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 ВСТУП 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни “ Вступ у фармацію”     для студентів 1 курсу  

фармацевтичного факультету складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі –

Стандарт)  Другий (магістерський) рівень 

                                                                                      (назва рівня вищої освіти) 

галузі знань  22 «Охорона здоров’я» 
 
                                      (шифр і назва галузі знань) 

спеціальності  226  «Фармація, промислова фармація» 

 

Опис навчальної дисципліни (анотація): «Вступ у фармацію» належить до циклу 

дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності «Фармація, 

промислова фармація», освітньої програми «Фармація». Програма дисципліни «Вступ у 

фармацію» складена відповідно до Стандарту вищої освіти України для спеціальності 

«Фармація». 

«ВУФ: історія медицини та фармації» закладає основи знання студентами історії медицини 

та лікознавства на різних етапах розвитку суспільства, основних етапів становлення та 

розвитку фармацевтичної науки і практики в Україні, сучасних напрямків розвитку 

фармацевтичної галузі та професійної діяльності в Україні й за кордоном. 

«ВУФ: практичні заняття в аптеці з організації та економіки фармації» закладає основи 

знання студентами загальних вимог до організації фармацевтичного забезпечення населення, 

організації роботи аптеки як закладу охорони здоров'я, організації забезпечення лікарськими 

засобами та іншими товарами аптечного асортименту. 

«ВУФ: практичні заняття в аптеці з технології ліків» закладає основи знання студентами 

загальних вимог до виробничої діяльності аптеки та є сполучною ланкою між теоретичними 

дисциплінами, що формують профіль магістра фармації.  

Дисципліна «Вступ у фармацію» дає можливість студенту усвідомити сутність обраної 

професії, практично презентувати майбутню спеціальність і в подальшому свідомо 

підходити до подальшого навчання. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є історичні аспекти становлення та розвитку 

медицини і фармації, тенденції розвитку фармацевтичної галузі в країнах світу та в Україні; 

організація роботи аптеки, як закладу охорони здоров’я та торгівлі, процес фармацевтичного 

забезпечення населення та закладів охорони здоров’я; структура та функції аптеки, основні 

питання забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптек, таро-пакувальний 

матеріал, загальні вимоги до виготовлення стерильних та нестерильних лікарських засобів в 

умовах аптек. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на вивченні загальної історії, 

інформатики, фізики та хімії під час середньоосвітньої підготовки й інтегрується з такими 

дисциплінами навчального плану, як історія та культура України, загальна та неорганічна 

хімія, біологія з основами генетики; 

дисципліна є підґрунтям вивчення етики та деонтології у фармації, фізіології та анатомії 

людини, органічної хімії, фармацевтичної ботаніки, аптечної технології ліків, фармакології, 

фармакогнозії, промислової технології лікарських засобів, організації та економіки фармації, 

медичного та фармацевтичного товарознавства, належних практик у фармації, 

фармацевтичної хімії, менеджменту та маркетингу у фармації, стандартизації лікарських 

засобів, що передбачає інтеграцію викладання з вище зазначеними дисциплінами на 

формування умінь застосувати знання в процесі подальшого навчання і у професійній 

діяльності;  

дисципліна закладає основи професійної культури, виховує гордість та відчуття 

необхідності фармацевтичної спеціальності. 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Вступ у фармацію” є формування у 

студентів знання історичного шляху розвитку фармації і аптечної справи, детальне і 

ґрунтовне ознайомлення студентів з історією фармацевтичної науки та практики; 

формування у студентів теоретичних основ та важливих професійних навичок щодо 

організації забезпечення лікарськими засобами населення, знання основ належної аптечної 

практики; формування у студентів первинних професійних знань щодо вимог до виробничої 

діяльності аптек, правил техніки безпеки та санітарно-протиепідемічного режиму 

виробничого відділу аптеки; набуття студентами практичних компетенцій у сфері 

професійної діяльності фармацевтичних працівників. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Вступ у фармацію” є: 

формування у студентів історичного мислення, наукового уявлення про взаємозв'язок 

природознавчих та спеціальних дисциплін,  знання історичних витоків фармації;  

ознайомлення студентів з організацією роботи аптеки, завданнями та функціями аптеки, її 

організаційною структурою, загальними принципами забезпечення лікарськими засобами та 

іншими товарами аптечного асортименту населення й закладів охорони здоров’я;  

знайомство з нормативно-правовими та законодавчими актами України, вимогами належної 

аптечної практики (НАП) до виготовлення ЛЗ в умовах аптек, основними завданнями та 

функціями аптечних закладів, охороною праці та технікою безпеки фармацевтичних 

працівників, 

набуття умінь з дозування, фасування та пакування лікарських засобів в аптечній практиці 

та ознайомлення студентів з робочими місцями й обладнанням виробничого відділу аптеки.;  

підвищення загальнокультурного рівня сучасного молодого спеціаліста, виховання гордості 

та відчуття необхідності фармацевтичної спеціальності. 

 
1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим 

у термінах результатів навчання у Стандарті). 

 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей:  

 інтегральна: 

здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням положень, теорій та методів 

фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук; 

інтегрувати знання та вирішувати складні питання, формулювати судження за недостатньої 

або обмеженої інформації; ясно і недвозначно доносити свої висновки та знання, розумно їх 

обґрунтовуючи, до фахової та не фахової аудиторії. 

 загальні: 

КЗ 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КЗ 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно 

навченим. 

КЗ 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

КЗ 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

КЗ 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 спеціальні (фахові, предметні): 

КФ 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, 

законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик. 
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КФ 16. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та виробів медичного 

призначення відповідно до правил Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони 

здоров’я. 

КФ 21. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою 

профілактики поширених захворювань внутрішніх органів, попередження небезпечних 

інфекційних та паразитарних захворювань, а також з метою сприяння своєчасному 

виявленню та підтриманню прихильності до лікування цих захворювань. 

 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці  

компетентностей». 

