів). 
К2. Цінування та повага 
різноманітності та 
мультикультурності. 

РН1 (К,ВА). Вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, толерантно 
ставитися до осіб, що 
мають інші культуральні чи 
гендерно-вікові 

особливості. 

ВЗ24 

Естетика 

К1. Здатність діяти соціально 
відповідально та свідомо 

РН 1 (ВА). Формулювати 
думку логічно, доступно, 
дискутувати, обстоювати 
власну позицію, 

модифікувати 
висловлювання відповідно 
до культуральних 
особливостей 
співрозмовника. 

ВЗ25 

Практики культурної 

комунікації 

К1. Цінування та повага 
різноманітності та 
мультикультурності. 

РН 1 (К, ВА). Вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, толерантно 
ставитися до осіб, що 
мають інші культуральні чи 
гендерно-вікові 
особливості. 

ВЗ26 

Конфліктологія 

К1. Здатність спілкуватися з 
представниками інших 
професійних груп різного 
рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 
економічної діяльності). 

РН 1 (З, У/Н). 
Формулювати думку 
логічно, доступно, 
дискутувати, обстоювати 

власну позицію, 
модифікувати 
висловлювання відповідно 
до культуральних 
особливостей 
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Шифр 
вибіркової 
ОК 

Назва вибіркової ОК Компетентності  Результати навчання 

співрозмовника. 

ВЗ27 

Основи академічної 
доброчесності 

К1. Знання та розуміння 
предметної області та 
розуміння професійної 
діяльності. 

РН1 (У/Н). Здійснювати 
пошук інформації з різних 
джерел для вирішення 
професійних завдань в т.ч. 

з використанням 
інформаційно-
комунікаційних технологій, 
обґрунтовувати власну 
позицію, робити  
РН2. Презентувати 
результати власних 

досліджень усно / 
письмово для 
поінформованої аудиторії, 
формулювати розгорнутий 
аналіз та тези досліджень, 
самостійні висновки. 

ВЗ28 

Етика в фармації 

К1 Здатність 
продемонструвати та 
застосовувати у практичній 
діяльності комунікативні 
навички спілкування, 
фундаментальні принципи 

фармацевтичної етики та 
деонтології, що засновані на 
моральних зобов’язаннях та 
цінностях, етичних нормах 
професійної поведінки та 
відповідальності відповідно 
до Етичного кодексу 

фармацевтичних працівників 
України і керівництв ВООЗ. 

РН1(У/ВА) Проводити 
професійну діяльність у 
соціальній взаємодії 
основаній на 
гуманістичних 
і етичних засадах; 

ідентифікувати майбутню 
професійну діяльність як 
соціально значущу для 
здоров’я людини 

ВЗ29 Деонтологія в фармації 

К1 Здатність 
продемонструвати та 
застосовувати у практичній 

діяльності комунікативні 
навички спілкування, 
фундаментальні принципи 
фармацевтичної етики та 
деонтології, що засновані на 
моральних зобов’язаннях та 
цінностях, етичних нормах 

професійної поведінки та 
відповідальності відповідно 
до Етичного кодексу 
фармацевтичних працівників 
України і керівництв ВООЗ. 

РН1(У/Н)Аргументувати 
інформацію для прийняття 
рішень, нести 

відповідальність за них у 
стандартних і 
нестандартних 
професійних ситуаціях; 
дотримуватися принципів 
деонтології та 
етики у професійній 

діяльності. 

ВЗ30 Економічна теорія 

К1. Здатність  виявляти  
знання  та  розуміння  
проблем  предметної області,  
основ  функціонування  
сучасної економіки на мікро-

РН1 (З/Н) Знати та 
використовувати 
економічну термінологію, 
пояснювати базові 
концепції мікро- та 
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Шифр 
вибіркової 
ОК 

Назва вибіркової ОК Компетентності  Результати навчання 

мезо-, макро- та 
міжнародному рівнях.  

