
Питання до циклу стажування 
за спеціальністю “Загальна фармація”  

 
УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ

Основи організації охорони здоров’я та управління фармацевтичним сектором галузі охорони 
здоров'я населення 
Роль фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України  
Організація фармацевтичного забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів. 
Законодавчі та нормативні акти, що регламентують фармацевтичну діяльність в Україні 
Дозвільний характер фармацевтичної діяльності в Україні 
Основні поняття теорії управління у фармації 

Сучасні тенденції в управлінні. Управління як процес, основні та сполучні функції управління 

Роль персоналу в управлінні організаційною культурою фармацевтичних закладів. Підтримання 
оптимального рівня психологічного мікроклімату фармацевтичного закладу 
Культура ділового спілкування 
Організації в системі фармацевтичної галузі. Аптечна мережа 
Функції фармацевтичного підприємства на сучасному етапі. Види, типи, спеціалізація аптек 
Дрібнороздрібна аптечна мережа 
Підприємництво у фармацевтичній галузі 
Принципи, напрямки та умови здійснення підприємницької діяльності 
 Вимоги до ліцензування аптечних установ 
Забезпечення фармацевтичних підприємств лікарськими засобами та іншими товарами аптечного 
асортименту 
Основи маркетингу. Мета, завдання та функції 
Товар і товарна політика. Ліки як товар. Комплаєнтність: роль, значення, основні принципи в 
системі взаємостосунків та взаємодовіри пацієнта – лікаря-провізора 
Відпуск ЛЗ та медичних товарів з аптечних підприємств. Формулярні системи та принцип їх 
складання 
Рецептурний та безрецептурний відпуск ліків з аптек, аптечних пунктів, кіосків 
Безплатний та пільговий відпуск лікарських засобів (ЛЗ) 
Особливості відпуску наркотичних та психотропних лікарських засобів, прекурсорів 
амбулаторним хворим 
Організація зберігання різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення в аптеках 
та на аптечних складах 
Фармацевтична опіка, її сутність і роль в концепції відповідального самолікування. Організація 
фармацевтичної опіки 
Система фармацевтичної інформації в Україні. Інформаційно-довідкова та рекламна діяльність в 
промоції ліків та парафармацевтичної продукції (аптечного асортименту) 
Організація санітарно-протиепідемічного режиму в аптеках 
Фармацевтична інформація та санітарно-просвітня робота в аптечній системі 
Особливості реклами про лікарські засоби. Інформація для лікарів і споживачів 
Форми, методи, місце проведення санітарно-просвітньої роботи працівниками аптек 
Охорона праці та техніки безпеки на фармацевтичних підприємствах 
Діловодство в аптечних установах 
Права та обов’язки аптечних працівників 
Професійно-посадові вимоги. Функціонально-посадові інструкції 
Етика та деонтологія в фармації. Діловий етикет. Основні принципи фармацевтичної етики 
Етика професійного спілкування фармацевтичних працівників 
Психологічні основи професійної етики. Психологічні основи етичної партнерської взаємодії. 
Нооетичні стосунки між учасниками фармацевтичного ринку 
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Професійна етика керівника, підлеглого 
Аналіз та планування господарської і фінансової діяльності 
Аналіз фінансових результатів діяльності фармацевтичних підприємств 
Планування господарчо-фінансової діяльності 
Роль планів за різних систем господарювання 
Показники торгово-фінансового плану 
Планування товарообігу в аптечній мережі 
Види товарообігу та його частини 
Роль і значення цін. Принципи ціноутворення та структура ціни. Функції ціни 
Методики формування цін на власну продукцію 
Планування витрат обертання 
Планування прибутку фармацевтичних підприємств 
Планування основних та оборотних засобів 
Облік та звітність в аптечній системі 
Бухгалтерський баланс та рахунки обліку 
Види заробітної плати 
Інвентаризація 
Облік фондів 
Структура кредитної системи. Банки та банківська діяльність 
Види кредитів, принципи кредитування, джерела забезпечення кредитів 
Основи права 
Основи трудового законодавства 
Поняття та джерела трудового права, договір, контракт, колективний договір 
Трудові книжки 
Робочий час, нормативи 
Заробітна плата 
Інспектування аптечних установ 
Основні положення фармацевтичного контролю діяльності аптечних установ 
Фармацевтичне обстеження /інспектування/ аптек 
Дотримання вимог діючих нормативних актів 
ФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 
Історичний погляд на розвиток технології ліків. Ретроспективні лікарські форми: ротули, 
мармелади, каху, пастилки, еліксири, вина, оцти, помади, кашки та ін. 
Сучасний стан та перспективи виробництва (виготовлення) вітчизняних лікарських засобів. Аналіз 
фармацевтичного ринку України. Нормативно-законодавчі документи, що регламентують 
виготовлення ліків. Вимоги та основні елементи належної виробничої (GMP) і належної аптечної 
