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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Інтернатура є обов’язковою формою післядипломного навчання 
випускників Національного фармацевтичного університету і фармацевтичних 
факультетів медичних університетів та медичних інститутів з метою підготовки 
провізорів-спеціалістів.

Інтернатура проводиться у формі навчання на кафедрах Інституту 
підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ та фармацевтичних 
факультетів медичних університетів, медичних інститутів і базах стажування. 
Тривалість навчання в інтернатурі 1 рік.

Від проходження інтернатури звільняються випускники, які прийняті на 
посади у вищі навчальні заклади та науково-дослідні інститути та направлені на 
науково-дослідну роботу в ці ж установи чи на роботу, що не потребує 
провізорської діяльності.

Зарахування молодих спеціалістів до інтернатури здійснюється згідно з 
наказами регіональних органів управління фармацевтичними закладами із 
зазначенням місця проходження стажування.

Випускники Національного фармацевтичного університету і 
фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів, які направлені на 
роботу в системи інших міністерств та відомств, зараховуються до інтернатури 
за наказами цих міністерств і відомств після погодження з Міністерством 
охорони здоров’я України, в яких саме вищих навчальних закладах 
проводитиметься навчання та проходитиме стажування.

Вибір баз інтернатури, персонального складу керівників інтернів, їх 
щорічне затвердження здійснює регіональний орган управління 
фармацевтичними закладами разом з Національним фармацевтичним 
університетом та вищими медичними навчальними закладами.

Провізор-інтерн виконує свої професійно-посадові функції під 
керівництвом досвідченого спеціаліста в обсязі 50% навантаження провізора, 
бере участь у семінарах та конференціях, які проводяться в аптечному закладі. 
В адміністративному відношенні інтерн підпорядковується керівництву бази 
інтернатури.

В процесі контролю за виконанням плану і програми інтернатури (залік, 
атестація) керівник підготовки інтернів оцінює його світогляд, рівень засвоєння 
ним теоретичних положень з фармації та уміння застосувати отримані знання 
на практиці,
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Під час навчання на базах інтерн вивчає спеціальну літературу, 
систематизує її у вигляді тематичних рефератів на запропоновані у програмі 
теми (по одній з кожного курсу: організації, управління та економіки фармації; 
фармацевтичної технології; фармацевтичного аналізу лікарських засобів; 
фармакогнозії; клінічної фармації) -  всього 5 рефератів.

Загальне керівництво і контроль за підготовкою провізорів-інтернів 
покладаються на відповідні ВНЗ.

Після закінчення терміну підготовки в інтернатурі провізори підлягають 
атестації для визначення рівня знань і практичних навичок з присвоєнням 
звання «ПРОВІЗОР-СПЕЦІАЛІСТ» зі спеціальності «Загальна фармація» в 
установленому порядку.

Для проведення атестації щорічно створюються державні атестаційні 
комісії. Головами цих комісій наказом МОЗ України призначаються 
висококваліфіковані досвідчені спеціалісти. Склад комісії затверджується 
ректором вищого навчального закладу.

Атестація інтернів включає:
• комп’ютерний контроль знань та вмінь;
• оцінку вмінь та оволодіння практичними навичками;
• співбесіду чи іншу форму підсумкової оцінки рівня засвоєння 

навчальної програми інтернатури.
За результатами співбесіди з урахуванням оцінок попередніх етапів 

атестації приймається рішення про рівень підготовки провізора і присвоєння 
йому звання «ПРОВІЗОР-СПЕЩАЛІСТ» зі спеціальності «Загальна фармація».
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ПРОГ РАМА  
очної частини спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності 

«Загальна фармація»

КУРСІ

Організація, управління та економіка фармації
Код курсу, 
розділів, 

тем, 
елементів

Назва розділів, тем, елементів

1 2
1.1.

1.11. 

1.1.1.1. 

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.
1.1.2.

1.1.2.1. 

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.4.

Організація і управління фармацією. Соціальні тенденції її 
розвитку
Завдання та перспективи розвитку системи охорони здоров ’я в 
Україні
Основи організації галузі охорони здоров’я. Державна політика 
стосовно фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я 
Роль та місце фармації в системі охорони здоров’я. Концепція 
розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я 
України
Структура управління фармацевтичним сектором галузі 
охорони здоров’я
Функції та завдання аптечних закладів
Основи кадрової політики фармацевтичного сектору галузі 
охорони здоров !я
Сучасні вимоги до кадрової політики фармацевтичного сектору 
галузі охорони здоров’я. Її типи
Напрямки підготовки спеціалістів фармації. Вітчизняний та 
міжнародний досвід
Концепція безперервної освіти спеціалістів фармації: етапи та 
перспективи розвитку
Планування та організація післядипломного навчання 
спеціалістів фармації

1.2.
1.2.1. 
1.2.1.1.

1.2.1.2.
1.2.1.3.

1.2.1.4. 
1.22.

1.2.2.1.

Основи теорії управління
Теорія управління як галузь наукових знань
Система основних понять теорії управління: суб’єкти, об’єкти,
рівні, методи та механізми управління
Історичні етапи розвитку теорії управління
Сучасний стан теорії управління. Сутність підходів до
управління
Управління як процес: зміст, мета, основні та сполучні функції 
Системний підхід до управління організаціями. Антикризове 
управління аптечними закладами
Поняття системи та її властивості. Організація як соціальна 
система
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1
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.2.2.5.

1.2.2.6.
1.2.2.7.

1.2.2.8. 
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.

1.2.3.3.
1.2.3.4.

1.2.3.5.
1.23.6.

1.2.4.
1.2.4.1.

1.2.4.2.
1.2.4.3.

1.2.4.4. 
1.2.4.5«
1.2.4.6. 
1.2.5.
1.2.5.1.

1.2.5.2.
1.2.5.3.