 

Матриця компетентностей 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності 

КЗ 1. Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

громадянсько 

свідомо. 

Знати свої 

соціальні та 

громадські 

права та 

обов’язки 

Формувати свою 

громадянську 

свідомість, вміти 

діяти відповідно до 

неї 

Здатність 

донести свою 

громадську та 

соціальну 

позицію. 

Нести 

відповідальність за 

свою громадянську 

позицію та 

діяльність 
КЗ 2. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Знати методи 

реалізації знань 

у вирішенні 

практичних 

питань. 

Вміти 

використовувати 

фахові знання для 

вирішення 

практичних 

ситуацій. 

Встановлювати 

зв’язки із 

суб’єктами 

практичної 

діяльності. 

Нести 

відповідальність за 

своєчасність 

прийнятих рішень. 

КЗ 4. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу; 

здатність вчитися і 

бути сучасно 

навченим. 

Знати сучасні 

тенденції 

розвитку галузі 

та аналізувати 

їх 

Вміти проводити 

аналіз професійної 

інформації, 

приймати 

обґрунтовані 

рішення, набувати 

сучасні знання 

Встановлювати 

відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

цілей. 

Нести 

відповідальність за 

своєчасне набуття 

сучасних знань. 

КЗ 6. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професії. 

Знати структуру 

та особливості 

професійної 

діяльності. 

Вміти здійснювати 

професійну 

діяльність, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції знань. 

Формувати 

комунікаційну 

стратегію у 

професійній 

діяльності. 

Нести 

відповідальність за 

професійний 

розвиток з високим 

рівнем 

автономності. 
КЗ 9. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій 

Мати глибокі 

знання в галузі 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій, що 

застосовуються 

у професійній 

діяльності 

Вміти 

використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології у 

професійній галузі, 

що потребує 

оновлення та 

інтеграції знань. 

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

діяльності 

Нести 

відповідальність за 

розвиток 

професійних знань 

та умінь. 

КЗ-

11. 
Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість 

виконуваних робіт. 

Знати методи 

оцінювання 

показників 

якості 

діяльності. 

Вміти 

забезпечувати 

якісне виконання 

професійної 

роботи. 

Встановлювати 

зв’язки для 

забезпечення 

якісного 

виконання робіт. 

Нести 

відповідальність за 

якісне виконання 

робіт. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

КФ 

1. 
Здатність 

використовувати 

Знати: 

 основні 

 Користуватись 

нормативно-

Формувати 

висновки  та 

Нести 

відповідальніст
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у професійній 

діяльності 

знання 

нормативно-

правових, 

законодавчих 

актів України та 

рекомендацій 

належних 

фармацевтичних 

практик. 

принципи 

організації 

фармацевтично

го забезпечення 

населення; 

 основні 

механізми 

державного 

регулювання 

фармацевтичної 

діяльності 

правовими 

актами, що 

регламентують 

фармацевтичну 

діяльність в 

Україні; 

 складати 

відомості про 

матеріально-

технічну базу 

аптеки та 

аптечного пункту; 

 користуватись 

нормативно-

правовими 

актами, що 

регламентують 

фармацевтичну 

діяльність в 

Україні та за 

кордоном. 
 

фахово 

застосовувати  

закони та 

нормативні 

документи 

ь за якісне та 

своєчасне 

використання 

нормативних 

документів у 

професійній 

діяльності 

КФ 

16. 
Здатність 

забезпечувати 

належне 

зберігання 

лікарських 

засобів та 

виробів 

медичного 

призначення 

відповідно до їх 

фізико-хімічних 

властивостей та 

правил Належної 

практики 

зберігання (GSP) 

у закладах 

охорони 

здоров’я. 

Знати: 

 Класифікацію 

лікарських 

засобів та 

лікарських 

форм; 

 умови 

зберігання 

отруйної та 

сильнодіючої 

лікарської 

рослинної 

сировини; 

 загальні 

вимоги до 

зберігання 

лікарських 

засобів в 

аптеках 

 контролювати 

умови зберігання 

сировини та 

матеріалів на 

підприємствах 

фармацевтичного 

профілю 

Проводити 

моніторинг 

належного 

зберігання 

лікарських засобів 

та виробів 

медичного 

призначення 
на підприємствах 

фармацевтичного 

профілю 

Нести 

відповідальніст

ь за зберігання 

лікарських 

засобів та 

виробів 

медичного 

призначення 

відповідно до 

Належної 

практики 

зберігання 

(GSP) у 

закладах 

охорони 

здоров’я 

КФ 

21. 
Здатність 

проводити 

санітарно-

просвітницьку 

роботу серед 

населення з 

метою 

профілактики 

поширених 

захворювань 

внутрішніх 

органів, 

попередження 

небезпечних 

інфекційних та 

Знати: 

 Нормативну 

базу стратегії 

держави в 

боротьбі із 

небезпечними 

інфекційними 

(туберкульоз, 

ВІЛ-інфекція) 

та 

паразитарними 

хворобами; 

 принципи 

складання 

фармацевтичної 

 готувати та 

систематизувати 

рекламно-

інформаційні 

матеріали до 

постійно діючих та 

тематичних 

виставок 

лікарських засобів, 

до проведення 

презентацій. 

Проводити 

профілактичну 

роботу з метою 

попередження 

захворювань 

Нести 

відповідальніст

ь за якість і 

своєчасність 

профілактичних 

заходів 
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паразитарних 

захворювань.  
інформації та 

створення 

інформаційної 

продукції. 
 

Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання,  формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна. 

Ідентифікація майбутньої професійної діяльності як соціально значущої для здоров’я 

людини. Реалізація професійної діяльності на основі загальних знань основних етапів 

становлення та розвитку фармацевтичної науки і практики в Україні та країнах світу, 

практичних підходів до організації забезпечення лікарськими засобами населення та 

закладів охорони здоров’я, нормативно-правових актів України та рекомендацій належних 

фармацевтичних практик. Аргументація прийняття рішень у стандартних професійних 

ситуаціях. Формування базових знань та набуття практичних навичок для подальшого 

вивчення фахових навчальних дисциплін.  