макроекономіки, 
 

ВЗ31 
Основи комерційної 
діяльності 

К1. Знання принципів та 
основ комерційної діяльності 

та організації бізнесу. 
Набуття вмінь і навичок 
творчого пошуку резервів і 
способів підвищення 
ефективності комерційної 
діяльності. Засвоєння змісту 
комерційних зв’язків і 

договірних відносин 
посередників. Орієнтація в 
сучасних підходах до методів 
оцінювання показників 
техніко-економічного та 
організаційного рівня 
посередницьких підприємств 

та ефективності 
обслуговування споживачів
  

РН1 (З, У). Уміти 
застосовувати сучасні 

технології щодо 
формування попиту 
споживачів на продукцію і 
послуги. Організовувати 
оперативну торговельно-
посередницьку діяльність. 
Управляти матеріально-

технічним забезпеченням, 
товарно-матеріальними 
потоками. Використовувати 
сучасні Інтернет-технології 
в комерційній діяльності 
посередницьких 
підприємств 

ВЗ32 
Економічні студії, 
національна економіка, 
регіональна економіка 

К1. Знати та виявляти 
тенденції розвитку 

регіональної економічної 
системи. Розуміння сутності 
економічного районування. 
Знати специфіку реалізації 
регіональної економічної 
політики в умовах 
адміністративно-

територіальної реформи. 
Визначення та формування 
міжгалузевих господарських 
зв'язків та їх регіональні 
особливості 

РН1 (З, У). Застосовувати 
принципи регіонального 

економічного дослідження 
до реальних процесів 
регіонального розвитку. 
Аналізувати ефективність 
використання складових 
природного, трудового, 
виробничого, науково-

технічного потенціалів 
регіону. Здатність 
прогнозувати та планувати 
цілі і завдання щодо 
розвитку регіону та 
суб’єктів господарювання. 

ВЗ33 

Основи ринкової 
економіки, 
макроекономіки та 

економічної політики 

К1. Розуміння змісту 
функціонування 
національної економіки, мати 
практичні навички роботи з 
системою національних 
рахунків. Вміння аналізувати 

та проектувати розвиток 
економіки держави, 
визначати відповідні заходи 
економічної політики. 

РН1 (З, У). Знати основні 
методи системного аналізу, 
закономірності побудови, 
функціонування та 
розвитку сучасних 
економічних систем на 

макрорівні для розв’язання 
задач формування 
економічної політики 
держави. 

ВЗ34   

Фармакоекономіка 

К1 Теоретичні та практичні 

навички проведення 
фармакоекономічного 
аналізу методів 
профілактики, лікування і 
реабілітації різних 
захворювань, оптимізації 

РН1(З, У/Н). Вміти 

проводити 
фармакоекономічний аналіз 
методів профілактики, 
лікування і реабілітації 
різних захворювань. 
РН2(У/Н). Вміти 
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Шифр 
вибіркової 
ОК 

Назва вибіркової ОК Компетентності  Результати навчання 

процесу створення, 
виробництва та 
використання лікарських 
засобів в умовах ринкової 
економіки. 

оптимізувати процес 
створення, виробництва та 
використання лікарських 
засобів. 

ВП01 

Математичні методи в 
фармтехнологіях 

К1 Здатність 
використовувати сучасне 
програмне забезпечення для 
хімічних та статистичних 
розрахунків,   прогнозування 
біологічної активності нових 

синтезованих сполук. 
 
 

РН1 (У/Н) Вміти 
використовувати сучасне 
програмне забезпечення 
для проведення хімічних та 
статистичних розрахунків.  
РН2 (У/Н) Знати сучасні 

методи прогнозування 
біологічної активності 
хімічних сполук. 

ВП02 Програмне 

забезпечення 
обчислювальних 
систем 

К1. Здатність 

використовувати сучасне 
програмне забезпечення для 
хімічних та статистичних 
розрахунків,   прогнозування 
біологічної активності нових 
синтезованих сполук. 

РН1(У/Н) Вміти 

використовувати сучасне 
програмне забезпечення 
для проведення хімічних та 
статистичних розрахунків.  

ВП03 Організація баз даних 
та знань 

К1. Здатність реалізувати 
модель даних за допомогою 
вихідних умов на основі 
архітектури клієнт-сервер, 
спроектувати реляційну базу 
даних для певної предметної 

області 

РН1 (У/Н) Вміти 
використовувати сучасне 
програмне забезпечення 
для проведення хімічних та 
статистичних розрахунків. 

ВП04 Чисельні методи і 
методи оптимізації 

К1. Здатність 
використовувати сучасне 
програмне забезпечення для 
хімічних та статистичних 

розрахунків,   прогнозування 
біологічної активності нових 
синтезованих сполук. 

