
РЕЦЕНЗІЯ
на освітню програму «Провізор» підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
Донецького національного медичного університету

Освітня програма підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я» Донецького національного медичного 

університету розроблена у результаті сумісної роботи науково-педагогічних 

працівників та роботодавців. Під час розробки програми враховані актуальні 

потреби сучасного ринку праці та освітлені питання якісного наукового 

підходу до формування у майбутніх фахівців тієї необхідної низки знань, 

умінь та навичок, що стануть їм потрібними для вирішення задач у 

фармацевтичної галузі.

Представлена освітньо-професійна програма складена логічно. Загальний 

обсяг її складає 300 кредитів ЄК'ГС та включає всі види аудиторної та 

самостійної роботи студентів, практики і час, що відводиться на контроль 

якості засвоєння студентами ОПП.

Навчальні цикли загальної підготовки, професійної підготовки, 

виробничої та науково-дослідної практики включені до структури програми. 

Перелік та обсяг обов'язкових та вибіркових компонентів відповідають 

Структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» і покликані сприяти 

забезпеченню відповідності програмних результатів навчання, запитам 

роботодавців. Вимоги до змісту, оновлення, реалізації компетентністного 

підходу ОПП створюють умови для усебічного розвитку особистості 

здобувача.

Всі дисципліни ОПП формують весь необхідний перелік 

загальнокультурних і професійних компетенцій, які передбачені для 

отримання кваліфікації «Магістр фармації». У результаті освоєння програми у



випускника будуть сформовані необхідні програмні компетентності. Якість 

змістовної складової начального плану не викликає сумнівів. Дисципліни, які 

включені до ОПП, розкривають сутність актуальних на сьогоднішній день 

проблем, вміння вирішувати нестандартні питання, що виникають у реальній 

практиці.

Позитивним є те, що серед компонентів програми представлені 

дисципліни, які є обов’язковими для вивчення та вибірковими. Це стимулює 

здобувачів до відповідальності, самостійності у виборі та брати активну участь 

у плануванні свого навчання.

Для реалізації програми залучені фахівці, які мають відповідну фахову 

освіту, необхідний досвід педагогічної діяльності та науковий ступінь.

Таким чином, освітня програма підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, 

промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» Донецького 

національного медичного університету представлена на високому науковому 

та методичному рівні, відповідно до вимог сучасної фармацевтичної практики. 

Опанування цієї програми дає можливість здобувачам вищої освіти отримати 

підготовку, яка є значною для професійної діяльності, щоби мати достатню 

конкурентну спроможність на українському ринку праці в умовах сьогодення.