 

Результати навчання для дисципліни. 

1. Визначати взаємозв'язок розвитку медицини і лікознавства з загальноісторичним 

розвитком суспільства.  

2. Знати особливості напрямів, принципів, підходів становлення медицини і лікознавства на 

різних етапах історичного розвитку.  

3. Знати основоположні поняття характерні для медицини і лікознавства окремих історичних 

центрів цивілізації (стародавні Китай, Індія, Єгипет, Греція), базові елементи та історичне 

значення вчень видатних представників медицини різних історичних етапів.  

4. Виносити судження щодо перспектив розвитку української фармації та фармацевтичного 

ринку України.  

5. Визначити соціальне значення фахової підготовки студентів фармацевтичних вузів.  

6. Аналізувати тенденції розвитку фармації за кордоном. 

7. Знати основні принципи фармацевтичного забезпечення населення. 

8. Знати основні завдання, функції та організаційну структуру аптек. 

9. Знати організацію та забезпечення санітарного режиму в аптеці. 

10. Знати структуру та джерела фармацевтичної інформації. 

11. Трактувати основні принципи санітарно-просвітницької роботи. 

12. Порівнювати види і форми рецептурних бланків та пояснювати основні реквізити. 

13. Трактикувати основні принципи рецептурного та без рецептурного відпуску лікарських 

засобів. 

14. Пояснювати основні принципи організації зберігання лікарських засобів та інших товарів 

аптечного асортименту. 

15. Пояснювати порядок організації внутрішньо аптечного контролю якості 

екстемпоральних ліків. 

16. Класифікувати комп’ютерні програми, що використовуються в роботі аптеки. 

17. Засвоїти знання щодо основних нормативно-правових та законодавчих актів України що 

регламентують діяльність аптек. 

18. Набуття умінь з дозування, фасування та пакування лікарських засобів в аптечній 

практиці. 

19. Засвоїти знання щодо основних питань забезпечення санітарно-протиепідемічного 

режиму аптек. 

20. Знати особливості таро-пакувального матеріалу. 

21. Знати основні вимоги НАП до виготовлення стерильних та нестерильних лікарських 

засобів в умовах аптек. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години- 3 кредитів ЄКТС. 
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     Програма структурована у модулі: 

 

Модуль 1 «Вступ у фармацію: історія медицини та фармації» 

 

Змістовий модуль 1. Історія медицини та лікознавства на різних етапах розвитку 

суспільства. Особливості розвитку медицини та лікознавства на території слов’янських народів. 

Тема 1. Предмет Історії медицини та фармації. Медицина первісного суспільства. 

Тема 2. Розвиток медицини та фармації у рабовласницькому суспільстві. 

Тема 3. Медицина і фармація в епоху середньовіччя. 
Тема 4. Розвиток медицини та фармації в Україні від стародавньої Русі до XVІІІ століття. 

 
Змістовий модуль 2. Розвиток фармації в Україні у XVІІІ-ХХІ століттях. Сучасні напрямки 

розвитку фармацевтичної галузі та професійної діяльності в Україні й за кордоном. 

  Тема 5. Розвиток медицини та фармації в Україні в XVІІІ – на початку  ХХ століття. 

Тема 6. Розвиток медицини та фармації в Україні в першій половині ХХ століття. 
Тема 7. Фармація в Україні у другій половині ХХ – на початку  XХІ століття.  
Тема 8. Історичні аспекти становлення фармацевтичної освіти в Україні та за кордоном. 
Тема 9. Видатні вчені та їх внесок у розвиток медицини та фармації. 
Тема 10. Сучасна медицина та фармація в країнах світу. 

 
 

Модуль 2: «Вступ у фармацію: практичні заняття в аптеці з організації та економіки 

фармації та технології ліків» 

 

Змістовий модуль 3.  Організація фармацевтичного забезпечення населення. Організація 

роботи аптеки, як закладу охорони здоров'я. 

Тема 11. Аптека як заклад охорони здоров'я. 
Тема 12. Основи забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів. 
               Основи організації фармацевтичної інформації.  
Тема 13. Організація роботи рецептурно-виробничого відділу.  
Тема 14. Організація рецептурного відпуску лікарських засобів. 
Тема 15. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів. 

 
Змістовий модуль 4. Організація забезпечення населення лікарськими засобами та іншими 

товарами аптечного асортименту. Контроль якості лікарських засобів в аптечному закладі. 

Тема 16. Організація роботи відділу продажу готових лікарських засобів за рецептами лікарів. 
Тема 17. Організація роботи відділу запасів. 
Тема 18. Організація виготовлення і контролю якості екстемпоральних лікарських засобів. 
Тема 19. Автоматизація роботи аптек. 

 
Змістовий модуль 5.  Загальні вимоги до виготовлення лікарських засобів в умовах аптек. 

Тема 20. Нормативно-правові та законодавчі акти України щодо виробничої діяльності та 

забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптек. 
Тема 21. Таро-пакувальні матеріали аптек. Одержання води очищеної, контроль її якості та 

умови зберігання. 
Тема 22. Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до 

виготовлення нестерильних лікарських засобів. 
Тема 23. Дозування, фасування, пакування і оформлення до безрецептурного відпуску твердих 

лікарських засобів. 
Тема 24. Дозування, фасування, пакування і оформлення до безрецептурного відпуску рідких 

лікарських засобів. 
Тема 25. Дозування, фасування, пакування і оформлення до безрецептурного відпуску м’яких 

лікарських засобів. 
Тема 26. Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до 

забезпечення асептичних умов виготовлення лікарських засобів в умовах аптек. 
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         3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів 

 і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма (тільки для 

фарм.фак.) 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб

. 

інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Модуль 1«Вступ у фармацію: історія медицини та фармації» 

Змістовий модуль 1. Історія медицини та лікознавства на різних етапах розвитку суспільства. 

Особливості розвитку медицини та лікознавства на території слов’янських народів. 