РН1 (К, ВА).Забезпечувати 
комунікацію зі 
спеціалістами для 
отримання знань про 

предметну область з метою 
їх подальшого 
використання при 
моделюванні комп'ютерних 
систем, зокрема 
інтелектуальних.  
РН2 (ВА). Обґрунтовувати 

власний погляд щодо 
обраних моделей, 
алгоритмів, методів та 
технологій. 

ВП05 

Броматологія І К1 Здатність застосовувати 

методи аналітичної хімії для 
аналізу харчових продуктів. 

РН1 (У/Н) Вміти 

проводити хімічний аналіз 
харчової сировини. 
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ВП06 

Сертифікація 
лікарських засобів І 

К1 Здатність до управління 
технологічними процесами 
виробництва продукції, а 
також до 
вирішення типових задач 
майбутньої професійної 

діяльності, 
пов’язаних з розробкою, 
регламентацією, 
оцінюванням, 
удосконаленням стандартів 
різного рівня та 
сертифікацією продукції 
визначення схем, модулів та 

порядку 
сертифікації. 

РН1(З,У/Н) Знати порядок 
реєстрації лікарських 
засобів, систему належної 
виробничої практики, 
систему належної 
лабораторної практики, 

основ 
зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств 

ВП07 

Аромалогія І К1. Здатність 
використовувати знання із 

сумісності, складу ефірних 
масел та їх дії на шкіру та в 
цілому на організм для 
розробки та виготовлення 
якісної парфюмерно-
косметичної продукції. 

РН1(У/Н) Вміти визначати 
склад ефірних олій. Знати 

вплив різноманітних 
складових ефірних олій на 
організм людини 
 

ВП08 

Хімія і технологія води К1. Здатність приймати 
рішення щодо вибору 
технології з очищення 
викидів та утилізації відходів 
хімічних виробництв з 
урахуванням екологічних, 

економічних показників. 
К2. Здатність 
використовувати  знання 
властивостей хімічних 
елементів, сполук і 
матеріалів на їх основі для 
вирішення завдань 
професійної діяльності 

 

РН1(З,У). Уміти оцінювати 
вплив технологічних 
факторів на склад 
кінцевого продукту у 
хімічних виробництвах. 
РН2  (З, У, АВ). Уміти 

здійснювати техніко-
економічне обґрунтування 
хімічного виробництва, 
володіти методами 
удосконалення 
технологічного процесу, 
розуміти теоретичні та 
практичні підходи до 

створення та керування 
виробництвом.  
 

ВП09 Способи введення 

лікарських препаратів 

К1 Здатність визначення 

фармакологічної активності 
нових фізіологічно-активних 
сполук згідно з 
нормативними документами.  
 

РН1 (З,У/Н) Вміння 

проводити фармакологічні 
дослідження фізіологічно-
активних речовин та 
інтерпретувати отримані 
результати 

ВП10 Технологія ефірних 
олій 

К1 Здатність 
використовувати знання із 
сумісності, складу ефірних 
масел та їх дії на шкіру та в 
цілому на організм для 
розробки та виготовлення 

РН1(З) Знати порядок 
реєстрації лікарських 
засобів, систему належної 
виробничої практики, 
систему належної 
лабораторної практики, 
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якісної парфюмерно-
косметичної продукції. 
 

основ 
зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств. 

ВП05 Броматологія ІІ К1 Здатність застосовувати 

методи аналітичної хімії для 
аналізу БАД для аналізу 
лікарських засобів і БАД 

РН1 (У/Н) Вміти 

проводити хімічний аналіз 
БАД і лікарських речовин 

ВП06 Сертифікація 

лікарських засобів ІІ 

К1 Здатність 

використовувати основи 
теоретичної і законодавчої 
метрології та навички 
практичної метрології в 
хімічному аналізі, формувати 
на основі цього базу для 
вирішення практичних 

завдань по вимірюванню та 
обробці результатів при 
виробництві та контролі 
якості лікарських засобів 

РН1 (З) Знати комплекси 

взаємопов’язаних 
загальних правил, вимог і 
норм, а також інші 
питання, які вимагають 
регламентації та контролю 
з боку держави, і 
напрямлені на 

забезпечення єдності 
вимірювань 
та однотипність засобів 
вимірювань при валідації 
методик. 

ВП07 Аромалогія ІІ К1 Здатність до створення 
ароматичних композицій із 
заданими властивостями. 