Види організацій. їх формальні ознаки та мета створення
Формальні та неформальні організації
Внутрішнє та зовнішнє середовища аптечних закладів
Умови забезпечення життєздатності та високої продуктивності
аптечних закладів, як відкритих систем
Життєвий цикл аптечних закладів
Поняття та основні параметри кризи. Види кризи та фактори, 
що її обумовлюють
Основи антикризового управління аптечними закладами 
Управління персоналом аптечних закладів 
Концепції управління персоналом аптечних закладів 
Роль керівника в управлінні. Лідерство. Ролі членів робочої 
групи, їх зв’язки і взаємодія 
Стилі управління
Рівні зрілості робочої групи і відповідні форми керуючого 
впливу. Чинники, що сприяють високій продуктивності 
групової взаємодії
Управління комунікативними процесами в аптечних закладах 
Самоменеджмент та тайм-менеджмент у діяльності 
спеціалістів фармації
Організаційна культура в управлінні аптечними закладами 
Становлення організаційної культури, як інструменту 
управління. Підходи до її вивчення
Поняття та зміст організаційної культури. Її базові елементи 
Управлінські функції організаційної культури аптечних 
закладів
Класифікації та рівні організаційної культури аптечних закладів 
Атрибути організаційної культури аптечних закладів 
Соціальна відповідальність бізнесу у фармації 
Основи етики і деонтології
Етика і деонтологія професійного спілкування спеціалістів 
фармації
Етичний кодекс фармацевтичного працівника
Діловий етикет__________________________________________

1.3.

1.3.1.

1.3.1.1.

1.3.1.2.

Організаційно-правові засади державного регулювання 
діяльності аптечних закладів
Основи законодавства України, що регламентують обіг 
лікарських засобів і виробів медичного призначення (ВМП) в 
аптечних закладах
Організація забезпечення аптечних та лікувально- 
профілактичних закладів лікарськими засобами та ВМП за умов 
медичного страхування
Рецептурний та безрецептурний відпуск лікарських засобів з 
аптек та їх структурних підрозділів. Протоколи провізора_____
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1 2
1.3.1.3. Особливості відпуску наркотичних, психотропних лікарських 

засобів і прекурсорів
1.3.1.4. Організація предметно-кількісного обліку лікарських засобів
1.3.1.5. Види відповідальності за порушення встановлених правил обігу 

лікарських засобів
1.3.1.6. Належна аптечна практика (GPP): вимоги та основні 

положення. Соціальна роль спеціаліста фармації в суспільстві 
та системі охорони здоров’я

13.2. Організація системи управління контролем якості лікарських 
засобів

1.3.2.1. Система управління контролем якості лікарських засобів в 
Україні

1.3.2.2. Забезпечення системи контролю якості лікарських засобів в 
аптечних закладах

133 . Ціноутворення на лікарські засоби і ВАШ
1.3.3.1. Ціна: роль, значення, структура та функції
1.З.З.2. Принципи та проблеми ціноутворення на лікарські засоби і 

ВМП
1.3.3.3. Державне регулювання цін на лікарські засоби і ВПМ, 

Соціально-ефективні механізми забезпечення доступності 
лікарських засобів населенню. Реімбурсація

1.3.3.4. Методи формування цін на лікарські засоби і ВПМ
13.4. Основи податкового законодавства в Україні
1.3.4.1. Ретроспективний аналіз розвитку системи оподаткування. 

Поняття податків. їх значення для формування державного 
бюджету та класифікація за різними ознаками

1.3.4.2. Податкова система та принципи її формування
1.3.4.3. Визначення податкових навантажень та нарахувань
1.3.4.4. Особливості оподаткування аптечних закладів в Україні
1.3.5. Кредитно-фінансова система України
1.3.5.1. Роль кредитів в розвитку економіки держави та їх класифікація
1.3.5.2. Структура кредитно-фінансової системи
1.3.5.3. Напрямки взаємодії аптечних закладів з банками та іншими 

кредитними установами
1.З.5.4. Кредитно-фінансові організації, їх значення для розвитку 

товарообміну
1.З.5.5. Законодавче і нормативне забезпечення кредитно-фінансової 

діяльності аптечних закладів
1.3.6. Правове регулювання трудових відносин
1.3.6.1. Основи трудового законодавства
1.3.6.2. Підстави для припинення трудового договору
1.3.6.3. Трудові книжки
1.3.6.4. Соціальний захист та охорона праці спеціалістів фармації
1.3.6.5. Заробітна плата: види, методи розрахунку
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___ 1_
1.3.6.6.

1.3.6.7.

Порядок нарахування та виплат вихідних допомог, доплат і 
надбавок
Утримання із заробітку та відрахування із фонду заробітної плати

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.1.3.

1.4.1.4.

1.4.1.5.

1.4.1.6.

1.4.1.7.
1.4.1.8.
1.4.1.9. 
1.4.2.
1.4.2.1.

1.4.2.2.

1.4.2.3.

1.4.2.4.

1.4.2.5.
1.4.2.6. 
1.4.3.
1.4.3.1.
1.4.3.2.
1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.4.
І АЛЛ.
1.4.4.2.

1.4.4.3.

Основи економіки та господарської діяльності суб'єктів у  
фармацевтичному секторі галузі охорони здоров'я України
Господарська діяльність суб ’єктів у фармацевтичному секторі
галузі охорони здоров я України
Поняття ринку як регулятора економічних процесів
Підприємництво як особливий вид діяльності
Принципи, напрямки та умови здійснення господарської
діяльності в аптечних закладах
Загальне положення про право власності в Україні та види 
власності
Порядок отримання дозволів на види господарської діяльності, 
що підлягають ліцензуванню у фармацевтичному секторі галузі 
охорони здоров’я України
Планування господарської діяльності аптечних закладів. Бізнес- 
план: призначення, структура, зміст
Організація системи обліку та звітності в аптечних закладах 
Управлінський облік та звітність в аптечних закладах 
Документообіг в аптечних закладах 
Основи фармацевтичного маркетингу
Особливості маркетингу лікарських засобів. Головні концепції, 
мета, завдання, функції та соціальні тенденції 
Асортиментна політика в аптечних закладах. Життєві цикли 
лікарських засобів
Попит та пропозиція. Ємність ринку. Формування попиту та 
стимулювання збуту лікарських засобів в аптечних закладах 
Основи логістики у фармації. Просування лікарських засобів і 
ВМП
Реклама на лікарські засоби і ВМП 
Мерчандайзинг в аптечних закладах 
Основи договірного права
Порядок укладання, змінення і розірвання господарських угод 
Відповідальність учасників господарських відносин 
Досудовий порядок реалізації господарсько-правової 
відповідальності
Зовнішньоекономічні угоди з купівлі-продажу (поставки)
лікарських засобів і ВМП
Фармакоекономіка
Основи фармакоекономіки: мета, завдання, значення 
Методи фармакоекономічного аналізу для лікування соціально 
значущих захворювань
Формулярна система____________________________________
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1 2
1.5.
1.5.1. 
1,5.1 Л.