  
Тема 1. Предмет Історії 

медицини та фармації. 

Медицина первісного 

суспільства.  

 

3 2 -   1 3 1 1   1 

Тема 2. Розвиток 

медицини та фармації у 

рабовласницькому 

суспільстві. 

 

11 3 4   4 11 - -   11 

Тема 3. Медицина і 

фармація в епоху 

середньовіччя. 

 

8 3 2   3 8 - -   8 

Тема 4. Розвиток 

медицини та фармації в 

Україні від стародавньої 

Русі до XVІІІ століття. 

8 2 2   4 8 - -   8 

Разом за змістовим 

модулем 1 
30 10 8   12 30 1 1   28 

Змістовий модуль 2. Розвиток фармації в Україні у XVІІІ-ХХІ століттях. Сучасні напрямки 

розвитку фармацевтичної галузі та професійної діяльності в Україні й за кордоном. 

 
Тема5.Розвиток медицини 

та фармації в Україні в 

XVІІІ – на початку  ХХ 

століття. 

 

 

5 
 

2 
 

2 
   

1 

 

5 
 

- 
-

- 

   

5 

Тема6.Розвиток медицини 

та фармації в Україні в 

першій половині ХХ 

століття. 

4 

4 
 

1 

2

2 
   

1 

 

5 
-

- 

 

- 
   

5 

Тема7. Фармація в Україні 

у другій половині ХХ – на 

початку  XХІ століття. 

 

5 
 

1 

2

2 
   

2 

 

7 
 

1 
 

1 
   

5 

Тема8.Історичні аспекти 

становлення 

фармацевтичної освіти в 

Україні та за кордоном. 

 

6 
 

- 

2

2 
   

4 

 

5 
 

- 
 

- 
   

5 

Тема 9. Видатні вчені та їх 

внесок у розвиток 

медицини та фармації. 

 

5 
 

- 
2

2 

   

3 

 

4 
 

- 
 

- 
   

4 
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Тема 10. Сучасна медицина 

 та фармація в країнах світу. 

 

5 2 2   1 4 - -   4 

Разом за змістовим 

модулем 2 
30 6 12   12 30 1 1   28 

Разом за модулем №1 60  16 20   24   60 2 2   56 

Модуль 2 «Вступ у фармацію: практичні заняття в аптеці з організації та економіки 

фармації та технології ліків» 

 

Змістовий модуль 3.  Організація фармацевтичного забезпечення населення. Організація роботи 

аптеки, як закладу охорони здоров'я. 

 
Тема 11 . Аптека як заклад 

охорони здоров'я. 
1 - -   1 1     1 

Тема 12. Основи 

забезпечення санітарно-

протиепідемічного режиму 

аптечних закладів. Основи 

організації 

фармацевтичної 

інформації. 

1 - 1   - 1     1 

Тема 13. Організація 

роботи рецептурно-

виробничого відділу. 

2 - 1   1 2     2 

Тема 14. Організація 

рецептурного відпуску 

лікарських засобів. 

2 - 2   - 2     2 

Тема 15. Організація 

безрецептурного відпуску 

лікарських засобів. 

2 - 2   - 2     2 

Разом за змістовим 

модулем 3 
8 - 6   2 8     8 

Змістовий модуль 4. Організація забезпечення населення лікарськими засобами та іншими 

товарами аптечного асортименту. Контроль якості лікарських засобів в аптечному закладі. 

 
Тема 16. Організація 

роботи відділу продажу 

готових лікарських засобів 

за рецептами лікарів. 

2 - 1   1 2     2 

Тема 17. Організація 

роботи відділу запасів. 
2 - 1   1 2     2 

Тема 18. Організація 

виготовлення і контролю 

якості екстемпоральних 

лікарських засобів. 

2 - 1   1 2     2 

Тема 19. Автоматизація 

роботи аптек. 
2 - 1   1 2     2 

Разом за змістовим 

модулем 4 
8 - 4   4 8     8 

Змістовий модуль 5. Загальні вимоги до виготовлення лікарських засобів в умовах аптек. 

 
Тема 20. Нормативно-

правові та законодавчі 

акти України щодо 

виробничої діяльності та 

забезпечення санітарно-

протиепідемічного режиму 

аптек. 

3 - 2   1 3     3 

Тема 21. Таро-пакувальні 

матеріали аптек. 
3 - 2   1 3     3 
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Одержання води очищеної, 

контроль її якості та умови 

зберігання. 

Тема 22. Нормативно-

правові та законодавчі 

акти України, вимоги до 

НАП (GPP) до 

виготовлення 

нестерильних лікарських 

засобів. 

2 - 1   1 2     2 

Тема 23. Дозування, 

фасування, пакування і 

оформлення до 

безрецептурного відпуску 

твердих лікарських 

засобів. 

1 - 1   - 1     1 

Тема 24. Дозування, 

фасування, пакування і 

оформлення до 

безрецептурного відпуску 

рідких лікарських засобів. 

1 - 1   - 1     1 

Тема 25. Дозування, 

фасування, пакування і 

оформлення до 

безрецептурного відпуску 

м’яких лікарських засобів. 

1 - 1   - 1     1 

Тема 26. Нормативно-

правові та законодавчі 

акти України, вимоги до 

НАП (GPP) до 

забезпечення асептичних 

умов виготовлення 

лікарських засобів в 

умовах аптек. 

3 - 2   1 3     3 

Разом за змістовим 

модулем 5 
14 - 10   4 14     14 

Разом за модулем 2 30 - 20   10 30 - -   30 

Усього годин 
90 16 40   34 90 2 2   86 

 

         

 4. Теми лекцій    

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Вступ до спеціальності «Фармація».  2 

2.  Медицина та фармація в епоху первісного суспільства та період 

рабовласництва. 

2 

3.  Медицина і фармація раннього  середньовіччя  2 

4.  Медицина і фармація розвиненого та пізнього середньовіччя  2 

5.  Медицина і фармація в стародавній Русі і  Російської централізованої 

держави до XVIIIст. 