практики. (GРP). Вимоги ДФУ до різних лікарських форм і характеристика  фармако-
технологічних випробувань 
Біофармація – теоретична основа для створення, виробництва (виготовлення) і застосування ліків. 
Біодоступність, біоеквівалентність, фармацевтична і терапевтична еквівалентність лікарських 
засобів. Фармакокінетика. Оригінальні, генеричні  і референтні препарати, бренди  
Інноваційні ліки. Лікарські засоби із заданими фармакотерапевтичними властивостями. Нові 
лікарські засоби і форми. Нанотехнології. Біотехнології. Генно-модифіковані організми і ліки. 
Спеціальні харчові продукти 
Вікові ліки. Безпека ліків. Взаємодія ліків між собою, з їжею, алкоголем, тютюном. 
Хронофармація –прийом ліків в залежності від біоритмів 
Біоетичні аспекти при виробництві виготовленні і відпуску ліків. Функціональні обов’язки 
провізора. Роль провізора у самолікуванні. Фармацевтична опіка 
Принципи та правила фармацевтичної розробки. Вимоги до фармацевтичної розробки при 
створенні твердих, м’яких , рідких лікарських засобів 
Фармако-технологічні та фармацевтичні аспекти виготовлення ліків різного типу дисперсних 
систем: рідких, твердих, м’яких 
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Характеристика, технологія і біофармацевтичні аспекти екстемпоральних і готових лікарських 
засобів 
Характеристика, технологія і біофармацевтичні аспекти екстемпоральних лікарських засобів. 
Загальна стаття ДФУ 
Характеристика, технологія і біофармацевтичні аспекти лікарських форм для вагінального 
застосування: супозиторії, песарії, м’які лікарські засоби, таблетки, капсули, піни, тампони, 
розчини, емульсії, суспензії. 
Характеристика, технологія і біофармацевтичні аспекти вушних лікарських форм: краплі, аерозолі, 
промивки, порошки, м’які лікарські засоби, тампони. 
Характеристика, технологія і біофармацевтичні аспекти гранул: гранули «шипучі», покриті 
оболонкою, кишково-розчинні, з модифікованим вивільненням. 
Характеристика, технологія і біофармацевтичні аспекти лікарської форми «Гумки жувальні 
медичні» 
Характеристика, технологія і біофармацевтичні аспекти лікарської форми: «Екстракти»: рідкі, 
густі, сухі 
Характеристика, технологія і біофармацевтичні аспекти лікарських форм для зрошення: розчини 
Характеристика, технологія і біофармацевтичні аспекти лікарських засобів для інгаляцій: рідкі для 
одержання парів і для розпилення; дозовані, що знаходяться під тиском; порошки для інгаляцій 
Характеристика, технологія і біофармацевтичні аспекти лікарської форми «Капсули: тверді, мякі, 
кишково-розчинні, з модифікованим вивільненням 
Характеристика, технологія  і біофармацевтичні аспекти м’яких лікарських засобів для 
зовнішнього застосування: мазі, креми, гелі, пасти, припарки, медичні пластирі, лініменти 
Характеристика, технологія і біофармацевтичні аспекти назальних лікарських засобів: краплі, 
спреї, порошки, м’які  лікарські засоби , промивки, палички 
Характеристика, технологія  і біофармацевтичні аспекти оромукозних  лікарських засобів : 
ополіскувачі для горла, промивки для рота, розчини для ясен, оромукозні розчини і суспензії, гелі, 
пасти, спреї, краплі, льодяники, пастилки, сублінгвальні і защічні таблетки, капсули, 
мукоадгезивні  лікарські засоби 
Характеристика, технологія  і біофармацевтичні аспекти очних  лікарських засобів : краплі, 
примочки, порошки, м’які  лікарські засоби , очні вставки 
Характеристика, технологія  і біофармацевтичні аспекти лікарської форми «Палички»: уретральні, 
для введення в рану, у піхву 
Характеристика, технологія і біофармацевтичні аспекти лікарських форм для парентерального 
застосування: ін’єкції, інфузії, концентрати і порошки для ін’єкційних або внутрішньовенних 
інфузійних лікарських засобів, імплантати, гелі для ін’єкцій 
Характеристика, технологія  і біофармацевтичні аспекти лікарської форми «Пластирі 
трансдермальні» 
Характеристика, технологія  і біофармацевтичні аспекти порошків для орального застосування: 
порошки «шипучі», порошки «ex tempore» 
Характеристика, технологія і біофармацевтичні аспекти рідких  лікарських засобів для 
зовнішнього застосування: розчини, емульсії, суспензії, шампуні, піни нашкірні, лосьйони 
Характеристика, технологія і біофармацевтичні аспекти рідких  лікарських засобів для орального 
застосування: розчини, емульсії, суспензії, порошки, гранули, краплі, сиропи для приготування 
оральних лікарських форм 
Характеристика, технологія і біофармацевтичні аспекти лікарської форми «Тампони медичні» 
Характеристика, технологія і біофармацевтичні аспекти лікарської форми «Таблетки»: без 
оболонки, вкриті оболонкою, «шипучі»: дисперговані, дисперговані в ротовій порожнині, з 
модифікованим вивільненням, кишково-розчинні, оральні, ліофілізати 
Несумісні і нераціональні сполучення активних фармацевтичних інгредієнтів у лікарських формах 