1.5.1.2.

1.5.2.

Інформаційні і комп'ютерні технології в фармації
Фармацевтична інформація
Система фармацевтичної інформації в Україні. Її соціальні 
аспекти
Інформація про лікарські засоби і ВМП для лікарів і 
споживачів. Санітарно-просвітницька робота в аптечних закладах 
Сучасні можливості використання комп'ютерної техніки в 
фармації

КУРС 2

Фармацевтична технологія

Код курсу, 
розділів, 

тем, 
елементів

Назва розділів, тем, елементів

1 2
2.1.

2.1.1. 
2.1.1,1.

2.1.1.2. 
2.1.1.3.

2.1.2.
2.1.2.1. 
2.1.2.2.

Еіофармація -  теоретична основа створення та 
раціонального і безпечного застосування лікарських засобів
Загальні питання біофармації
Фармацевтичні, медичні, біологічні фактори, що впливають на 
біодоступність ліків
Біофармацевтичні аспекти фармацевтичної технології 
Біодоступність, біотрансформація, біоеквівалентність як 
критерії оцінки якості та безпеки лікарських засобів 
Взаємодія лікарських засобів при виробництві та зберіганні 
Види взаємодій та можливі наслідки
Характеристика та методи усунення фармацевтичних 
несумісностей

2.2.

2.2.1. 

2.2.1.1.

2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.1.5. 
2.2.2. 
2.2.2.1.

2.2.2.2.

Сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичного 
виробництва
Актуальні питання фармацевтичного сектору України. Стан 
вітчизняного виробництва лікарських засобів 
Оригінальні та генеричні лікарські засоби на вітчизняному 
фармацевтичному ринку
Сучасне промислове виробництво лікарських засобів 
Приготування ліків в умовах аптечних підприємств 
Особливості виробництва лікарських рослинних засобів 
Дієтичні добавки
Медичні імунобіологічні препарати 
Загальнофармацевтична характеристика медичних 
імунобіологічних препаратів 
Види медичних імунобіологічних препаратів
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1 2
2.2.3.

2.2.3Л.
2.2.3.2.

2.2.4. 

2.2.4Л.

2.2.4.2.
2.2.4.3.

Нові технології у виробництві лікарських засобів 
(біотехнології, нанотехнології тощо)
Біотехнології в сучасному фармацевтичному виробництві 
Нанотехнології у фармації: історія, сучасність, прогресивні 
напрямки
Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної
технології - лікарські засоби нового покоління
Лікарські терапевтичні системи з регульованим вивільненням
активних фармацевтичних інгредієнтів
Системи з цілеспрямованою доставкою лікарських речовин
Використання нанооб’єктів при створенні лікарських засобів

2.3.

2.3Л.

2.3.2.

Реалізація стандартів ЄМР у  сучасному виробництві 
лікарських засобів
Стандарти СМР: міжнародний досвід якісного виробництва 
фармацевтичної продукції
Нормативно-правові акти, що регламентують виробництво 
лікарських засобів в Україні згідно вимог вМР

2.4.

2.4.1.

2.4.1.1. 
2.4 Л ,2.
2.4.1.3. 
2.4Л.4.
2.4.2.

2.4.2.1.
2.42.2.
2.4.2.3.
2.4.3.

2.4.3 Л.
2.4.3.2.
2.4.4.

2.4.4.1.
2.4.4.2.
2.4.4.3.

2.4.5. 

2.4.5.1.

Вимоги ДФУ до лікарських засобів. Медико-біологічні та 
фармацевтичні аспекти ліків
Вушні, назальні, оромукозні лікарські засоби та гумки жувальні
лікувальні на вітчизняному фармацевтичному ринку
Вушні лікарські засоби
Назальні лікарські засоби
Оромукозні лікарські засоби
Гумки жувальні лікувальні
Сучасна медико-біологічна та фармацевтична
характеристика таблеток, капсул, гранул
Таблетки
Капсули
Гранули
Фармакопейні вимоги та біофармацевтичні аспекти порошків 
для нашкірного та орального застосування 
Порошки для нашкірного застосування 
Порошки для орального застосування
Рідкі лікарські засоби для нашкірного та орального 
застосування
Рідкі лікарські засоби для нашкірного застосування 
Рідкі лікарські засоби для орального застосування 
Принципові відмінності рідких лікарських засобів залежно від 
способу застосування
Актуальні питання створення та застосування м \яких 
лікарських засобів (МЛЗ) та пластирів трансдермальних 
МЛЗ для нашкірного застосування. Біофармацевтичні засади 
ефективності МЛЗ
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1
2А.5.2.

2.4.6.

2.4.6.1.

2.4.6.2.

2.4.6.3.
2.4.7.

2.4.7.1.

2.4.7.2.
2.4.7.3.

2.4.8.

2.4.8.1. 

2А8.2.

2.4.9.

2.4.9.1.

2.4.9.2.

2.4.10.

2.4.10.1.
2А10.2.
2.4.10.3.
2.4.10.4.

Принципи розробки, виробництва та застосування пластирів 
трансдермальних
Лікарські засоби для вагінального та ректального 
застосування, палички на сучасному фармацевтичному ринку 
Особливості створення, виробництва та застосування 
лікарських засобів для вагінального застосування 
Лікарські засоби для ректального застосування: нормативні, 
медико-біологічні та фармацевтичні вимоги 
Сучасне виробництво та застосування паличок 
Особливості технології\ зберігання та застосування лікарських 
засобів, що знаходяться під тиском
Класифікація та характеристика лікарських засобів, що
знаходяться під тиском, згідно ДФУ
Технологічні аспекти виробництва аерозолів
Правила транспортування, зберігання та застосування
лікарських засобів, що знаходяться під тиском
Місце та роль лікарських засобів для парентерального
застосування у сучасних медицині та фармації
Вимоги ДФУ до лікарських засобів для парентерального
застосування: класифікація та характеристика
Особливості виробництва, зберігання та використання
лікарських засобів для парентерального застосування
Очні лікарські засоби: фармакопейна та біофармацевтична
характеристика
Вимоги ДФУ до очних лікарських засобів та характеристика 
лікарських форм
Актуальні аспекти технології та застосування очних лікарських 
засобів
Сучасні вимоги до лікарських засобів, які вимагають
специфічного способу застосування
Лікарські засоби для зрошення
Лікарські засоби для інгаляції
Піни лікувальні
Тампони лікувальні______________________________________

2.5.