2 

6.  Історія становлення і розвитку української фармації. Регіональна 

фармація. 

2 

7.  Українська фармація у 20ст. Перспективи  розвитку національної 

фармації. 

2 

8.  Фармація за кордоном 2 

 Разом 16 
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         5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет Історії медицини та фармації. Медицина первісного суспільства. - 

2 Розвиток медицини та фармації у рабовласницькому суспільстві. 

 
4 

3  Медицина і фармація в епоху середньовіччя. 

 
2 

4 Розвиток медицини та фармації в Україні від стародавньої Русі до XVІІІ 

століття. 
2 

5 Розвиток медицини та фармації в Україні в XVІІІ – на початку  ХХ століття. 

 
 

2 

6 Розвиток медицини та фармації в Україні в першій половині ХХ століття. 2 

7 Фармація в Україні у другій половині ХХ – на початку  XХІ століття. 2 

8 Історичні аспекти становлення фармацевтичної освіти в Україні та за кордоном. 2 

9  Видатні вчені та їх внесок у розвиток медицини та фармації. 2 

10    Сучасна медицина та фармація в країнах світу. 

 Модуль №1.  
2 

11 Аптека як заклад охорони здоров'я. - 

12 Основи забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів. 

Основи організації фармацевтичної інформації. 
1 

13 Організація роботи рецептурно-виробничого відділу. 1 

14 Організація рецептурного відпуску лікарських засобів. 2 

15 Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів. 2 

16 Організація роботи відділу продажу готових лікарських засобів за рецептами 

лікарів. 
1 

17 Організація роботи відділу запасів. 1 

18 Організація виготовлення і контролю якості екстемпоральних лікарських 

засобів. 
1 

19 Автоматизація роботи аптек. 1 

20 Нормативно-правові та законодавчі акти України щодо виробничої діяльності 

та забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптек. 
2 

21 Таро-пакувальні матеріали аптек. Одержання води очищеної, контроль її якості 

та умови зберігання. 
2 

22 Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до 

виготовлення нестерильних лікарських засобів. 
1 

23 Дозування, фасування, пакування і оформлення до безрецептурного відпуску 

твердих лікарських засобів. 
1 

24 Дозування, фасування, пакування і оформлення до безрецептурного відпуску 

рідких лікарських засобів. 
1 

25 Дозування, фасування, пакування і оформлення до безрецептурного відпуску 

м’яких лікарських засобів. 
1 

26 Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до 

забезпечення асептичних умов виготовлення лікарських засобів в умовах аптек. 

Модуль2. 

 

2 

 Разом 40 

                                                                                                              

 

        6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет Історії медицини та фармації. Медицина первісного суспільства. 1 

2 Розвиток медицини та фармації у рабовласницькому суспільстві. 

 
4 

3  Медицина і фармація в епоху середньовіччя. 

 
3 

4 Розвиток медицини та фармації в Україні від стародавньої Русі до XVІІІ 4 
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століття. 

5 Розвиток медицини та фармації в Україні в XVІІІ – на початку  ХХ століття. 

 
 

1 

6 Розвиток медицини та фармації в Україні в першій половині ХХ століття.  

1 

7 Фармація в Україні у другій половині ХХ – на початку  XХІ століття.  

2 

8 Історичні аспекти становлення фармацевтичної освіти в Україні та за кордоном.  

4 

9  Видатні вчені та їх внесок у розвиток медицини та фармації.  

3 

10    Сучасна медицина та фармація в країнах світу. 

  
1 

11 Аптека як заклад охорони здоров'я. 1 

12 Основи забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів. 

Основи організації фармацевтичної інформації. 
- 

13 Організація роботи рецептурно-виробничого відділу. 1 

14 Організація рецептурного відпуску лікарських засобів. - 

15 Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів. - 

16 Організація роботи відділу продажу готових лікарських засобів за рецептами 

лікарів. 
1 

17 Організація роботи відділу запасів. 1 

18 Організація виготовлення і контролю якості екстемпоральних лікарських 

засобів. 
1 

19 Автоматизація роботи аптек. 1 

20 Нормативно-правові та законодавчі акти України щодо виробничої діяльності 

та забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптек. 
1 

21 Таро-пакувальні матеріали аптек. Одержання води очищеної, контроль її якості 

та умови зберігання. 
1 

22 Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до 

виготовлення нестерильних лікарських засобів. 
1 

23 Дозування, фасування, пакування і оформлення до безрецептурного відпуску 

твердих лікарських засобів. 
- 

24 Дозування, фасування, пакування і оформлення до безрецептурного відпуску 

рідких лікарських засобів. 
- 

25 Дозування, фасування, пакування і оформлення до безрецептурного відпуску 

м’яких лікарських засобів. 
- 

26 Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до 

забезпечення асептичних умов виготовлення лікарських засобів в умовах аптек. 

 

1 

 Разом 34 

                                                                                                              

        7. Індивідуальні завдання  

       Виконання індивідуального науково-дослідного завдання студентами проводиться за методом 

підготовки огляду спеціальної літератури та проведення досліджень з певної теми: 

1.Значення історії медицини та фармації для наукової та практичної діяльності фармацевта .Зміст 

дисципліни. 

2.Джерела вивчення медицини та фармації .Археологічні пам’ятники як джерело вивчення 

медицини і фармації. 

3.Історія медичної і фармацевтичної емблеми. 

4.Класифікація емблем медицини та фармації. Історія виникнення фармацевтичної емблеми. 

5.Класифікація емблем медицини та фармації . Медичні емблеми. 

6.Зародження медицини, медицина первісного ладу. 

7.Розвиток медицини та фармації стародавнього Єгипту . 

8.Розвиток медицини та фармації народів Месопотамії. 

9.Розвиток медицини та фармації стародавньої Іудеї. 

10.Розвиток медицини та фармації Ірану,Середньої Азії. 

11.Розвиток медицини і фармації стародавнього Китаю. 
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12.Розвиток медицини і фармації стародавньої Індії. 