Характеристика, класифікація, технологія і біофармацевтичні аспекти гомеопатичних і 
антигомотоксичних лікарських засобів: гранули, таблетки, пілюлі, краплі, емульсії, масла, мазі, 
креми, гелі, лініменти (оподельдоки), супозиторії, тритурації та ін.  Нозоди, саркоди, суїс-органні 
препарати 
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Характеристика, класифікація, технологія і біофармацевтичні аспекти косметичних лікарських 
засобів. Принципи складання рецептур. Лікувальні косметичні лікарські засоби з різним 
дисперсійним середовищем: рідкі, тверді, мякі, жирові і безжирові та ін. Косметичні засоби для 
догляду за порожниною рота і зубами. Дезодоранти 
Характеристика, класифікація, технологія і біофармацевтичні аспекти ветеринарних лікарських 
засобів. Особливості виписування і дозування ліків у різного виду тварин. Принципи складання 
рецептур при різних захворюваннях у тварин 
Належна практика зберігання фармацевтичної продукції (GSP). Процеси, що відбувається у ліках 
при зберіганні. Особливості зберігання отруйних, наркотичних, психотропних засобів і 
прекурсорів 
Техніка безпеки в роботі провізора 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
Сучасні підходи до управління якістю та забезпечення якості лікарських засобів 
Філософські засади, підходи та методи управління якістю. Якість як універсальна категорія 
Термінологія, що застосовується під час реєстрації, виробництва, реалізації та контролю якості 
лікарських засобів 
Вітчизняний досвід забезпечення якості лікарських засобів 
Національна система стандартизації у сфері якості та обігу лікарських засобів 
Механізми забезпечення якості лікарських засобів через впровадження настанов GхP. Системи 
якості суб’єктів фармацевтичної діяльності 
Стратегія захисту світового та вітчизняного фармацевтичного ринку від фальсифікованих 
лікарських засобів 
Фальсифіковані лікарські засоби: визначення, класифікація. Чинники, що впливають на обіг 
фальсифікованих лікарських засобів у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються 
Національні та регіональні програми запобігання поширенню фальсифікованих, неякісних і 
незареєстрованих лікарських засобів. Конвенція MEDICRIM 
Порядок встановлення заборони та поновлення обігу лікарських засобів на території України 
Державна система контролю якості лікарських засобів 
Нормативно-правова база, що регулює функціонування системи контролю якості лікарських 
засобів в Україні 
Структура державної системи контролю якості лікарських засобів в Україні 
Основні завдання та напрямки діяльності Центрального і територіальних органів виконавчої влади 
з контролю якості лікарських засобів 
Державні лабораторії з контролю якості лікарських засобів: завдання та функції 
Основні елементи належної практики для лабораторій з контролю якості лікарських засобів 
(GPCL) 
Державний контроль якості лікарських засобів під час реалізації і медичного застосування. 
Порядок відбору зразків лікарських засобів 
Контроль якості лікарських засобів на етапах виробництва, оптової, роздрібної реалізації і 
медичного застосування 
Контроль якості лікарських засобів на виробничих фармацевтичних підприємствах. Обов’язки 
уповноваженої особи 
Обов’язки уповноважених осіб аптечних та лікувально-профілактичних закладів. Вимоги до 
уповноважених осіб 
Порядок проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптечних та лікувально-
профілактичних закладах 
Національні та міжнародні стандарти якості лікарських засобів 
Державна фармакопея України – головний стандарт якості лікарських засобів 
Концепція, структура та зміст Державної Фармакопеї України 
Загальні статті та монографії Державної фармакопеї України 
Фармакопеї країн фармакопейної гармонізації 
Методи контролю якості (МКЯ) готового лікарського засобу як частина реєстраційного досьє 
Принцип побудови МКЯ 
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Основні частини МКЯ (склад, специфікація, методи контролю, графічне зображення упаковки, 
умови зберігання, термін придатності) 
Сучасний стан та перспективи створення ЛЗ 
Фармацевтичний аналіз як складова системи контролю якості лікарських засобів. Особливості і 
основні критерії фармацевтичного аналізу 
Загальні фармакопейні методи аналізу 
Правила користування загальними статтями ДФУ. Визначення термінів 
Визначення прозорості і ступеня опалесценції рідин 
Визначення ступеня  забарвлення рідин 
Випробування на граничний вміст  домішок відповідно до ДФУ 
Хімічні методи аналізу лікарських засобів (ідентифікація) 
Ідентифікація неорганічних сполук на іони 
Аналіз води очищеної, води високо очищеної, води для ін’єкцій та води для  приготування 
екстрактів 
Ідентифікація органічних сполук на функціональні групи 
Ідентифікація органічних сполук, які містять зв’язаний галоген, сірку, кисень у функціональних 