2.5 А. 

2.5.2.

Сучасні лікарські засоби для дітей і людей похилого та 
старечого віку
Фармацевтичні та медико-біологічні особливості ліків для 
дітей
Загальнофармацевтичні аспекти ліків для людей похилого та 
старечого віку

2.6.
2. 6.1

Гомеопатичні лікарські засоби на фармацевтичному ринку
Гомеопатія як метод холістичної терапії: принципи та етапи 
розвитку
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1 2
2.6.2. 

2.6.3.

Гомеопатична фармакопея. Нормування вимог до якості 
гомеопатичних засобів
Технологічні аспекти виготовлення гомеопатичних ліків

2.7.
2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

Лікарські косметичні засоби
Законодавче регулювання обігу лікарських косметичних засобів
на вітчизняному фармацевтичному ринку
Реалізація біофармацевтичних принципів як запорука
ефективності засобів лікувальної косметики
Актуальні питання вибору та застосування лікарських
косметичних засобів

2.8.

2.8.1. 
2.8.1.1,

2.8.1.2.
2.8.1.3. 
2.8.2. 
2.8.2Л.

2.8.2.2.

2.8.2.3.

Належна аптечна практика та належна практика 
зберігання в діяльності вітчизняного фармацевтичного 
сектору
Впровадження положень належної аптечної практики 
Виробництво, отримання, зберігання, безпека, застосування й 
утилізація лікарських засобів та виробів медичного 
призначення
Забезпечення ефективного ведення медикаментозної терапії 
Медична валеологія в аспекті реалізації принципів GPP 
Реалізація принципів належної практики зберігання 
Терміни та поняття, що стосуються належної практики 
зберігання лікарських засобів
Організація зберігання лікарських засобів та виробів медичного 
призначення згідно вимог чинного законодавства 
Забезпечення необхідних умов зберігання лікарських засобів 
відповідно до основних та спеціальних зазначень

2.9.
2.9.1.

2.9.1.1.
2.9.1.2.

2.9.1.3. 

2.9.2.

2.9.2.1.

2.9.2.2.

Інформаційна діяльність провізора
Основні поняття, принципи і джерела фармацевтичної 
інформації
Сучасні поняття фармацевтичної інформації
Особливості роботи з фаховими, науковими та науково-
популярними матеріалами
Інформаційні ресурси законодавчих та виконавчих органів як 
джерело фармацевтичної інформації
Особливості надання інформаційних послуг спеціалістом 
фармації лікарям і відвідувачам аптечних закладів 
Роль провізора у наданні інформаційної допомоги лікарям при 
виборі оптимального лікарського засобу для ефективного 
лікування пацієнтів
Інформація про особливості застосування, зберігання та 
можливу взаємодію лікарських засобів, як елемент 
фармацевтичної опіки пацієнта
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КУРС з 
Клінічна фармація

Код курсу, 
розділів, 

тем, 
елементів

Назва розділів, тем, елементів

3. 1.

3.1.1.

3. 1. 2.
3.1.3.

Загальні питання клінічної фармації. Сучасний стан та 
перспективи розвитку
Механізми дії ліків. Клінічна фармакодинаміка та 
фармакокінетика
Фармакогенетика. Хронофармакологія
Побічна дія лікарських препаратів, її запобігання та усунення

3.2.

3. 2. 1.

3. 2 . 1 . 1 .
3.2.1.2.

3. 2 . 2.
3.2.2.1.

3 .2.2 .2 .
3.2.2.3.

3. 2. 3 .

3.2.3.1.

3. 2 . 4.

3.2.4.1.
3.2.4.2.

3.2.4.3.

3.2.4.4.
3.2.4.5.

3. 2. 5 .

Клініко-фармацевтична характеристика лікарських засобів 
різних фармакологічних груп
Клінічна фармакологія лікарських засобів з депримуючим
впливом на нервову систему
Особливості застосування депримуючих засобів
Побічна дія лікарських засобів, що пригнічують центральну
нервову систему (ЦНС)
Клінічна фармакологія лікарських засобів, що збуджують ЦНС 
Особливості застосування лікарських засобів, що збуджують 
ЦНС
Побічна дія лікарських засобів, що збуджують ЦНС 
Фармацевтична опіка хворих при призначенні засобів, що 
впливають на ЦНС
Властивості та раціональне застосування лікарських 
препаратів, які впливають на серцево-судинну та видільну 
системи
Фармацевтична опіка хворих з патологією серцево-судинної та 
видільної систем
Клініко-фармакологічна та фармацевтична характеристика 
лікарських препаратів, що впливають на функції дихальної 
системи та шлунково-кишкового тракту (ШКТ)
Лікарські засоби, що зменшують бронхіальний тонус 
Засоби, що стимулюють секреторну функцію шлунка. 
Препарати замісної терапії
Засоби, що впливають на функцію підшлункової залози.
Ферментні препарати
Жовчогінні засоби та гепатопротектори
Фармацевтична опіка хворих з патологією дихальної системи та 
ШКТ
Лікарські препарати протизапальної, анальгезуючої, 
хондропротекторної дії__________________________________
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___ 1_
3.2.5.1.
3.2.5.2.
3.2.5.3.

3.2.6.

3.2.6.1.
3.2.6.2.

3.2.7.
3.2.7.1.

3.2.8.

3.2.8.1.

3.2.9.

3.2.9.1. 
3.2.10.

3.2.10.1.
3.2.10.2.
3.2.10.3. 
3.2.11 
3.2.11.1.

3.2.11.2.

3.2.11.3.
3.2.11.4.

3.2.11.5.

3.2.11.6. 

3.2.12.

