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1. Загальна інформація 

 

1.1 Укладач: Аль Халаф Наталія Анатоліївна 

             кандидат фармацевтичних наук, старший викладач 

 

У 1990 р. закінчила фармацевтичний факультет Запорізького 

державного медичного інституту, за фахом провізор.  

З 1990 р. по 1997 р. працювала на посаді старшого лаборанта 

кафедри неорганічної хімії Запорізького державного медичного 

інституту. 

В квітні 1995 р. у Всеросійському науковому центрі з безпеки біологічно активних 

речовин захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.00.25 – «Фармакологія». 

З 1997 р. працювала на посаді асистента кафедри Управління і економіки фармації, з 

2005 р. асистента кафедри неорганічної хімії з курсом токсикологічної хімії, а з 2007 р. 

працює на посаді старшого викладача кафедри природничих дисциплін для іноземних 

студентів та токсикологічної хімії ЗДМУ. Педагогічний стаж роботи 23 роки. 

Наукові здобутки, що забезпечують викладання навчальної дисципліни :  

1. Наявність наукових публікацій у фахових виданнях України: 

1) Кількісне визначення нафазоліну нітрату методом УФ-спектрофотометрії / А.І 

Панасенко, В.П.Буряк, Н.А.Постол (Аль Халаф) // Запорізький медичний журнал. − 2013. – 

№6. – С.  92-95.  

2) УФ-спектрофотометрія метронідазолу / А.І Панасенко, В.П.Буряк, Н.А.Постол (Аль 

Халаф) // Запорізький медичний журнал. − 2013. – №5. – С.  92-94.  

3) Дослідження електронних спектрів та структури похідних урацилу / А.І Панасенко, 

В.П.Буряк, Н.А.Постол (Аль Халаф) // Фармацевтичний журнал. − 2015. – №4. – С.  100-104.  

2. Наявність підручників, навчальних посібників, монографій: 

1) Панасенко О. І., Парченко В. В., Постол(Аль Халаф) Н. А.  Вступ у фармацію: 

навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Фармація, 

промислова фармація» освітньо-професійної програми «Фармація». Запоріжжя : ЗДМУ, 

2019. 522 с. 

 

 

Контактна інформація : 

Фармацевтичний факультет, I корпус, аудиторія 607 

e-mail : alkhalaf.n.a@gmail.com 

 

 

 

mailto:alkhalaf.n.a@gmail.com
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1.2 Номенклатура 

Символи, знаки та скорочення, що використовуються при вивченні навчальної 

дисципліни, будуть відповідати рекомендаціям, викладеним у публікація ASE Publication, 

символи та систематика (ASE Companion to 16–19 Science, 2000). 

1.3 Нормативні одиниці вимірювання  

У практичних роботах студенти будуть використовувати одиниці СІ або, де це 

доречно, одиниці, затверджені BIPM для використання з SI (наприклад, хвилина). Можна 

знайти список одиниць СІ, затверджених на веб-сайті - www.bipm.org. 

1.4 Політика навчальної дисципліни 

«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. 

Основні положення та терміни навчальної дисципліни, що регламентуються законом 

України «Про освіту», законом України «Вища освіта», положенням про організацію 

освітнього процесу студентів ЗНУ зі змінами, положенням про організацію та методику 

проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів ЗНУ: 

1. Лекція – основний вид проведення навчальних занять, призначених для засвоєння 

теоретичного матеріалу. Окрема лекція є формою аудиторної роботи, що охоплює основний 

теоретичний матеріал однієї або декількох тем навчальної дисципліни. Тематика лекцій 

визначається робочою навчальною програмою дисципліни. 

Студент має право на індивідуальний графік відвідування лекційних занять. 

Індивідуальний графік відвідування лекційних занять передбачає можливість вибіркового 

відвідування занять та самостійного опрацювання студентом частини від загального обсягу 

матеріалу навчальних програм з відповідних дисциплін. Дія індивідуального графіку не 

поширюється: на лабораторні заняття, які проводяться з використанням спеціального та 

виробничого обладнання; на практичні заняття; на час навчальної та виробничої практики. 

Студент, який знаходиться на індивідуальному графіку, бере участь в екзаменаційній сесії на 

загальних підставах. Індивідуальний графік надається наказом ректора університету на 

підставі заяви студента, яка подається до відповідного деканату. У період, який передує 

http://www.bipm.org/
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підготовці наказу про надання студенту індивідуального графіка, студент зобов’язаний 

відвідувати заняття згідно з розкладом. Відвідування занять за індивідуальним графіком 

дозволяється студентам денної форми навчання, які навчаються на 3-4 курсах освітнього 

рівня бакалавр, а також студентам, що навчаються за освітнім рівнем магістр і освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліст. Студенти повинні мати середній бал 2-х останніх сесій не 

нижче – 4,0 (75 балів за шкалою ЄКТС).  