групах (гідроксильній, карбоксильній) 
Ідентифікація органічних сполук, які містять кисень у карбонільному, лактонному, 
складноефірному угрупуваннях   
Ідентифікація органічних сполук, які містять азот у різних функціональних групах 
Ідентифікація органічних сполук за допомогою мікрокристалоскопічних та флуоресцентних 
реакцій 
Хімічні методи аналізу лікарських засобів (титриметричні методи аналізу) 
Загальні положення про хімічні методи кількісного аналізу. Титровані розчини. Умови титрування 
та способи розрахунків результатів аналізу 
Кислотно-основне титрування. Теоретичні основи та класифікація. Вибір індикаторів. Титрування 
у водному та змішаному середовищах 
Методи осадження. Класифікація. Теоретичні основи методів. Умови титрування та способи 
розрахунку результатів аналізу 
Комплексометричне титрування. Теоретичні основи методів. 
Кількісне визначення солей двох-, трьох- валентних металів та органічних  сполук  
Нітритометрія. Теоретичні основи методу. Умови титрування ароматичних амінів. Використання 
внутрішніх та зовнішніх індикаторів 
Окисно-відновлювальні методи аналізу, теоретичні основи, класифікація,  характеристика методів: 
перманганатометрії, цериметрії, йодометрії, броматометрії, йодохлрометрії, йодатомерії, 
біхроматометрії та їх комбінації у різних варіантах 
Фізичні та фізико-хімічні методи аналізу лікарських засобів 
Загальні положення, характеристика та класифікація фізичних і фізико-хімічних методів   
Рефрактометрія. Теоретичні основи методу. Прилади. Використання  в аналізі лікарських засобів 
Поляриметрія. Теоретичні основи методу. Прилади. Використання  в аналізі лікарських засобів 
Абсорбційні методи аналізу. Теоретичні основи абсорбційних методів. Класифікація. 
Використання  в аналізі лікарських засобів 
Абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій і видимій областях 
Абсорбційна спектрофотометрія в інфрачервоній області 
Фотоколориметрія. Прилади. Світофільтри та їх вибір. Використання фотоколориметрії в аналізі 
лікарських засобів 
Потенціометрія. Теоретичні основи методу. Визначення рН 
Питома електропровідність 
Хроматографія. Теоретичні основи і класифікація хроматографічних методів аналізу. 
Використання методів хроматографії  у фармацевтичному аналізі 
Вимоги до якості субстанцій для фармацевтичного застосування та готових лікарських засобів 
Основні показники якості субстанцій для фармацевтичного застосування 
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Показники якості таблетованих лікарських засобів. Визначення розпадання, однорідності маси, 
однорідності дозованих одиниць, розчинення відповідно до вимог ДФУ 
Вимоги до якості  лікарських засобів для парентерального застосування. Визначення об’єму, що 
витягається,  пірогенності, стерильності відповідно до вимог ДФУ. Механічні включення та їх 
визначення 
Показники якості очних лікарських засобів відповідно до вимог ДФУ  
Лікарські засоби, що знаходяться під тиском, оцінка якості відповідно до вимог ДФУ 
Вимоги до якості капсул відповідно до ДФУ 
Показники якості лікарських засобів для ректального застосування відповідно до вимог ДФУ 
Показники якості лікарських засобів для вагінального застосування відповідно до вимог  ДФУ 
Вимоги ДФУ до якості м’яких лікарських засобів для нашкірного застосування  
Вимоги ДФУ до оромукозних препаратів 
Вимоги ДФУ до назальних лікарських засобів 
Вимоги ДФУ до якості рідких лікарських засобів для нашкірного та орального застосування 
Вимоги ДФУ до якості порошків для нашкірного та орального застосування 
Стабільність лікарських засобів. Терміни придатності субстанцій для фармацевтичного 
застосування та готових лікарських засобів 
Методи визначення стабільності лікарських засобів 
Стандартні зразки, стандартні препарати та еталонні спектри 
Контроль якості лікарських засобів, виготовлених в аптеках (екстемпоральні лікарські засоби) 
Вимоги ДФУ до якості лікарських засобів, виготовлених в аптеках 
Види внутрішньоаптечного  контролю (письмовий, опитувальний, органолептичний, фізичний, 
хімічний та контроль при відпуску) 
Внутрішньоаптечний хімічний контроль 
Аналіз концентрованих розчинів та напівфабрикатів. Оцінка їх якості. Умови зберігання 
Аналіз стерильних лікарських засобів, виготовлених в аптеках 
Аналіз порошків, виготовлених в аптеках 
Аналіз супозиторіїв та песаріїв, виготовлених в аптеках 
Аналіз мікстур та розчинів для внутрішнього застосування, виготовлених в аптеках 
Аналіз розчинів для зовнішнього застосування 
Аналіз настоїв, відварів, виготовлених в аптеках 
Аналіз м’яких лікарських засобів, виготовлених в аптеках 
Аналіз лікарських форм для дітей та немовлят. Особливі вимоги до якості ліків для немовлят 
Контроль якості гомеопатичних лікарських засобів 