Протизапальні засоби стероїдної та нестероїдної структури 
Хондропротектори
Фармацевтична опіка хворих з патологією опорно-рухового 
апарату
Клініко-фармакологічна та фармацевтична характеристика, 
раціональне застосування лікарських препаратів, що 
впливають на систему крові, ендокринну та репродуктивну 
системи
Фармацевтична опіка хворих з патологією системи крові 
Фармацевтична опіка хворих з патологією ендокринної та 
репродуктивної систем
Сучасні імунотропні та протиалергічні лікарські препарати 
Фармацевтична опіка хворих з патологією імунної системи та 
алергічними захворюваннями
Фармакологічна характеристика та клінічні аспекти 
застосування вітамінних препаратів
Фармацевтична опіка хворих при призначенні вітамінних 
препаратів
Загальні принципи хіміотерапії. Клініко-фармакологічна та 
фармацевтична характеристика сучасних антибіотиків, 
синтетичних антибактеріальних препаратів, противірусних, 
протигрибковихантигельмінтних, антипротозойних засобів 
Противірусні препарати. Засоби для лікування хворих на СНІД 
Актуальні проблеми радіаційної медицини. Характеристика 
радіопротекторів і антиоксидантів 
Клініка радіаційних уражень 
Характеристика радіопротекторів
Засоби, що впливають на антиоксидантний статус організму 
Допомога при невідкладних станах та гострих отруєннях 
Визначення невідкладних станів, таких як «шок» та «кома». 
Види, ознаки, невідкладна допомога при травматичному, 
анафілактичному шоці, гіперглікемічній та гіпоглікемічній 
комах
Опіки, відмороження, отруєння чадним газом, утоплення, 
ураження електричним струмом: ознаки, невідкладна допомога 
Переломи, кровотеча: ознаки, невідкладна допомога 
Запаморочення, перегрів на сонці: ознаки, невідкладна 
допомога
Укуси комах, павуків, змій, кліщів: ознаки, невідкладна 
допомога
Гострі отруєння: ознаки, невідкладна допомога. Антидотна 
терапія. Передозування ліків: ознаки, невідкладна допомога 
Особливості вікової фармакотерапії та застосування 
лікарських препаратів у  вагітних та жінок, що годують______
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1 2
3.2.13.

3.2.13.1.

3.2.13.2.

3.2.13.3.

Фармацевтична опіка та її забезпечення при відпуску 
рецептурних та безрецептурних лікарських препаратів 
Алгоритм раціонального діалогу з пацієнтом щодо визначення 
показань до застосування ОТС-препаратів 
Фармацевтична опіка при відпуску ОТС-препаратів для 
симптоматичної терапії найбільш поширених патологічних 
станів
Особливості фармацевтичної опіки при відпуску ліків за 
рецептами

КУРС 4

Фармацевтичний аналіз лікарських засобів

Код курсу, 
розділів, 

тем, 
елементів

Назва розділів, тем, елементів

1 2
4.1.

4.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.2.

4.1.2.1.
4.1.2.2.

4.1.3.
4.1.3.1.

4.1.3.2.
4.1.4.

4.1.4.1.
4.1.4.2.

4.1.5.

Управління та забезпечення якості у  фармації. 
Імплементація стандартів СХР
Тенденції та перспективи розвитку управління якістю у  
фармації
Фармацевтична система якості та її імплементація до вимог 
вМР
Моніторинг та аналіз результативності фармацевтичних 
систем якості (Р(38)
Підходи до забезпечення якості на етапах життєвого циклу 
лікарських засобів
Модель життєвого циклу фармацевтичної продукції
Вимоги до процесів, що формують якість на стадіях життєвого
циклу фармацевтичної продукції
Проблема фальсифікації лікарських засобів у  світі
Історія виникнення, визначення поняття та причини
розповсюдження фальсифікованих та субстандартних
лікарських засобів
Фальсифікація лікарських засобів у країнах світу
Сучасні заходи протидії фальсифікації лікарських засобів та
їх обігу на території України
Ознаки фальсифікації лікарських засобів
Регуляторна політика України у фармацевтичній сфері.
Конвенція МЕБІСШМЕ
Сучасні методи виявлення фальсифікованої фармацевтичної 
продукції
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________1_

4.1.5.1.

4.1.5.2. 

4.1.6.

4.1.6.1.

4.1.6.2.

4.1.7.
4.1.7.1.

4.1.7.2. 
4.7.5.

Огляд методів аналізу, які застосовуються для виявлення 
фальсифікованих лікарських засобів
Заходи при виявленні фальсифікованої або неякісної продукції 
в аптечному закладі
Система забезпечення якості на всіх етапах обігу лікарських 
засобів. Впровадження стандартів належних практик 
Складові системи контролю якості лікарських засобів в 
Україні
Нормативні документи, якими запроваджено європейські 
стандарти щодо контролю якості та безпеки лікарських 
засобів. Вступ України до РІС/8
Організація державного контролю якості лікарських засобів 
Характеристика державної структури забезпечення якості 
лікарських засобів в Україні
Державний контроль якості і сертифікації лікарських засобів 
Характеристика вимог щодо якості лікарських засобів у  світі

4.2.

4.2.1.
4.2.1.1.

4.2.1.2.

4.2.2.

4.2.2.1.

4.2.2.2.

4.2.3.

4.2.3.1.
4.2.3.2.

4.2.4.

4.2.4.1.

4.2А2.
4.2.5.
4.2.5.1.
4.2.5.2.

Фармацевтичний аналіз лікарських засобів як складова 
системи контролю якості
Фармацевтичний аналіз лікарських засобів в сучасних умовах 
Фармацевтичний аналіз: поняття, сутність, особливості, мета 
проведення
Сучасні методи фармацевтичного аналізу, що 
регламентуються ДФУ
Вхідний контроль якості лікарських засобів під час оптової 
та роздрібної реалізації
Нормативна документація, що регламентує порядок 
здійснення вхідного контролю лікарських засобів на 
фармацевтичних підприємствах
Перевірка відповідності лікарських засобів супровідним 
документам
Обов ’язки та компетенції уповноваженої особи при 
проведенні вхідного контролю якості лікарських засобів 
Обов’язки та вимоги до уповноваженої особи 
Оформлення письмового висновку уповноваженої особи щодо 
результатів вхідного контролю якості лікарських засобів 
Характеристика фізичних та фізико-хімічних методів аналізу 
якості лікарських засобів
Загальні положення, характеристика фізичних та фізико- 
хімічних методів
Оптичні, електрохімічні, хроматографічні методи аналізу 
Хімічні методи аналізу у  контролі якості лікарських засобів 
Характеристика об’ємних методів аналізу 
Використання хімічних методів відповідно до ДФУ та 
провідних фармакопей світу______________________________
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4.2.6. 
4.2.6 Л.