2. Для проведення лабораторних занять академічна група поділяється на підгрупи 

(кількість студентів у підгрупі не менше 12 осіб). Теми лабораторних занять визначаються 

робочою навчальною програмою дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами 

навчальних занять, як правило, не дозволяється. 

Лабораторне заняття включає проведення контролю підготовленості студентів до 

виконання конкретної лабораторної роботи, виконання власне лабораторних досліджень, 

оформлення індивідуального звіту про виконану роботу та його захист перед науково-

педагогічним працівником. Виконання лабораторної роботи оцінюється науково-

педагогічним працівником. 

Підсумкові оцінки, отримані здобувачем вищої освіти за виконання лабораторних 

робіт, ураховуються при виставленні семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної 

дисципліни. 

3. Самостійна робота здобувачів вищої освіти є формою організації освітнього 

процесу, через яку забезпечується оволодіння ними навчальним матеріалом у час, вільний 

від обов’язкових навчальних занять.  

Час для самостійної роботи регламентується робочим навчальним планом і повинен 

становити від 50 до 70% загального обсягу навчального часу здобувача вищої освіти, 

відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Зміст самостійної роботи здобувача вищої 

освіти за конкретною навчальною дисципліною визначається її програмою, методичними 

матеріалами, завданнями та вказівками науково-педагогічного працівника. Самостійна 

робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення 

навчальної дисципліни: електронні матеріали, розміщені в системі електронного 

забезпечення навчання, підручники, навчальні та методичні посібники, конспекти лекцій, 

практикуми тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

повинні передбачати можливість проведення самоконтролю. Для самостійної роботи також 

рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література.  

Самостійна робота здобувача вищої освіти над засвоєнням навчального матеріалу з 

навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці Університету, навчальних кабінетах, 

комп’ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах. У необхідних випадках ця 

робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість 

індивідуального доступу здобувача вищої освіти до потрібних дидактичних засобів. Графік 

доводиться до відома здобувачів вищої освіти на початку поточного семестру. При 

організації самостійної роботи з використанням складного обладнання чи устаткування, 

складних систем доступу до інформації (наприклад, комп’ютерних баз даних, систем 

автоматизованого проектування тощо) має передбачатися можливість отримання необхідної 

консультації або допомоги з боку фахівця.  

Матеріал навчальної дисципліни, передбачений для самостійного опрацьовування, 

виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

при проведенні навчальних занять. 

4. Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних, практичних та 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача вищої освіти до 

виконання конкретної роботи. Поточний контроль здійснюється у формах опитувань та/або 

перевірки результатів виконання здобувачами вищої освіти окремих видів індивідуальних 

завдань, захистів лабораторних робіт, виступів на семінарських та практичних заняттях, 

виконання тестів, експрес-контролю, перевірки уміння публічно чи письмово представляти 

певний матеріал (презентація) тощо. 
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5. Відвідування навчальних занять (лекції, семінарські, практичні, лабораторні 

заняття) для здобувачів вищої освіти в Університеті є обов’язковим. Забороняється 

відволікати здобувачів вищої освіти від участі в навчальних заняттях та контрольних 

заходах, встановлених розкладами, крім випадків, передбачених чинним законодавством. 

6. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав 

поточному контролю, не брав участі у поточних атестаціях та не виконав індивідуальне 

завдання (якщо його виконання передбачено робочою навчальною програмою), має право 

пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.  

Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах 

поточного контролю, не ліквідував академічну заборгованість і набрав від 0 до 59 балів, не 

допускається до підсумкового семестрового контролю знань з цієї дисципліни, а в день 

складання екзамену (заліку) в екзаменаційній (заліковій) відомості науково-педагогічним 

працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену (заліку) з 

цієї дисципліни призначається за умови виконання усіх видів навчальної, самостійної 

(індивідуальної) роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, і 

проводиться згідно із затвердженим деканатом графіком ліквідації академічної 

заборгованості 
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2. Цілі навчального плану (силабусу) 

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. 

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;  

-підвищення загальнокультурного рівня сучасного молодого спеціаліста, виховання 

гордості та відчуття необхідності фармацевтичної спеціальності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги належної аптечної 

практики (НАП) до виготовлення ЛЗ в умовах аптек, основні завдання та функції аптечних 

закладів, охорону праці та техніку безпеки фармацевтичних працівників, обладнання 

виробничого відділу аптеки.;  

вміти: 

– набувати навички з дозування, фасування та пакування лікарських засобів в 

аптечній практиці, правильної організації робочого міста;  

– на основі історічних зв'язків вміти характеризувати медичні системи різних країн 

та особливості розвитку фармацевтичної галузі. 