ФАРМАКОГНОЗІЯ 
Сучасна номенклатура лікарської рослинної сировини та стандартизованих лікарських рослинних 
препаратів 
Термінологія, що застосовується на етапах «життєвого циклу» лікарського рослинного препарату  
Принципи класифікації лікарських засобів рослинного походження  відповідно до Державного 
формуляру Лікарських засобів  
Сучасний стан і перспективи вивчення та використання лікарських рослин  
Лікарські рослини (ЛР) як важлива складова науково-дослідних розробок у фармацевтичній, 
харчовій і косметичній галузях у країнах ЄС. Визначення лікарської рослинної сировини (ЛРС) 
відповідно до чинної ДФУ 
Класифікація лікарської рослинної сировини за вмістом біологічно активних сполук 
Біологічно активні сполуки первинного синтезу та первинного обміну рослин. Білки, протеїни, 
протеїди та амінокислоти. Ліпіди, ненасичені жирні кислоти. Метаболіти рослинного походження 
та їх використання в медицині 
Вітаміни. Порівняльна характеристика вітамінів синтетичного походження та природних 
комплексів. Особливості природних комплексів, що містять вітаміни – їх переваги. 
Вітамінозберігаючі технології у виготовленні засобів фітотерапії 
Біологічно активні сполуки вторинного синтезу. Загальна характеристика та класифікація. 
Терпеноїди. Іридоїди рослин. Визначення. Класифікація 
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Тритерпенові глікозиди (сапоніни). Стероїдні глікозиди. Фізико - хімічна характеристика, 
фармакологічні властивості та особливості використання. Технологічні підходи до використання  
сапонінів як адаптогенів та засобів метаболічної терапії 
Фенольні сполуки.  Похідні простих фенолів у рослинному світі. Флавоноїди. Класифікація 
флавоноїдних сполук. Фізико -хімічні  та фармакологічні властивості флавоноїдів. Полімерні 
фенольні сполуки. Класифікація. Основні фізико-хімічні та біологічні  властивості. Використання 
у медицині 
Основні аспекти використання лікарських рослинних препаратів у сучасній медицині 
Місце та роль лікарських рослинних препаратів в новій системі стандартизації медичної 
допомоги в Україні 
Сучасна загальна характеристика лікарських рослинних препаратів, що обертаються на 
світовому фармацевтичному ринку 
Лікарські рослинні препарати, дієтичні добавки та косметичні засоби в нормативних документах 
США та ЄС 
Фармакопейні статті на дієтичні добавки (ДД). Визначення. Критерії якості інгредієнтів та 
допоміжних речовин ДД. Показники якості та кількісне визначення інгредієнтів ДД 
Основні засоби фітотерапії . Переваги та недоліки методу 
Сумісність фітотерапевтичного та інших методів лікування. Ефекти передозування, 
протипоказання, тривалість лікування 
Вимоги до якості лікарської рослинної сировини та лікарських рослинних препаратів 
Сучасні вимоги щодо якості культивованої лікарської рослинної сировини для створення нових 
лікарських рослинних препаратів 
Сучасні фармакопейні методи ідентифікації та контролю якості лікарської рослинної сировини 
Фармакогностичні методи аналізу лікарської рослинної сировини 
Первинний контроль якості ЛРС. Диференціальна діагностика лікарських та схожих на них 
рослин за морфологічними, анатомічними та хімічними ознаками 
Показники якості лікарської рослинної сировини згідно чинної ДФУ 
Назви монографій на лікарську рослинну сировину та лікарські рослинні препарати в ДФУ та 
фармакопеях країн фармакопейної гармонізації 
Шляхи створення лікарських рослинних препаратів 
Лікарські рослини світу, вітчизняної народної медицини, традиційної китайської медицини як 
джерело створення сучасних стандартизованих лікарських рослинних препаратів 
Рослинна і тваринна сировина як джерело отримання біологічно активних сполук і лікарських 
засобів 
Сучасний арсенал стандартизованих лікарських рослинних препаратів в Україні. Особливості 
забезпечення якості лікарських рослинних препаратів на етапах їх життєвого циклу 
Нормативне регулювання застосування лікарських рослинних препаратів в країнах ЄС, США,  
Китаї та Індії 
Вплив якості ЛРС на фармакологічні властивості лікарських рослинних препаратів 
Наукові дослідження фармакологічної активності деяких харчових продуктів як джерела 
створення нових лікарських засобів рослинного походження 

КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ 
Клінічна фармакокінетика і фармакодинаміка: взаємозв'язок; значення і використання основних 
параметрів та феноменів. Взаємодія лікарських засобів з організмом та між собою, її 
використання. Фармакогенетика. Хронофармакологія 
Побічна дія ліків, її попередження  та усунення. Система фармаконагляду в Україні. Роль 
провізора у забезпеченні ефективності та безпеки фармакотерапії.  Особливості вікової 
фармакотерапії та застосування лікарських препаратів у вагітних жінок, матерів-годувальниць. 
Особливості фармацевтичної опіки  в педіатрії та геріатрії 
Фармацевтична опіка пацієнтів при призначенні лікарських засобів, що впливають на ЦНС. 
Особливості фармацевтичної опіки хворих психоневрологічного профілю.  Лікарські засоби 
протизапальної, анальгезуючої, хондропротекторної дії. Фармацевтична опіка пацієнтів з 
патологією опорно-рухового апарату 
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Властивості та раціональне застосування лікарських препаратів, що впливають на серцево-
судинну та видільну системи 
Фармацевтична опіка хворих  з патологією дихальної системи та системи травлення.  Клініко-
фармакологічна та фармацевтична характеристика основних (за Державним формуляром 
лікарських засобів) сучасних антибіотиків, синтетичних антибактеріальних,  противірусних 
протигрибкових, антигельмінтних, антипротозойних лікарських препаратів  
Перша допомога при невідкладних станах та гострих отруєннях 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
 