4.2.6.2.

4.2.7.
4.2.8.

4.2.8.1.

4.2.8.2.

4.2.9.

4.2.9.1.

4.2.9.2.

4.2.10.
4.2.10.1.
4.2.10.2.

4.2.11.

4.2.11.1.

4.2.11.2.

4.2.12.

4.2.12.1.
4.2.12.2.

4.2.13.
4.2.13.1.
4.2.13.2.

4.2.14.

Портативні лабораторії у  фармацевтичному аналізі
Галузі застосування портативних лабораторій: світова
практика
Застосування портативних аналітичних систем у виявленні 
фальсифікованої фармацевтичної продукції 
Новітні досягнення в лабораторних технологіях 
Особливості контролю якості лікарських засобів в умовах 
виробництва
Державне регулювання контролю якості лікарських засобів в 
умовах виробництва
Особливості проведення контролю якості лікарських засобів в 
умовах виробництва
Контроль якості води, що використовується у  
фармацевтичній галузі
Види води за ДФУ та показники її якості. Біологічні 
випробування якості води
Особливості виготовлення, контролю якості та зберігання 
води в умовах аптек
Фармацевтичний аналіз екстемпоральних лікарських засобів 
Вимоги ДФУ до якості екстемпоральних лікарських засобів 
Особливості проведення контролю якості екстемпоральних 
лікарських засобів
Особливості експрес-аналізу та проточного аналізу у  
фармації
Характеристика методу експрес-аналізу лікарських засобів. 
Якісний та кількісний експрес-аналіз. Обладнання для 
експрес-аналізу
Проточний (безперервний) метод аналізу: характеристика, 
особливості, переваги та недоліки. Обладнання, що 
використовується для проточного аналізу 
Фармацевтичний аналіз в умовах належної лабораторної 
практики. Стандартні операційні процедури.
Загальні принципи належної лабораторної практики (СЬР) 
Поняття про стандартні операційні процедури (СОП). Вимоги 
до складання СОПів
Зберігання, транспортування та утилізація хімічної продукції 
Основні положення належної практики зберігання (08Р) 
Законодавче регулювання належних умов транспортування та 
утилізації хімічної продукції
Загальні принципи контролю якості фармацевтичної 
продукції. Міжнародний досвід контролю якості 
фармацевтичної продукції на різних етапах реалізації
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1 2
4.3.

4.3.1

4.3.1.1.

4.3.1.2.

4.3.2.

4.3.3.
4.3.4.

4.3.5.

Державна Фармакопея України. Огляд міжнародних 
фармакопейних конвенцій
Державна Фармакопея України (ДФУ): історія, концепція 
створеннянапрямки розвитку
Загальна інформація про ДФУ. Актуальні видання ДФУ. 
Міжнародний статус ДФУ
Національна програма професійного тестування лабораторій з 
контролю якості лікарських засобів
Основні тенденції та напрямки співпраці ДФУ та 
фармакопейних конвенцій світу 
Фармакопейна конвенція США
Європейська Фармакопея. Участь України у  Європейській 
фармакопейній комісії
Огляд фармакопей, що діють на території країн СНД

4.4.
4.4.1.

4.4.1.1.

4.4.2.
4.4.2.1.

4А2.2.

4.4.3.
4.4.3.1.

4.4.3.2.

Стандартизація фармацевтичної продукції в Україні
Основні принципи стандартизації фармацевтичної продукції 
в Україні
Стандартизація як частина контролю якості лікарських засобів 
в Україні
Огляд міжнародних стандартів забезпечення якості у  фармації 
Огляд міжнародних організацій, які беруть участь у роботі зі 
стандартизації
Стандарти 180, ЕИ: історія створення, призначення, порядок 
розробки стандартів
Система стандартизації обігу лікарських засобів 
Актуальність створення системи стандартизації у сфері обігу 
лікарських засобів
Елементи системи стандартизації обігу лікарських засобів на 
законодавчому рівні

4.5.
4.5.1.
4.5.1.1.

4.5.1.2.

4.5.2.

4.5.2.1.

4.5.2.2.

4.5.3.
4.5.3.1.
4.5.3.2.

Особливості сертифікації фармацевтичної продукції
Сертифікація фармацевтичної продукції в Україні 
Сертифікація лікарських засобів та її місце у системі 
забезпечення якості
Нормативно-правові акти, що регулюють процеси сертифікації 
лікарських засобів на всіх етапах обігу
Належні практики та система сертифікації лікарських 
засобів
Базова система сертифікації ВООЗ. вМР та система 
сертифікації лікарських засобів
Елементи системи сертифікації, встановлені Директивою ЄС 
2001/83/ЄС
Міжнародні системи сертифікації лікарських засобів 
Розвиток системи сертифікації у країнах ЄС 
Нормативно-правове забезпечення сертифікації у країнах світу
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1 2
4.6.

4.6А.
4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

Валідація у  виробництві та забезпеченні якості лікарських 
засобів
Валідація методик аналізу лікарських засобів
Валідація та кваліфікація обладнання в аналітичних
лабораторіях
Валідація технологічного процесу виробництва 
фармацевтичної продукції
Алгоритм розробки валідаційного досьє та оцінювання 
отриманих даних

4.7.
4.7.1.

4.7.1.1.

4.7.1.2.

4.7.2. 

4.7.2.І.

4.12.2.
4.7.3.