 Згідно з вимогами освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми 

студенти повинні досягти таких результатів навчання (компетентностей): 

– 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; 

– здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-

правових, законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик; 

– здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та виробів 

медичного призначення відповідно до правил Належної практики зберігання (GSP) у 

закладах охорони здоров’я; 

– здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення ; 

– використовувати знання і навички, одержані при вивченні курсу для вирішення 

теоретичних та експериментальних завдань при проходженні спеціальних дисциплін, а також 

в подальшій трудовій діяльності. 

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, 
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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. 

 

3. Програма навчальної дисципліни (силабусу) 

  

Розділ 1. Вступ у фармацію: історія медицини та фармації. 

 

Підрозділ 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. 

 

Підрозділ 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. 

 

Розділ 2. Вступ у фармацію: практичні заняття в аптеці з організації та 

економіки фармації та технології ліків. 

 

Підрозділ 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. 

 

Підрозділ 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. 
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Підрозділ 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. 
 

4. Структура силабусу 

 

Найменування показників  

Галузь знань,  

спеціальність, освітня програма, 

рівень вищої освіти,   

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 

22 Охорона здоров'я 
(шифр і назва) 

Нормативна дисципліна 

Цикл професійної підготовки 

Загальна кількість годин 

– 90 

Спеціальність  

226 «Фармація, промислова 

фармація»  
(шифр і назва) 

 

Рік підготовки: 

Освітньо-професійна 

програма «Фармація» 
 (назва) 

 

1-й 1-й  

Лекції 

Тижневих аудиторних 

годин для денної форми 

навчання: – 2,5 год 

 

Рівень вищої освіти: 

магістерський  
 

16 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

40 год. 2 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

34 год. 86 год. 

Вид контролю:  

залік 
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Назви тем 

розділів  
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 

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

Підрозділ 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 підрозділом 1 30 10 8   12 30 1 1   28 

Підрозділ 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 підрозділом 2 30 6 12   12 30 1 1   28 
Разом за розділом №1 60  16 20   24   60 2 2   56 

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

та технології ліків» 

 

Підрозділ 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 підрозділом 3 8 - 6   2 8     8 

Підрозділ 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 підрозділом 4 8 - 4   4 8     8 

Підрозділ 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. 

Одержання води очищеної, 

контроль її якості та умови 

зберігання. 

3 - 2   1 3     3 
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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 підрозділом 5 14 - 10   4 14     14 
Разом за розділом 2 30 - 20   10 30 - -   30 

Усього годин 90 16 40   34 90 2 2   86 

 

 

1. Теми лекційних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Вступ до спеціальності «Фармація».  2 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  

 Всього 16 2 
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2. Теми семінарських та практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 
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. 

 
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 1 
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  

 Всього 40 2 
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3. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

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

2 Розвиток медицини та фармації у рабовласницькому суспільстві. 

 
4 11 

3  Медицина і фармація в епоху середньовіччя. 

 
3 8 

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

століття. 
4 8 

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

 
 

1 
 

5 

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

1 
 

5 

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

2 
 

5 

8 Історичні аспекти становлення фармацевтичної освіти в Україні та за 

кордоном. 
 

4 
 

5 

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

3 
 

4 

10    Сучасна медицина та фармація в країнах світу. 

  
1 

4 

11 Аптека як заклад охорони здоров'я. 1 1 

12 Основи забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптечних 

закладів. Основи організації фармацевтичної інформації. 
- 1 

13 Організація роботи рецептурно-виробничого відділу. 1 2 

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 2 

17 Організація роботи відділу запасів. 1 2 

18 Організація виготовлення і контролю якості екстемпоральних лікарських 

засобів. 
1 2 

19 Автоматизація роботи аптек. 1 2 

20 Нормативно-правові та законодавчі акти України щодо виробничої 

діяльності та забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптек. 
1 3 

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

якості та умови зберігання. 
1 3 

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

виготовлення нестерильних лікарських засобів. 
1 2 

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. 

 

1 3 

 Всього 34 86 
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Індивідуальне 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. 

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. 

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 шкіл (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 у 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. Лікознавство Скіфії 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 їх внесок у розвиток фармації. 
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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  та на 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. 

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. 

Для виконання індивідуального завдання студент повинен опрацювати довідкову, 

навчальну й наукову літературу, оформити  результати і захистити виконану роботу. 

Робота містить такі розділи:  

Вступ.  

   Основна частина 

Висновки.  

Список використаної літератури (подається в алфавітному порядку). 