13.Медицина в стародавній Америці. 

14.Стародавня медицина африканських країн. 

15.Медицина Тибету 

16.Медицина і фармація стародавньої Греції. 

17.Розвиток медицини та фармації в Візантії і Арабських халіфатах. 

 18.Роль Авіцени у розвитку медицини і фармації. 

19.Праці та лікознавство Авіцени. 

20.Медичні школи античної Греції. 

21.Створення перших медичних школ (Солернська школа та ін.) 

22.Історія медичної освіти. 

23.Життя та діяльність Гіппократа. Історичне значення вчення Гіппократа. 

24.Медицина і фармація стародавнього Риму. 

25.Вклад в розвиток медицини та фармації Клавдія Галена. 

26.Медицина та фармація народів Грузії. 

27.Фармація раннього та розвитого середньовіччя. 

28.Медицина в Західній Европі періоду середньовіччя. 

29.Медицина  и фармація в Західній Європі в період пізнього середньовіччя(епоха Відродження) 

30.Виникнення перших аптек в Європі. 

31.Роль Парацельса в розвитку лікознавства. 

32.Парацельс-засновник ятрохімії. 

33.Фармація нового часу (ХVII-ХVIII ст.). Історія зародження ліків. 

34.Наукові відкриття в галузі медицини та фармації в ХVII-ХVIII ст.. 

35.Зародження вітчизняної медицини. Лікознаство Скіфіі та язичної Русі. 

36.Виникнення та розвиток медицини Київської Русі. 

37.Напрями розвитку медицини та фармації Київської Русі 

38.Фармація та медицина Галичини. 

39.Надання лікарської та медичної допомоги в Московській державі. Відкриття перших медичних 

шкіл. 

40.Перші аптеки та їх роль у становленні фармації на Русі. 

41.Аптекарський наказ (роль,функції,напрямки діяльності,штати). 

42.Реформи Петра I в галузі охорони здоров’я . Аптечна монополія, «вільні аптеки». 

43.Історія створення перших фармакопей. 

44.Перші друковані фармакопеї та вітчизняні акти,регламентуючі аптечну діяльність. 

45.Історія створення перших вітчизняних нормативних актів, регламентуючих аптечну діяльність. 

46.Розвиток аптечної справи на західних землях України (ХVIII-ХIХ ст.) 

47.Аптечна справа на Лівобережній та Правобережній Україні. 

48.Вклад М.В.Ломоносова та його послідовників в розвиток природничих наук. 

49.Діячі наукової фармації ХVIII ст.. 

50.Вчені-фармацети XIX ст. та іх внесок у розвиток фармації. 

51.Роль вітчизняних фармацевтів в області наукових відкриттів,впроваджень,досягнень у 

практику. 

52.Підготовка фармацевтичних кадрів та правила екзаменів фармацевтів (XIX ст.) 

53.Українська медицина та фармація в  XVIII-початкуXX ст.. 

54.Земська реформа,створення земських аптек. 

55.Порядок відкриття аптек у XIX ст. 

56.Розвиток аптечної справи  у XIX ст. 

57.Історія аптечних такс. 

58.Створення аптечних такс. Аптечні прейскуранти. 

59.Ставлення та розвиток фармації на початку XX ст.і в роки першої світової війни в Росії. 

60.Право жінок на фармацевтичну освіту. 

61.Історія фармацевтичної освіти України. 

62.Цехова українська фармація. Братства на Україні.  

63.Лікувально-опікувальна діяльність в Запорізькій Січі. 

64.Перші кроки в організації радянської охорони здоров’я. Декрет про націоналізацію аптек. 

Лікарська допомога в роки громадянської війни. 

65.Розвиток Аптечної справи в 30-40 роках. 
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66.Аптечна справа в роки Великої Вітчизняної війни. Будівництво зруйнованої війною аптечної 

мережі. 

67.Розвиток аптечної служби у 50-60 роки. 

68.Фармацевтична справа у 60-80 роки. 

69.Фармація у 1990-2000рр. 

70.Розвиток фармації XXI ст. Перспективи розвитку національної фармації. 

71.Історія розвитку хіміко-фармацевтичної промисловості. 

72.Історія розвитку вітчизняної хіміко-фармацевтичної промисловості. 

73.Страхова медицина в дореволюційній Росії 

74.Розвиток вітчизняної страхової медицини. 

75.Зародження та розвиток гомеопатії. 

76.Вклад зарубіжних вчених в розвиток хімії та фармації (XVIII – XIX ст.) 

77.Принципи охорони здоров’я за кордоном. Організаційні структури і фінансування охорони 

здоров’я за кордоном. Лікарське обслуговування населення і лікарські засоби зарубіжних країн. 

78.Історія розвитку фармації в Англії. 

79.Розвиток фармації в скандинавських країнах. 

80.Фармація Польщі. 

81.Аптечна справа в США та Канаді. 

82.Фармація Франція. 

83.Фармація за кордоном (Китай, В’єтнам, Японія). 

84.Фармація за кордоном (Італія, Австрія, Ізраїль, Туреччина). 

85.Розвиток медицини та фармації Болгарії. 

 

8. Завдання для самостійної роботи  

    Виконання завдань самостійної роботи студентами проводиться за методом підготовки огляду 

спеціальної літератури,конспектування та проведення комп'ютерного тестування під час модулів 

за темами самостійної роботи. Представлені у вигляді тестових завдань, таблиць та схеми для 

заповнення студентами і оформлені у вигляді робочих журналів для аудиторної та самостійної 

роботи з дисциплін «Вступ у фармацію» 

 

9.Методи навчання: 

      Пояснювально-ілюстрований (мультимедійні лекції з елементами дискусійного спілкування зі 

студентами), репродуктивний, дослідницький, частково-пошуковий (самостійна робота 

пошукового характеру). Використовуються наступні методи навчання: словесні – розповідь, 

пояснення, бесіда, інструктаж; наочні – демонстрація фільмів, наочного обладнання (засобів малої 

механізації), матеріалів, показ операцій і процесів виготовлення ЛЗ в умовах аптек; практичні 

методи – лабораторно-практичні роботи; індуктивні методи (узагальнення результатів 

спостережень та експериментів). 