РН1 (У/Н) Вміти 
створювати ароматичні 
композиції із заданими 
естетичними 
властивостями 

ВП11 Хімія біополімерів К1. Здатність 
використовувати знання 
властивостей та області 
застосування полімерних 
матеріалів в галузі 
фармацевтичних технологій 

РН1 (З,У/Н) РН1 (З). Знати 
сучасні технології 
виробництва лікарських 
речовин полімерної будови, 
їх фізико-хімічні 
властивості та області 
застосування в галузі 

фармацевтичних 
технологій. 

ВП12 Моделювання процесів 
і апаратів 

К1 Здатність використання 
основних природничо-

наукових  законів для 
визначення основних 
характеристик хімічного 
процесу.  
К2 Здатність 
використовувати знання та 
розуміння загальної хімічної 
технології, процесів і 

апаратів хімічних 
виробництв для аналізу, 
оцінювання і проектування 
технологічних процесів і 
устаткування 

РН1Демонструвати 
концептуальні знання, 

розуміння, навички з 
математичного 
моделювання хімічних і 
хіміко-технологічних 
процесів 
на рівні, необхідному для 
досягнення інших 
результатів, передбачених 

освітньою програмою 

ВП13 Рецепторологія К1 Здатність оперувати 
основними структурно-
функціональними 
принципами організації 

РН1 (У/Н)  Вміння 
проводити фармакологічні 
дослідження фізіологічно-
активних речовин та 
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систем поза- і 
внутрішньоклітинної 
сигналізації, їх значенням у 
регуляції процесів в клітинах 
і тканинах, значенням в 
фундаментальних і 

прикладних медико-
біологічних дослідженнях.   

інтерпретувати отримані 
результати 
РН2 (З) Знати основні 
молекулярні, біохімічні і 
клітинні процеси, які 
лежать в основі між- і 

внутрішньоклітинної 
сигналізації.  

ВП14 Соціальна фармація К1 Здатність до узагальнення 
соціальних аспектів 
діяльності аптечного закладу 

та опрацювання шляхів 
підвищення його соціальної 
привабливості. 

РН1(З) Знати основи 
соціальної політики у 
забезпеченні населення 

лікарськими засобами, 
підходи до впровадження 
медичного страхування 
населення в Україні, 
напрями підвищення 
соціальної привабливості 
аптечного закладу в 

сучасних умовах. 
РН2 (З, У/Н) Вміти 
узагальнювати положення 
нормативних документів, 
що стосуються соціальних 
аспектів діяльності 
фармацевтичних 
підприємств. 

ВП15 Екологія К1 Здатність класифікувати 
забруднювачів 
навколишнього середовища 
та засобів захисту для їх 

усунення. 

РН1.(З) Знати основні 
фактори техногенного 
впливу на навколишнє 
середовище і основні 

методи захисту довкілля. 
 

ВП16 Утилізація та 
рекуперація відходів 

К1Здатність до розроблення 
заходів з комплексного 
використання сировини та 

енергоресурсів, утилізації та 
рекуперації відходів 
виробництва та застосування 
принципів 
енерготехнологічного 
комбінування. 
К2 Здатність приймати 

рішення щодо вибору 
технології з очищення 
викидів та утилізації відходів 
хімічних виробництв з 
урахуванням екологічних, 
економічних показників 

РН1 (З, У). Знати і 
застосовувати сучасні 
технології очищення 

викидів та засоби 
перероблення 
промислових та побутових 
відходів. 
РН2 (З, У). Знати і 
застосовувати сучасні 
технології утилізації і 

рекуперації, знешкодження 
або знезараження відходів, 
оцінювати отримані 
результати та захищати 
прийняті технічні рішення. 

ВП17 Контроль якості 
лікарських засобів І 

К1 Здатність до застосування 
загальних принципів і 
основних методів управління 
якістю в фармацевтичній  
галузі згідно із положеннями 

РН1 (З) Знати положення 
нормативної бази, що 
регламентує  (система 
управління якості 
фармацевтичних 



 

   36 

Шифр 
вибіркової 
ОК 

Назва вибіркової ОК Компетентності  Результати навчання 

міжнародних стандартів, 
правил належних 
фармацевтичних практик 
(GХP) та інших галузевих 
нормативів. 

препаратів) СУЯ ФП, а 
також суть процедур 
сертифікації таких систем, 
принципи менеджменту 
якості, види документації, 
застосовної в межах СУЯ 

ФП. 