Перелік практичних навичок провізора-спеціаліста за спеціальністю 
«Загальна фармація» 

№ 

п/п 

Назва практичних навичок 

1 2 

1. Порядок  проведення інвентаризації. Що інвентаризується в аптеках та 
яким документом це передбачено 

2. Проводити визначення потреби та складання замовлень на товари 
аптечного асортименту 

3. Правила виписування рецептів на лікарські засоби, які містять 
наркотичні та психотропні речовини. Вимоги нормативних  
документів 

4. Вміти пояснити вплив допоміжних речовин на біодоступність 
терапевтично активних субстанцій у різних лікарських формах на 
прикладі мазі «Адвантан»,  яка  є в асортименті аптек у вигляді 
емульсії,  крему, мазі і жирної мазі 

5. Зазначити алгоритм фармацевтичної опіки при відпуску ліків 

6. Розрахувати ізотонічність і приготувати очні краплі: 
Rp: Solutio Riboflavini 0,01 % 10 ml 
Acidi ascobinici 0,03 
M.D.S. По 2 краплі в обидва ока 3 рази на день

7. Приготувати лікарську форму: 
Rp. Infusi Rhizomatis cum radicibus Valerianae ex 5,0 – 200,0 
 Coffeini-natrii benzoatis 0,6 
 Tincturae Convallariae   5,0 
MDS. По 1 ст. л. 3 рази на день 

8. Приготувати лікарську форму: 
Rp. Sulfuris  praecipitati 7,0 
       Acidi salicylicі  2,0 
       Sulfanilamidi      3,0 
       Camphorae          3,5 
       Glycerini              3,0 
       Sp. Aethylici      50,0      
       Sol.  Acidi  borici  3% - 50,0 
     M.D.S. Змащувати шкіру 2 рази на день 

9. Приготувати лікарську форму: 
Rp: Diphenhydramini hydrochloridi 0,1  
       Papaverini hydrochloridi 0,05                   
       Procaini hydrochloridi     0,25 
       Olei Cacao q.s. 
       Misce, ut fiat suppositorium 
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       Da tales doses   №10 
       Signa. По 1 супозиторію на ніч 

10. Здійснювати оцінку сумісності або несумісності інгредієнтів в одному 
шприці (одній інфузійній системі)  

11. Приготувати лікарську форму: 
Rp:  Procaini hydrochloridi      
       Acidi salicylici  ana 1,5                   
       Sulfuris praecipitati    3,0 
       Lanolini                      1,8 
       Vaselini                     30,0 
       Misce, ut fiat unguentum 
       Da. Signa. Наносити на пошкоджену шкіру 

12. Проводити вхідний контроль якості лікарських засобів в аптеці, на 
аптечному складі, відбирати зразки лікарських засобів для перевірки їх 
якості в лабораторії, здійснювати заходи по запобіганню появи 
фальсифікованих лікарських засобів 

13. Здійснювати спрощені тести ідентифікації лікарських засобів за 
допомогою реакцій на катіони та аніони, функціональні групи 

14. Проводити контроль щодо перевірки маркування ЛЗ та інформації  
про застосування лікарського засобу 

15. Проводити контроль якості лікарської рослинної сировини 

16. Правила для попередження побічної дії лікарських засобів з 
довільними прикладами фармацевтичної опіки  при застосуванні 
препаратів окремих фармакологічних груп. 
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