 

10.Методи контролю: 

     Поточний контроль. Перевірка теоретичних знань та набутих практичних навичок. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям 

теми, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує 

самостійно і вони не належать до структури практичного заняття. 

     Контроль змістових модулів (контрольне опитування, тестування). 

     Підсумковий модульний контроль (тестовий контроль, контрольне опитування, контроль 

практичних навичок). 

Модульний контроль – це діагностика засвоєння студентом матеріалу модулю. В модулі 1 

передбачається 2 поточних контроля засвоєння змістового модулю№1 та №2. В модулі 2 

передбачається 3 поточних контроля засвоєння змістового модулю№1, №2 та №3. Навчальний рік 

закінчується підсумковим модульним контролем – заліком 

 

11.  Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

Успішність кожного студента з дисципліни «Вступ у фармацію» оцінюється за 200 – 

бальною рейтинговою шкалою (табл.1). 
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Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні модуля, може 

становить 200 балів, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результати 

підсумкового модульного контролю – 80 балів. 

Рейтинг студента розраховують наступним чином:  

- При оцінюванні засвоєння теми враховують теоретичну підготовку студента, засвоєнням 

теоретичних питань, що максимально оцінюються за традиційною 5 – бальною системою 

(у вигляді оцінки 5, 4, 3, 2).  

- Контроль змістового модулю.  

- Підсумковий модульний контроль максимально оцінюють в 80 балів за успішну 

теоретичну підготовку та засвоєння практичних навичок і вмінь. До підсумкового 

контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною 

програмою. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студенти 

набрали кількість балів, не меншу за мінімальну – 50 балів (табл.3). 

- Оцінка A, B, C, D, E виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з 

дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як середнє 

арифметичне кількості балів з модулів дисципліни (табл.4). 

- Оцінка з дисципліни FX, F виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один 

модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка FX («2») виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 

поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони 

мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2 разів 

під час зимових канікул та впродовж 2 (додаткових) тижнів після закінчення весняного 

семестру за графіком, затвердженим ректором. 

Студенти, які одержали оцінку F по завершенню вивчення дисципліни (не виконали 

навчальну програму хоча б з одного модулю, або не набрали за поточну навчальну діяльність з 

модулю мінімальну кількість балів) повинні пройти повторне навчання за індивідуальним 

навчальним планом.  

Контроль знань проводиться на кожному практичному занятті, що знаходить відображення в 

оцінки за традиційною 5-ти бальною системою. Сума балів з усіх практичних занять становить 

поточний підсумок. На останньому занятті проводиться підсумковий модульний контроль. Оцінка 

за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки 

підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних 

знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначних програмою дисципліни. 

 

Поточний контроль здійснюється на основі контролю поточних знань, практичних 

навичок і вмінь. Він здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним 

цілям теми, під час індивідуальної роботи викладача зі студентами, особливо для тих тем, 

які студент опрацьовує самостійно і вони не входять до структури практичного заняття. 

Форми поточного контролю: 

 теоретичних знань - тестові завдання, індивідуальне опитування, співбесіда; 

 практичних навичок і вмінь - рішення типових і ситуаційних задач 

Підсумковий контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, практичних 

навичок і вмінь. 

Форми підсумкового контролю: 

 теоретичних знань система запитань, тестові завдання 

 практичних навичок і вмінь - рішення типових і ситуаційних задач. 

Виконання тестових завдань під час контролю теоретичних знань проводиться за методом 

комп’ютерного тестування. Результати тестування оцінюються відповідно: 

90-100% - відмінно-5 

80-89% - добре - 4 

60-79% -задовільно-3 

0-59% - незадовільно -2 

Критерії оцінки знань студентів під час індивідуального опитування при проведенні 

підсумкового модулю: 

Бали Теоретична підготовка Практичні уміння і навички 

1 2 3 

відмінно Студент має глибокі, міцні і систематичні Студент самостійно розв’язує типові задачі 
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знання всіх положень теорії, може не тільки 

вільно сформулювати, але й самостійно 

довести закони, теореми, принципи, 

використовує  здобуті знання і вміння в 

нестандартних ситуаціях, здатний 

вирішувати проблемні питання. Відповідь 

студента відрізняється точністю 

формулювань, логікою, достатній рівень 

узагальненості знань 

різними способами, стандартні, комбіновані й 

нестандартні проблеми задачі здатний 

проаналізувати й узагальнити отриманий 

результат. Крім того, його дії відрізняються 

раціональністю, вмінням оцінювати помилки й 

аналізувати результати 

добре Студент знає i може самостійно 

сформулювати основні закони, принципи та 

пов'язати  їх з реальними явищами, може 

привести як словесне, так і математичне 

формулювання основних положень теорії, 

навести приклади їх застосування в 

практичні й діяльності, але не завжди може 

самостійно довести їх. Студент може  

самостійно застосовувати знання в 

стандартних ситуаціях, його відповідь  

логічна, але розуміння не є узагальненим 

Студент самостійно розв’язує типові  

(або за визначеним алгоритмом) вправи і 

задачі, володіє базовими навичками з 

виконання необхідних математичних 

операцій та перетворень, може самостійно 

сформулювати типову задачу за її словесним 

описом, скласти розрахункову схему та 

обрати раціональний метод  розв’язання, але 

не завжди здатний провести аналіз і 

узагальнення результату. При виконанні 

практичних або лабораторних  робіт студент 

може самостійно підготувати робоче місце, 

виконати роботу в повному обсязі й зробити 

правильні висновки 

задовільно Студент відтворю основні поняття і 

визначення курсу, але досить поверхово, 

не виділяючи взаємозв’язок між ними, 

може сформулювати з допомогою 

викладача основні положення теорії 

(аксіоми, закони, принципи), знає умовні 

позначки основних величин та їх 

розмірність, може записати окремі 

математичні вирази теоретичного 

положення за словесним формулюванням 

і навпаки; допускає помили, які повною 

мірою самостійно виправити не може 

Студент може розв’язати найпростіші типові 

задачі за зразком, виявляє здатність 

виконувати основні елементарні операції та 

перетворення, але не спроможний самостійно 

сформулювати задачу за словесним описом і 

визначити метод її розв’язання. При 

виконання практичних або лабораторних 

робіт студент виконує роботу за зразком 

(інструкцією), але з помилками; робить 

висновки, але не розуміє достатньою мірою 

мету роботи 

незадовільно Відповідь студента при відтворенні 

навчального матеріалу елементарна, 

фрагментарна, зумовлена нечіткими 

уявленнями про закони і явища. У 

відповіді цілком відсутня самостійність. 

