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Генеральному директору 

Директорату фахової передвищої, 

вищої освіти Міністерства 

освіти і науки України 

Шарову О.І. 
 

Щодо назв професійних кваліфікацій 

випускників за спеціальністю 226 

«Фармація, промислова фармація» 

 

Шановний Олеже Ігоровичу! 

Відповідно до наказу Міністерства економіки України від 25 жовтня 2021 

року 810-21 «Про затвердження Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 

003:2010», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 липня 2021 року 

№ 1316 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

28 жовтня 2002 року № 385», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 

серпня 2021 року за № 1061/36683, наказу Міністерства охорони здоров’я України 

від 18 жовтня 2021 року № 2242 «Про затвердження Змін до Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона 

здоров’я» відбулися зміни назв професій (професійних назв робіт) та назв посад 

«провізор» на «фармацевт», «фармацевт» на «асистента фармацевта». 

Таким чином, наразі є всі підстави для здійснення відповідних змін назв 

професійних кваліфікацій, що мають зазначатися в стандартах вищої та фахової 

передвищої освіти, освітніх програмах закладів вищої, фахової передвищої освіти 

та дипломах випускників за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». 

Будь-які законодавчі та нормативні перепони для цього відсутні. 

Відповідно,   з   моменту   впровадження   змін,   професійна   кваліфікація 

«провізор», здобута на другому (магістерському) рівні вищої освіти (освітньо- 

кваліфікаційному рівні спеціаліст, магістр), прирівнюється до професійної 

кваліфікації «фармацевт», здобутої на другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

Професійна кваліфікація «фармацевт», здобута на першому (бакалаврському) рівні, 

початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти (освітньо-кваліфікаційному рівні 

молодший спеціаліст), прирівнюється до професійної    кваліфікації    «асистент    

фармацевта»,    здобутої    на    першому 
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(бакалаврському) рівні, початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти, рівні 

фахової передвищої освіти. 

Аналогічні зміни назв професійних кваліфікацій, що присвоюються за 

результатами атестації на післядипломному етапі (інтернатури, вторинної 

спеціалізації), відбудуться після внесення відповідних змін до законодавчих та 

нормативно-правових актів, зазначених у листі Міністерства охорони здоров’я 

України від 23.02.2022 № 22-04/5266/2-22, що планується здійснити після 

завершення воєнного стану в Україні. 

Враховуючи вищезазначене та вимоги Закону України «Про вищу освіту», в 

дипломах випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», які вступали на навчання на 

основі повної загальної середньої освіти або освітнього ступеня молодшого 

бакалавра, фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, має зазначатися наступна освітня кваліфікація: 

1) за освітніми програмами фармацевтичного профілю: 

ступінь вищої освіти – магістр; 

спеціальність – «Фармація, промислова фармація»; 

освітня програма – «Фармація», «Клінічна фармація» або «Технології 

парфумерно-косметичних засобів»; 

професійна кваліфікація – фармацевт; 

2) за освітніми програмами промислово-фармацевтичного профілю: 

ступінь вищої освіти – магістр; 

спеціальність – «Фармація, промислова фармація»; 

освітня програма – «Промислова фармація» або «Технології 

фармацевтичних препаратів». 

Враховуючи вимоги Закону України «Про фахову передвищу освіту», в 

дипломах випускників закладів фахової передвищої освіти за спеціальністю 226 

«Фармація, промислова фармація» за освітньою програмою «Фармація» має 

зазначатися наступна освітня кваліфікація: 

освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр; 

спеціальність – «Фармація, промислова фармація»; 

освітня програма – «Фармація»; 

професійна кваліфікація – асистент фармацевта. 

Водночас наголошуємо, що спеціальність 226 «Фармація, промислова 

фармація» є об’єднаною та фактично включає дві базові спеціалізації, які мають 

суттєву відмінність в об’єктах навчання, професійних компетентностях та вимогах 

до змісту навчання. З огляду на це, називати освітню програму 

«Фармація, промислова фармація», а освітню кваліфікацію – «Магістр фармації, 

промислової фармації» є категорично неправильним. Така ситуація зумовлює 

плутанину у визначенні професійних кваліфікацій спеціалістів в сфері фармації та 

промислової фармації. Тому назви освітньої програми та освітньої кваліфікації 

повинні відповідати спеціалізації. 

З метою врегулювання вищезгаданого питання Міністерством охорони 

здоров’я України було розроблено проєкт наказу «Про затвердження Переліку 
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спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»». Даний проєкт наказу вже 

погоджено Міністерством освіти і науки України, Всеукраїнським об’єднанням 

профспілок, Українською Федерацією роботодавців охорони здоров’я та наразі 

знаходиться на погодженні в інших центральних органах виконавчої влади. 

Проєктом наказу передбачено дві спеціалізації в рамках однієї спеціальності, а 

саме: 226.01 «Фармація», 226.02 «Промислова фармація». Після затвердження 

зазначеного наказу відповідна спеціалізація в обов’язковому порядку має 

зазначатися в дипломах випускників, як того вимагає Закон України «Про вищу 

освіту». 

Принагідно інформуємо, що Міністерство охорони здоров’я України 

спільно з Міністерством освіти і науки України та експертною спільнотою планує 

після завершення воєнного стану сприяти активізації вирішення таких питань: 

1) затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, 

промислова фармація» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (що 

передбачає наскрізну підготовку магістра, без отримання проміжного ступеня 

бакалавра); 

2) визначення назви професійної кваліфікації випускника другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціалізацією «Промислова фармація»; 

3) визначення доцільності/недоцільності подальшої підготовки молодших 

бакалаврів за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» та назви їх 

професійної кваліфікації; 

4) затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 

226 «Фармація, промислова фармація» освітньо-професійного ступеня «Фаховий 

молодший бакалавр»; 

5) визначення доцільності/недоцільності впровадження спеціалізацій 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти в рамках спеціальності 226 

«Фармація, промислова фармація», а саме: «Фармація», «Аналітичний контроль 

якості хімічних лікарських сполук», «Виробництво фармацевтичних препаратів». 

До вирішення вищенаведених питань обов’язково залучатимуться 

представники роботодавців та закладів вищої, фахової передвищої освіти, що 

здійснюють підготовку за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 

Просимо Вас поінформувати про вищенаведене керівників закладів вищої 

та фахової передвищої освіти, що знаходяться в сфері управління Міністерства  

освіти і науки України. 

Заздалегідь Вам дякуємо! Слава Україні! 

 
З повагою 

Генеральний директор 

Директорату медичних кадрів, 

освіти і науки Сергій УБОГОВ 
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