ВП18 Біонеорганічна хімія І К1 Здатність до розуміння 
основних характеристик та 
біохімічних функцій 
біометалів та їх 

координаційних сполук в 
живих організмах, 
ознайомлення з основними 
принципами моделювання 
властивостей і поведінки 
координаційних сполук 
біометалів з біолігандами. 

РН1 (З) Знати теоретичні 
положеннями хімії 
координаційних сполук 
біометалів з біолігандами;  

роль біометалів в 
функціонуванні живих 
організмів; транспорт та 
накопичення металів в 
біологічних системах; 
застосування неорганічних 
та координаційних сполук 

в медицині. 

ВП19 Фармацевтичні 
аспекти алкоголізму та 
токсикоманії І 

К1 Здатність визначати 
лікарські засоби та їх 
метаболіти у біологічних 
рідинах та тканинах 

організму. 

РН1 (З) Знати визначення 
наркологічної токсикології, 
біохімічні перетворення, 
що відбуваються в 

організмі під дією 
психоактивних речовин і 
алкоголю. 

ВП20 Фармацевтична 

біотехнологія 

К1 Здатність опанувати 

біотехнологічні методи 
отримання лікарських 
засобів. 

РН1 (З) Знати загальні 

вимоги до 
біотехнологічних 
лікарських засобів різних 
груп, сучасні напрямки 
розвитку фармацевтичної 
біотехнології. 

ВП21 

Екологія виробництва 
органічних речовин 

К1. Здатність приймати 
рішення щодо вибору 
технології з очищення 
викидів та утилізації відходів 
фармацевтичних виробництв 
з урахуванням екологічних, 

економічних показників. 

РН1 (З,У). Знати види, 
склад викидів та відходів 
виробництв органічних 
речовин і нафтопродуктів, 
вміти підбирати 
найдоцільніший метод їх 

нейтралізації. 

ВП22 Теоретична стереохімія К1 Здатність 
використовувати знання про 
просторову структуру та 
природу хімічного зв'язку, 

властивості різних класів 
органічних речовин для 
розуміння процесів в 
технології основного 
органічного синтезу та 
біотехнології 

РН1 (З) Знати просторову 
структуру та природу 
хімічного зв'язку, 
властивості різних класів 

органічних речовин та 
вміти використовувати ці 
знання в технології 
основного органічного 
синтезу та біотехнології. 

ВП23 Матеріали для 
упаковки 
фармацевтичних 

К1 Здатність забезпечувати 
належне зберігання 
лікарських засобів та виробів 

РН1 (З) Знати основні 
вимоги до матеріалів, що 
використовуються при 
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препаратів медичного призначення 
відповідно до їхніх фізико-
хімічних властивостей та 
правил Належної практики у 
закладах охорони здоров’я  

упаковці предметів 
медичного призначення та 
лікарських засобів залежно 
від їхніх фізико-хімічних 
властивостей   

ВП24 Космецевтика К1 Здатність обґрунтовувати 
склад лікарської косметики з 
використанням необхідних 
знань щодо хімічного складу 
та біологічної дії 
компонентів на шкіру 

людини 

РН1 (З) Знати особливості 
будови шкіри та придатків 
шкіри, їх фізіології та 
деяких патологічних станів 

ВП20 Медична хімія К1 Здатність до 
обґрунтування залежності 
фармакологічної активності 

лікарських речовин від їх 
хімічної структури. 

РН1 (З) Знати фізико-
хімічні властивості 
лікарських речовин та 

молекулярні механізми їх 
дії на організм людини 

ВП17 Контроль якості 
лікарських засобів ІІ 

К1 Здатність до управління 
технологічними процесами 
виробництва продукції, а 

також до 
вирішення типових задач 
майбутньої професійної 
діяльності, 
пов’язаних з розробкою, 
регламентацією, 
оцінюванням, 

удосконаленням стандартів 
різного рівня та 
сертифікацією продукції 
визначення схем, модулів та 
порядку 
сертифікації 

РН1 (З) Знати порядок 
реєстрації лікарських 
засобів, систему належної 

виробничої практики, 
систему належної 
лабораторної практики, 
основ 
зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств 
 

ВП18 Біонеорганічна хімія ІІ К1 Здатність до розуміння 
основних характеристик та 
біохімічних функцій 
біометалів та їх 
координаційних сполук в 
живих організмах, 

ознайомлення з основними 
принципами моделювання 
властивостей і поведінки 
координаційних сполук 
біометалів з біолігандами. 

