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РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії 
у Львівському національному медичному університеті 

імені Данила Галицького
за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»

Докорінні зміни соціально-економічних відносин в Україні, її інтеграція в 

європейській освітній простір, потребують постійного вдосконалення 

професійної підготовки фармацевтичних фахівців. Власне одними із завдань ГО 

«Всеукраїнська фармацевтична палата», яка об’єднує фахівців, зайнятих 

практичною, освітньою і науково-дослідною роботою в фармацевтичному 

секторі галузі охорони здоров’я, є участь в розробці навчальних програм з 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації фармацевтичних фахівців, 

нормативно-правових документів з розвитку фармацевтичної справи та 

наукової роботи в галузі фармації. Це надає нам змогу оцінити освітньо- 

наукову програму (ОНП) підготовки докторів філософії у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Г алицького за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

Рецензована ОНП укладена відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» і спрямована на підготовку фармацевтичних фахівців на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти і водночас першого наукового ступеня.

Метою ОНП є здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та 

інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання 

комплексних проблем у фармації та дослідницько-інноваційній діяльності, 

опанування методологією наукової та педагогічної діяльності, а також 

проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення.



Реалізація мети досягається належною системою викладання та 

оцінювання, набуттям відповідних програмних компетентностей та ресурсним 

забезпечення реалізації ОНП. Варто зауважити адекватний перелік 

обов’язкових і вибіркових (останні за обсягом складають 25%) компонент 

ОНП, їх логічну послідовність та форму атестації здобувачів вищої освіти. 

Звертають на себе увагу систематизовані матриці відповідності програмних 

компетентностей і забезпечення програмних результатів навчання компонентам 

ОНП. Промовистими є вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти та умотивованим -  перелік нормативних документів, на яких 

базується ОНП.

Зважаючи на зазначене вище, вважаю, що ОНП підготовки докторів 

філософії у ЛНМУ імені Данила Галицького за спеціальністю 226 «Фармація, 

промислова фармація» є актуальною, відповідає суспільним потребам щодо 

підготовки сучасного фармацевтичного фахівця третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти та, як результат, передбачає у разі її успішного проходження 

здобувачами вищої освіти ступенів доктора філософії можливості здійснення 

наукової й практичної фахової діяльності у фармацевтичному секторі галузі 

охорони здоров’я.
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