Студент знайомий лише з деякими 

основними поняттями та визначеннями 

курсу, з допомогою викладача може 

сформулювати лише деякі основні 

положення теорії (аксіоми, теореми, 

принципи, закони) 

Студент знає умовні позначення та вміє 

розрізняти основні величини, вміє 

розв’язувати задачі лише на відтворення 

основних формул, здійснювати найпростіші 

математичні дії. При виконання практичних 

(лабораторних) робіт студент вміє 

користуватися окремими прикладами, але не 

може самостійно виконати роботу і зробити 

висновки 

 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів 

(110 балів, якщо поточні оцінки - «відмінно» та 60 балів, якщо поточні - «задовільно». До 110 

максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу - не більше 10). 

Бали за поточну успішність прив'язуються до середньої арифметичної оцінки за 

традиційною п'ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі та кількості 

опитувань конкретного студента. 

Остаточна конвертація середньої арифметичної в кількість балів за КМСОНП 

проводиться перед підсумковим модульним контролем відповідно наступної таблиці2: 

Таблиця 2  
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Середня арифметична Бали Середня арифметична Бали 

оцінка за п'ятибальною ЕСТS оцінка за п'ятибальною ЕСТS 

шкалою  шкалою  

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 

4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 

4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 

4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 

4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 

4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 

4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 61 
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  3,0 60 

 

Індивідуальна робота студентів оцінюється за кожен вид роботи з урахуванням якості її 

виконання. Максимальна кількість балів, яка може добавлятися до кількості балів поточної 

успішності не може перевищувати 10 балів. Конкретна кількість балів за індивідуальну роботу 

визначається відповідною предметною методичною комісією і залежить від рівня, на якому 

вона виконана (кафедральний, університетський, між університетський або республіканський, 

тощо). 

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з 

дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, складається з середньої 

арифметичної кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на 

кількість модулів дисципліни). 

Таблиця 3  

Бали за підсумковий модульний контроль 

 

Національна шкала Комп’ютерне  тестування Рейтингова оцінка, бали 

         5 – відмінно 90-100% 70 – 80 

         4 - добре 80-89% 60 – 69 

         3 - задовільно 60-79% 50 – 59 

         2 - незадовільно 0-59% 1 - 49 

 

        12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти : 

Таблиця 4 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

   180 – 200 А відмінно    

 

зараховано 
164-179 В 

добре  
148-163 С 

128-147 D 
задовільно  

120-127 Е  

70-119 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-69 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

        13. Методичне забезпечення:  

1. Розширений план лекцій. 

2. Плани практичних занять. 

3. Завдання для самостійної роботи. 

4. Тестовы завдання для поточного та підсумкового контролю знань. 

5. Комплексні контрольної роботи. 

 

     14. Рекомендована література* 
*(обов’язково вказати державні видання з дисципліни за останні п’ять років, а також видання кафедри з 

даної дисципліни за останні п’ять років). 

 

    Основна (базова)  



21 

 

*(обов’язково вказати державні видання з дисципліни, які є в наявності наукової бібліотеки ЗДМУ, та 

кафедральні видання, які є в репозитарії). 

1. . Історія медицини і фармації:Навч.посіб.для студ. Вищ.навч. закладів/Панасенко О.І., Книш 

Є.Г., Буряк В.П. та ін.Запоріжжя,2012.-207с. 

2. History of medicine and pharmacy:Manual / O.I. Pаnаsеnko, V.P.Buryak, О.А.Kremzer and others.- 

Zaporizhzhya, 2014 

3.Конспект лекцій з Історії медицини і фармації для викладачів та студентів 1курсу 

фармацевтичного факультету.- Панасенко О.І., Буряк В.П., Кремзер О.А. та ін. Запоріжжя,2015. 

4.Історія медицини і фармації. навчальний посібник для самостійної роботи студентів І курсу 

фармацевтичного факультету заочної форми навчання спеціальності «Фармація». Панасенко О.І.,  

Буряк В.П., Кремзер О.А .та ін. Запоріжжя,2015. 

5.Васильев К.Г.Крещение Руси и его значение для формирования медицинских знаний у древних 

славян. Журн. АМН України.-2000.-№1.-С.200-205. 

6.Верхратський С.А. Історія медицини.-К: Здоров’я, 1991, -431с. 

7.Грандо О. Ще один погляд на медицину українських козаків . Агагат, -2001.№13.-С.72-73. 

8.Грибанов Э.Д. Медицина в символах и эмблемах. –М.:Медицина,1990.-205с. 

9.История медицины: Учебник для студ.высш.мед.учеб.заведений/ Т.С. Сорокина-3-е узд., 

перераб. И доп.-М.: Академия, 2004.-560с. 

10.История косметологии и аромологии: Конспект лекций.- Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 

2010.-156с. 

11.Історія медицини та фармації:навч.посіб.для студ. Вищ.навч. закладів/ Мнушко З.М., Шевченко 

І.О., Шевченко О.В.та ін. –Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторинки,2009.-208с. 

12. Історія медицини. О.М. Голяченко, Я.В. Ганіткевич- Тернопіль: Лілея, 2010.- 248с. 
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