РН1 (З) Знати теоретичні 
положеннями хімії 
координаційних сполук 
біометалів з біолігандами;  
роль біометалів в 
функціонуванні живих 

організмів; транспорт та 
накопичення металів в 
біологічних системах; 
застосування неорганічних 
та координаційних сполук 
в медицині. 

ВП19 

Фармацевтичні 
аспекти алкоголізму та 
токсикоманії ІІ 

К1 Здатність визначати 
лікарські засоби та їх 
метаболіти у біологічних 
рідинах та тканинах 
організму 

РН1 (З) Знати визначення 
наркологічної токсикології, 
біохімічні перетворення, 
що відбуваються в 
організмі під дією 
психоактивних речовин і 

алкоголю. 

ВП21 Англійська мова за К1. Здатність РН1(У/Н) Навички 
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професійним 
спрямуванням 

використовувати іноземну 
мову для вивчення фахової 
літератури з розробки та 
дослідження 
фармацевтичних препаратів. 

вербального та письмового 
репрезентування 
практичних розробок. 

ВП22 Німецька мова за 
професійним 
спрямуванням 

К1. Здатність 
використовувати іноземну 
мову для вивчення фахової 
літератури з розробки та 
дослідження 
фармацевтичних препаратів. 

РН1 (У/Н) Навички 
вербального та письмового 
репрезентування 
практичних розробок.  
 

ВП23 Польська мова за 
професійним 

спрямуванням 

К1. Здатність 
використовувати іноземну 

мову для вивчення фахової 
літератури з розробки та 
дослідження 
фармацевтичних препаратів. 

РН1(У/Н) Навички 
вербального та письмового 

репрезентування 
практичних розробок.  
 

ВП24 

Метаболізм К1.Здатність до розуміння 
особливостей метаболізма 
різноманітних лікарських 
засобів та визначення  
метаболітів у біологічних 
рідинах та тканинах 
організму. 

РН1(З)Знати особливості І 
та ІІ фази метаболізму 
лікарських засовів. 

ВП25 Фармакогенетика К1.Здатність до розуміння 
особливостей метаболізма 
різноманітних лікарських 
засобів та визначення  
метаболітів у біологічних 

рідинах та тканинах 
 

РН1(У/Н) Вміння 
проводити фармакологічні 
дослідження фізіологічно-
активних речовин та 
інтерпретувати отримані 

результати; 
 

ВП26 Біоорганічна хімія К1.Здатність до 
використання фізико-
хімічних методів для 

кількісного та якісного 
аналізу лікарських речовин 
та багатокомпонентних 
сумішей. 

РН1(У/Н)Вміння визначати 
структуру біологічно-
активних сполук 

органічного походження із 
використанням сучасних 
фізико-хімічних методів 
дослідження. 

ВП27 Поверхневі явища та 
дисперсні системи 

К1.Здатність до розуміння 
фізичної природи 
поверхневих явищ та їхньої 
ролі у фізико-хімічних 
процесах в дисперсних 
системах  

РН1(З) Знати фізичні і 
фізико-хімічні основи 
поверхневих явищ на базі 
уявлень міжмолекулярної 
взаємодії  

ВП28 Фармацевтичний 
аналіз 

К1. Здатність здійснювати 
розробку методик контролю 
якості лікарських препаратів, 
а також активних 
фармацевтичних інгредієнтів 
лікарської рослинної 

сировини та допоміжних 
речовин за допомогою 
фізико-хімічних, 

РН1 (У). Вміти 
забезпечувати контроль 
якості лікарських засобів за 
допомогою фізико-
хімічних, 
мікробіологічних, 

органолептичних  та ін. 
методів контролю; 
здійснювати управління 
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мікробіологічних, 
органолептичних  та ін. 
методів контролю 

ризиками якості на всіх 
етапах виготовлення 
лікарських засобів 

ВП29 Промислова технологія 

парфумерно-
косметичних засобів 

К1.Здатність до опанування 

сучасних технологій 
виробництва парфюмерно-
косметичних засобів, 
розуміння їх оптимального 
складу та фізико-хімічні 
властивостей.  
 

РН1(З)Знати сучасні 

технології виробництва 
парфюмерно-косметичних 
засобів, їх склад та фізико-
хімічні властивості.  
 