Фармацевтична броматологія
Броматологія: історія виникнення, компетенція, напрямки, 
зв ’язок з фундаментальними науками
Визначення, історія, об’єкти та завдання фармацевтичної 
броматології
Огляд національних стандартів та державної нормативної бази 
з харчування
Особливості контролю якості компонентів харчових
продуктів, харчових добавок і технологічних харчових систем
Поняття якості харчових продуктів. Основні показники
безпеки харчової продукції
Методи оцінювання якості харчових продуктів
Алгоритм визначення показників якості продовольчої
сировини, харчових і допоміжних продуктів

4.8.
4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

Основи техніки безпеки у  фармацевтичній галузі 
Менеджмент охорони праці та безпека фармацевтичних 
підприємств
Особливості охорони праці у  закладах фармацевтичної 
промисловості
Норми і правила з техніки безпеки та виробничої санітарії у  
закладах фармацевтичної галузі

КУРС 5

Фармакогнозія

Код курсу, 
розділів, 

тем, 
елементів

Назва розділів, тем, елементів

1 2
5.1.

5.1.1.

Раціональне застосування лікарської рослинної сировини 
та новітні аспекти розробки лікарських засобів рослинного 
походження
Сучасні лікарські засоби рослинного походження, які 
застосовуються у медичній практиці
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___!_
5.1.1.1.

5.1.1.2.

5.1.2.

5.1.2.1.

5.1.2.2.

5.13. 

5.1.4.

Історія, переваги та роль фітотерапії у сучасній медичній 
практиці
Номенклатура та склад сучасних лікарських засобів 
рослинного походження
Наукові принципи створення лікарських засобів рослинного 
походження
Пошук нових джерел лікарської рослинної сировини (ЛРС) 
для впровадження їх у фармацевтичне виробництво 
Дослідження з вибору оптимальної технології виробництва 
лікарських засобів рослинного походження. Комплексна 
переробка ЛРС
Визначення взаємозв’язку «структура-властивості» для 
біологічно активних речовин рослинного походження 
Взаємодія і несумісність лікарських засобів рослинного 
походження між собою та з компонентами продуктів 
харчування_____________________________________________

5.2.

5.2.1.

5.2.1.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.3.1.

5.2.3.2.

5.2.4.

5.2.4.1.

5.2.4.2.

5.2.5.

Забезпечення якості лікарської рослинної сировини та 
лікарських засобів рослинного походження
Особливості стандартизації та встановлення специфікацій 
на ЛРС відповідно до вимог ДФУ
Алгоритм та основні етапи стандартизації ЛРС. Сертифікація 
ЛРС
Розробка та впровадження монографій на ЛРС та лікарські 
засоби рослинного походження до ДФУ
Проблема фальсифікації ЛРС та лікарських засобів 
рослинного походження
Фальсифікація ЛРС та лікарських засобів рослинного 
походження в Україні та країнах світу
Сучасні методи протидії розповсюдженню фальсифікованих 
лікарських засобів рослинного походження та неякісної ЛРС 
Огляд сучасних методів контролю якості ЛРС та лікарських 
засобів рослинного походження
Фізичні та фізико-хімічні методи контролю якості ЛРС та 
лікарських засобів рослинного походження 
Світові тенденції запровадження сучасних методів контролю 
якості ЛРС та лікарських засобів рослинного походження 
Впровадження портативних методів аналізу ЛРС та 
лікарських засобів рослинного походження__________________

5.5.

5.3.1.

Контроль якості спеціальних харчових продуктів, 
косметичних засобів та гомеопатичних лікарських засобів 
рослинного походження
Особливості стандартизації спеціальних харчових продуктів, 
лікувальної косметики та гомеопатичних засобів рослинного 
походження
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1 2
5.3.2.

5.3.2.1. 

533.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.5.1.

5.3.5.2.

Сучасні методи контролю якості гомеопатичних засобів 
рослинного походження
Нормативно-правове регулювання якості гомеопатичних 
засобів рослинного походження в Україні 
Контроль якості та підтвердження відповідності 
спеціальних харчових продуктів
Особливості проведення контролю якості та підтвердження 
відповідності засобів лікувальної косметики рослинного 
походження
Нормативна документація, що регламентує якість 
спеціальних харчових продуктів, лікувальної косметики та 
гомеопатичних засобів в Україні
Огляд діючої законодавчої бази з контролю якості та обігу 
спеціальних харчових продуктів, лікувальної косметики та 
гомеопатичних засобів в Україні
Перспективи розвитку законодавства України у галузі 
контролю якості та обігу спеціальних харчових продуктів, 
лікувальної косметики та гомеопатичних засобів в Україні

КУРС 6
Елементи практичної психології

Код курсу, 
розділів, 

тем, 
елементів

Назва розділів, тем, елементів

1 2
6.1. Індивідуальні особливості людини
6.2. Мотивація в роботі провізора
6.3.
6.3.1.

Професійне спілкування
Ефективні комунікації на рівні «провізор-споживач»

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

Взаємовідносини працівників в колективі
Конфлікти в фармацевтичній діяльності та засоби їх 
подолання
Профілактика та подолання емоційного вигоряння у  роботі 
провізора

КУРС 7 

Спеціальна підготовка



ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Усього 11 місяців,

в т.ч. заняття на кафедрі впродовж 4 місяців, 

на базі стажування - 7 місяців

Тривалість
навчання

Місяці

VIII IX X XI XII І II ш IV V VI VII

1 рік Заочна частина Очна частина Відпустка
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
очної частини спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності 

«Загальна фармація»
Термін навчання - 4 місяці (624 години)

Кількість годин

Код Назва курсів, розділів

В
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

П
ра

кт
ич

ні
за

ня
тт

я

С
ем

ін
ар

сь
кі

за
ня

тт
я

С
ам

ос
ті

йн
а

ро
бо

та

1 2 3 4 5 6 7
1. Організація, управління та 

економіка фармації
198 10 24 134 ЗО

1.1. Організація і управління фармацією. 
Соціальні тенденції її розвитку

18 2 - 16 “

1.2. Основи теорії управління 46 2 6 38 -
1.3. Організаційно-правові засади 

державного регулювання діяльності 
аптечних закладів

52 2 10 40

1.4. Основи економіки та господарської 
діяльності суб’єктів у 
фармацевтичному секторі галузі 
охорони здоров’я України

36 4 4 28

1.5. Інформаційні і комп’ютерні 
технології в фармації

16 4 12 “

Самостійна робота ЗО - - - ЗО

2. Фармацевтична технологія 138 в ЗО 78 24
2.1. Біофармація -  теоретична основа 

створення та раціонального і 
безпечного застосування лікарських 
засобів

8 4 4

2.2. Сучасний стан та перспективи 
розвитку фармацевтичного 
виробництва

18 2 4 12

2.3. Реалізація стандартів вМР у 
сучасному виробництві лікарських 
засобів

6 6

2.4. Вимоги ДФУ до лікарських засобів. 
Медико-біологічні та фармацевтичні 
аспекти ліків

48 2 22 24
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І 2 3 4 5 6 7
2.5. Сучасні лікарські засоби для дітей і 

людей похилого та старечого віку
6 — — в —

2.6. Гомеопатичні лікарські засоби на 
фармацевтичному ринку

6 — 6

2.7. Лікарські косметичні засоби 6 - - 6 -
2.8. Належна аптечна практика та 

належна практика зберігання в 
діяльності вітчизняного 
фармацевтичного сектору

12 2 10

2.9. Інформаційна діяльність провізора 4 - - 4 -
Самостійна робота 24 - - - 24

3.
3.1.