 

 

4. Види контролю і система накопичення балів 

 

При викладанні курсу використовується поточний і підсумковий контроль навчальних 

досягнень студентів. Контроль і оцінювання навчальної діяльності з дисципліни «Вступ у 

фармацію» здійснюється за 200-бальною шкалою. Співвідношення між поточним і 

підсумковим контролем у загальній оцінці навчальної діяльності студента з дисципліни 

становить 60:40відсотків. 
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 Вид контрольного заходу 

Кількість 

контрольних 

заходів 

Кількість 

балів за 1 

захід 

Усього балів 

1 

Виконання практичної роботи 

та її захист 

Терміни виконання – тиждень 

після практичної роботи 

14 2 28 

2 

Контрольна робота за 

результатами вивчення 

матеріалу Розділу 1 

(Проводиться в письмовому 

вигляді) 

1 0-16 16 

3 

Самостійне проходження 

тестів за матеріалом Розділу 1 

у системі електронного 

забезпечення навчання ЗНУ 

(за умови виконання тестів не 

менше ніж на 85%. Кількість 

спроб не враховується. Час не 

обмежено) 

1 0-30 30 

4 

Контрольна робота за 

результатами вивчення 

матеріалу Розділу 2 

(Проводиться в письмовому 

вигляді) 

1 0-16 16 

5 

Самостійне проходження 

тестів за матеріалом Розділу 2 

у системі електронного 

забезпечення навчання ЗНУ 

(за умови виконання тестів не 

менше ніж на 85%. Кількість 

спроб не враховується. Час не 

обмежено) 

1 0-30 30 

6 

П
ід

су
м

к
о
в

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 -

 

ек
за

м
ен

 

Індивідуальне завдання 

1 

40 

 

80 
Екзаменаційне 

випробування у письмовій 

формі за білетами 

(проводиться під час сесії) 

40 

Усього 17  200 

 

Поточний контроль передбачає проведення семінарських та практичних занять 

в аудиторії та оцінювання їх виконання. Практичне заняття складається з двох частин: 

перша частина – теоретична, передбачає перевірку володіння студентами теоретичними 

положеннями та застосування їх під час виконання практичних завдань і розв’язання задач 

виявлення ступеня засвоєння теоретичного матеріалу; друга частина, експериментальна, 

включає виконання практичної роботи і оформлення звіту з неї. Практичні роботи містять в 
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собі індивідуальні (практичні) завдання з кожної теми розділу. Практична робота має бути 

оформлена у журналі та здана викладачеві до встановленого планом терміну. Оцінка за 

лабораторне заняття складається наступним чином: 0,5 бали – за виконання домашньої 

самостійної роботи; 0,5 бали – за володіння теоретичними основами експериментальної 

роботи; 1 бал – за виконання практичної роботи, її оформлення та захист. Можна отримати 

в кожному розділі 14-28 балів за результати навчальної діяльності під час лабораторного 

заняття. 

Після вивчення тем з кожного розділу студенти самостійно проходять контрольне 

тестування в електронному вигляді в системі Ratos. Можна отримати в кожному розділі 

0-30 балів. 

Підсумковий контроль складається з індивідуального завдання та проведення 

екзаменаційного випробування у письмовій формі за білетами, що включають 3 

питання , тривалість : 2 академічні години.  

Результати виконання студентом індивідуального завдання оцінюється за наступною 

шкалою: 

 Вступ (2 бал): формулювання необхідності зазначених знань для професійного 

становлення майбутнього провізора.  

Основна частина (1-20 балів): повнота розкриття питання (1-4 бали); опрацювання 

сучасних наукових інформаційних джерел (1-8 балів); цілісність, систематичність, логічна 

послідовність викладу (1-8 балів).  

Висновки (1-4 бали): уміння формулювати власне відношення до проблеми, робити 

аргументовані висновки.  

Акуратність оформлення роботи (2 бали).  

Підготовка комп’ютерної презентації (1-12 балів). уміння користуватися Інтернет 

ресурсом (1-4 бали); підбір і логічне розміщення графічних і фотозображень (1-4 бали); 

слайд-шоу (близько 10 слайдів) (1-4 бали). 

Загальна оцінка визначається як сума балів, отриманих студентом по кожному пункту. 

Виконання індивідуального завдання оцінюється 0-40 балів. 

До складання екзамену допускаються студенти, які набрали мінімально 60 балів з 120 

можливих.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

За шкалою 

ECTS 

За шкалою університету За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 180–200 5 (відмінно) 

Зараховано 
B 164-179 4 (добре) 
C 148-163 

D 128-147 
3 (задовільно) 

E 120-127 

FX 70-119 
2 (незадовільно) 

Не 

зараховано F 
0-69 (незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 
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