ВП30 

Основи квантової хімії К1.Здатність до дослідження 
природи хімічних зв’язків у 
молекулах речовин та впливу 
на їх біоактивність  

РН1(У/Н)Здатність 
проводити розрахунки 
властивостей атомів та 
молекул при створенні 

нових лікарських речовин 

ВП31 Технологія сульфатної 
кислоти 

К1.Знання про традиційні та 
сучасні технології одержання 
сульфатної кислоти 

РН1(З)Знати основні 
технологічні аспекти 
виготовлення сульфатної 
кислоти 

ВП32 Нейрохімія з основами 
нейробіології 

К1.Здатність до розуміння 
біохімічних особливостей 
структури і функціонування 
нервової системи, 

молекулярних основ 
діяльності мозку, 
формування пам’яті, 
навчанняа також механізми 
розвитку неврологічних 
захворювань 

РН1(З) Здатність до 
розуміння біохімічних 
особливостей структури і 
функціонування нервової 

системи, молекулярних 
основ діяльності мозку, 
формування пам’яті, 
навчанняа також механізми 
розвитку неврологічних 
захворювань 

ВП33 Стандартизація 
лікарських засобів 

К1.Здатність проведення 
аналізу лікарських речовин 
та препаратів згідно з 
вимогами Державної 
Фармакопеї України та іншої 
аналітичної нормативної 

документації, 

РН1(У/Н) Вміння 
проводити фармакологічні 
дослідження фізіологічно-
активних речовин та 
інтерпретувати отримані 
результати; 

 

ВП34 Теоретичні основи 
технології 
неорганічних речовин 

К1 Здатність розраховувати 
основні характеристики 
хіміко-технологічного 
процесу, виконувати 

матеріальні та енергетичні 
розрахунки, обирати 
раціональну схему 
виробництва продукту, 
оцінювати технологічну 
ефективність виробництв 
неорганічних речовин. 

РН1 (З,У). Уміти 
обґрунтувати прийняття 
раціональних технічних 
рішень на підставі 

принципів найкращого 
використання сировини, 
матеріалів та енергії, 
вирішувати проблеми 
утилізації та рекуперації 
відходів, обґрунтувати 
вибір оптимальних 

технологічних параметрів 
та виконувати необхідні 
розрахунки. 
РН2 (У). Уміти 
розраховувати основні 
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характеристики хіміко-
технологічного процесу в 
технологіях неорганічних 
речовин, виконувати 
матеріальні та теплові 
розрахунки, обирати 

раціональну схему 
виробництва продукту, 
оцінювати технологічну 
ефективність виробництв 
неорганічних речовин. 

ВП35 Теоретичні основи 
технології лікарських 
форм 

К1.Здатність реалізовувати 
професійну діяльність на 
основі загальних знань 
основних етапів становлення 
та розвитку фармацевтичної 
технології в Україні та 
країнах світу. 

РН1(З)Знати принципи 
процесу екстракції, з 
урахуванням будови 
рослинної клітки і 
факторів, що впливають на 
повноту добування 
біологічно активних 

речовин; підходи до 
створення сучасних м'яких 
лікарських форм на основі 
знань теорії стабілізації 
гетерогенних систем. 

ВП36 Супрамолекулярна 
хімія 

К1. Здатність 
використовувати закони, 
теорії та концепції 
супрамолекулярної хімії для 
розуміння фундаментальних 
уявлень міжмолекулярної 
взаємодії. 

РН1(У/Н) Вміння 
визначати структуру 
біологічно-активних 
сполук органічного 
походження із 
використанням сучасних 
фізико-хімічних методів 

дослідження. 

 

Примітки: Для формування компетентностей та результатів навчання, які забезпечуються вибірковими освітніми 
компонентами, робоча група може використовувати як формулювання програмних компетентностей та програмних 

результатів навчання, так і використовувати додаткові (інші) компетентності та результати навчання. Враховуючі те, що 

неможливо передбачити який саме вибірковий освітній компонент буде обрано здобувачем, то наскрізна нумерація 

компетентностей та результатів навчання втрачає сенс, тому слід окремо нумерувати компетентності та результати 
навчання для кожного окремого вибіркового освітнього компоненту. 

Інформаційний додаток містить відповідність результатів навчання до компетентностей для запропонованих вибіркових 

освітніх компонентів, які розробники освітньої програми у складі робочої групи (представники групи забезпечення 

спеціальності, здобувачі, представники зовнішніх стейкхолдерів) вважають за необхідне довести до уваги користувачів 
освітньої програми.  
 
, 


