ПРО УНІВЕРСИТЕТ
• диплом визнається в країнах Європи та Америки;
• найбільша в області кількість докторів та кандидатів наук,
наймолодший середній вік викладачів;
• можливість вільного вибору предметів та освітніх програм;
• потужна міжнародна співпраця;
• найвищий статус – національного університету;
• державна форма власності та наявність
державного замовлення;
• відсутність корупції.

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Петра Могили

Перспективи продовження навчання
Термін навчання:
џ на базі загальної середньої освіти – 3 роки;
џ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»/
«молодший бакалавр» – 2 роки.
Форма навчання: денна та заочна.
Диплом фармацевта дозволяє реалізувати найсміливіші плани та
задовольнити будь-які творчі амбіції, надає широкі можливості
для професійного росту!

КОНКУРСНІ1 ПРЕДМЕТИ ЗНО:
Відповідно до Умов прийому у рік вступу
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КОНТАКТИ:
+38 (0512) 76 92 68 * omv.15@ukr.net
www.chmnu.edu.ua/medichnij-institut/
Fb: @medin.chnu
Вул. 68 Десантників, 10, Миколаїв, Миколаївська обл., 54003
4-й корпус, кімната №4-105А
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Галузь знань:
22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність:
226 «Фармація, промислова фармація»

Освітня програма:

«ФАРМАЦІЯ»

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:
Освітня програма «Фармація» передбачає сучасний розвиток в особистому,
професійному та соціальному плані, а її результатом є не просто набуття знань з
фармацевтичних дисциплін, умінь та навичок, а формування ключових
професійних компетенцій, здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми в професійній фармацевтичній діяльності. Освітня програма
«Фармація» поєднує в собі теоретичні засади та практичну діяльність в сфері
професійної діяльності.

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ТЕБЕ ОЧІКУЮТЬ:
ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ:
ВИКЛАДАЧІ
Навчальна практика:
џ ознайомлення

із особливостями
майбутньої спеціальності, отримання
необхідних умінь та навичок
з навчальних дисциплін,
розширення та поглиблення
отриманих теоретичних знань;
џ засвоєння

навичок по визначенню
лікарської сировини, організації
заготівлі лікарської сировини
з урахуванням закону про охорону
природи; гербаризація
лікарських рослин.
Виробнича практика:
џ розширення

і поглиблення
теоретичних знань і умінь,
отриманих під час навчання;
џ розвиток

практичних навичок
з виготовлення та оцінки якості
лікарських форм;

роботи із засобами малої
механізації, наявними в аптеці,
умов зберігання та відпуску з аптеки
лікарських засобів та товарів
аптечного асортименту.

Навчальний процес забезпечують
висококваліфіковані спеціалісти, які є
не лише представниками академічного
напряму (доктори та кандидати наук),
але й мають великий досвід роботи у
фармацевтичній сфері з різноманітних
напрямків: пошук, вивчення та
впровадження нових лікарських
засобів, розробка та виготовлення
сучасних лікарських форм, оцінка
ефективності та безпечності лікарських
засобів, організація роботи та
управління фармацевтичними
установами на міському та обласному
рівнях.
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
Спортивні секції, туризм,
літні школи, творчі колективи,
тематичні вечірки, квести,
власна газета, телебачення.
ІНОЗЕМНІ МОВИ

џ навчання

Можливість здобути фундаментальні
і практичні знання з іноземних мов:
англійської обов'язкової та другої
іноземної на вибір.

• викладання за авторськими навчальними програмами,
які передбачають проблемне викладання навчального матеріалу;
• активні методи навчання, зокрема, ділові й рольові ігри, колоквіуми, семінариконференції, тестування, аналітичні доповіді, тренінги, що розвивають
професійні навички та уміння працювати самостійно та в команді;
• навчання через навчальну, виробничу та науково-дослідну практику у
провідних фармацевтичних мережах міста різних форм власності;
• можливість відпрацювання практичних навичок у студентському
фармацевтичному гуртку;
• неймовірно цікаве та насичене студентське життя.

ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ:
• в аптеках, філіях аптек, аптечних пунктах, фармацевтичних фірмах та
підприємствах;
• на оптових аптечних складах;
• у контрольно-аналітичних установах;
• установах силових міністерств і відомств
та бюро судово-медичної експертизи;
• в установах по реалізації медичної техніки та виробів медичного призначення;
• в комітетах із наркоконтролю та експертами митної служби контролю;
• у науково-дослідних установах;
• в медичних, фармацевтичних, навчальних та інших закладах, де є лабораторії
відповідного профілю.

