
 Програма практичної підготовки 

 здобувачів освітнього ступеня «магістр»  

 зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація 

  

Навчальним процесом підготовки магістрів передбачено проведення двох видів 

практики – науково-дослідної та переддипломної. Головною метою науково-дослідної та 

переддипломної практик є закріплення практичних вмінь та навичок, отриманих студентами 

в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, а також збір фактичного 

матеріалу для виконання магістерської роботи. 

Науково-дослідна практика з фаху передбачає виконання теоретичних та 

практичних завдань - систематизація, закріплення і розширення отриманих під час навчання 

теоретичних і практичних знань та застосування цих знань при вирішенні конкретних 

наукових і виробничих завдань; ведення бібліографічної роботи із залученням сучасних 

інформаційних технологій; розробка авторських пропозицій по вдосконаленню і розвитку 

досліджуваного явища або процесу; вдосконалення умінь щодо застосування методів 

наукового пізнання при вирішенні розроблюваних проблем; представлення підсумків 

виконаної роботи у вигляді звітів, оглядів, статей. 

Переддипломна практика є завершальним етапом  практичної  підготовки студентів, 

містить науково-дослідну і науково-педагогічну складові, проводиться перед виконанням 

магістерської роботи з метою оволодіння професійним досвідом та  підготовки їх до 

самостійної трудової діяльності. Мета переддипломної практики – поглибити та закріпити 

теоретичні знання з усіх навчальних курсів освітньої програми, оволодіти сучасними 

методами, формами організації, розрахунково-аналітичними операціями, управлінськими 

процедурами та технічними засобами виконання робіт у майбутній сфері діяльності, зібрати 

фактичний матеріал для виконання магістерського дипломного проекту (роботи). У період її 

проходження на базі одержаних під час навчання знань формуються професійні уміння і 

навички для підготовки та прийняття самостійно обґрунтованих організаційно-економічних 

рішень у реальних умовах господарювання, розвиваються потреби у постійному підвищенні 

інтелектуального потенціалу і творчих здібностей студентів. 

Базами практик, з якими здійснюється довгострокова співпраця є:  
1. ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», м. Київ 

2. ПАТ «Київмедпрепарат», м. Київ 

3. ПАТ «Фармак», м. Київ 

4. ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»,  м. Київ 

5. ТОВ «Фарма Старт», м. Київ 

6. ПрАТ «Індар»,  м. Київ 

7. Фармацевтичний завод «Biofarma», м. Київ 

8. ТОВ «Валартін Фарма», Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки 

9. ТОВ «Люм’єр Фарма», м. Київ 

10. ТОВ «Фармацевтична компанія «ФарКоС», м. Київ 

11. ПАТ «Монфарм», Черкаська обл., м. Монастирище 

12. ТОВ «КомМедФарм», м. Київ 

13. ТОВ «Українське сертифікаційне агентство», м. Київ 

14.  Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України»,  м. Київ 

 

Назва практики 
Курс/ 

семестр 

Академічних 

годин 

Кредитів 

ECTS 
Вид контролю 

Науково-дослідна 1/2 180 6 залік 

Переддипломна  2/3 270 9 залік 
 