Клінічна фармація
Загальні питання клінічної фармації.

54 4 6 38 6

3.2.

Сучасний стан та перспективи 
розвитку
Клініко-фармацевтична

2 2

характеристика лікарських засобів 
різних фармакологічних груп

46 2 6 38

Самостійна робота 6 - - - 6

4.

4.1.

Фармацевтичний аналіз 
лікарських засобів
Управління та забезпечення якості у

124 6 88 12 18

4.2.

фармації. Імплементація стандартів 
вХР
Фармацевтичний аналіз лікарських

18 2 14 2

4.3.

засобів як складова системи
контролю якості
Державна Фармакопея України.

32 2 24 6

Огляд міжнародних фармакопейних 
конвенцій

12 - 12 ■ “

4.4.

4.5.

4.6.

Стандартизація фармацевтичної 
продукції в Україні 
Особливості сертифікації 
фармацевтичної продукції 
Валідація у виробництві та

10

10 -

10

10 - -

забезпеченні якості лікарських 
засобів

12 ” 10 2

4.7. Фармацевтична броматологія 8 2 4 2 -
4.8. Основи техніки безпеки у 

фармацевтичній галузі 4 - 4 - -

Самостійна робота 18 18
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1 2 3 4 5 6 7
5.
5.1.

Фармакогнозія
Раціональне застосування лікарської

44 2 ЗО 6 6

5.2.

рослинної сировини та новітні 
аспекти розробки лікарських засобів 
рослинного походження 
Забезпечення якості лікарської

10 2 6 2

5.3.

рослинної сировини та лікарських 
засобів рослинного походження 
Контроль якості спеціальних

18 14 4

харчових продуктів, косметичних 
засобів та гомеопатичних лікарських 
засобів рослинного походження

10 - 10 - -

Самостійна робота 6 - - - 6

6. Елементи практичної психології 24 — 18 6 -

6.1. Індивідуальні особливості людини 2 - 2 - -
6.2. Мотивація в роботі провізора 2 - - 2 -
6.3. Професійне спілкування 8 - 4 4 -
6.4. Взаємовідносини працівників в 

колективі 12 * 12 - -

7. Спеціальна підготовка 24 - - 24 -

Базовий контроль 6 - - 6 -

Підсумкове комп’ютерне 

тестування
6 - - 6 -

Іспит 6 - - 6 -

Всього 624 28 196 316 84
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ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ

КУРС 1
Організація, управління та економіка фармації

1. Сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичного сектору галузі 
охорони здоров’я України.

2. Імплементація європейських законів у фармацевтичний сектор галузі 
охорони здоров’я України.

3. Організація роботи аптечних закладів та їх структурних підрозділів.
4. Система організації управління аптечними закладами відповідно до 

концепції всеосяжного менеджменту якості (TQM).
5. Використання концепції системи «навчання протягом життя» для 

професійного удосконалення спеціалістів фармації.
6. Етичний кодекс фармацевтичних працівників. Професійна етика та 

деонтологія спеціалістів фармації.
7. Умови і засоби формування сприятливого мікроклімату в колективі.
8. Управління персоналом в аптечних закладах.
9. Організація забезпечення населення лікарськими засобами і виробами 

медичного призначення.
10. Організація фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних 

закладів.
11. Організація забезпечення населення гомеопатичними лікарськими 

засобами.
12. Організація екстемпорального виготовлення лікарських засобів в аптечних 

закладах.
13. Дозвільний порядок регулювання обігу наркотичних засобів, їх аналогів та 

прекурсорів на території України.
14. Основні положення належної аптечної практики.
15. Організаційні аспекти здійснення фармацевтичної опіки.
16. Організація системи контролю якості лікарських засобів у 

фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я України.
17. Організація фармацевтичного забезпечення населення за умов медичного 

страхування.
18. Особливості ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного 

призначення. Цінова політика аптечних закладів.
19. Засоби матеріального та морального заохочення спеціалістів фармації.
20. Дозвільний порядок здійснення фармацевтичної діяльності. Ліцензування.
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21. Формування попиту і стимулювання збуту лікарських засобів і виробів 
медичного призначення.

22. Асортиментна політика та її планування у фармацевтичному секторі галузі 
охорони здоров’я.

23. Особливості реклами на лікарські засоби.
24. Концепція мерчандайзингу в аптечних закладах.
25. Логістичні підходи до організації просування лікарських засобів і виробів 

медичного призначення.
26. Формулярна система лікарських засобів. Її значення для впровадження 

медичного страхування.
27. Інформаційне забезпечення фармацевтичної діяльності.
28. Можливості використання комп’ютерних технологій у фармації.

КУРС 2 
Фармацевтична технологія

1. Біофармація -  теоретична основа створення і раціонального застосування 
лікарських засобів.

2. Лікарські терапевтичні системи на фармацевтичному ринку України.
3. Використання нанотехнологій при створенні лікарських засобів.
4. Міжнародні стандарти виробництва лікарських засобів. Інтеграція 

принципів ЄМР у вітчизняну фармацію.
5. Вимоги ДФУ до оромукозних лікарських засобів. Біофармацевтична 

характеристика.
6. Тверді лікарські форми на вітчизняному фармацевтичному ринку. Сучасна 

класифікація, технологія та безпека застосування таблеток, капсул, гранул.
7. Вітчизняний фармацевтичний ринок рідких лікарських засобів: вимоги 

ДФУ до виробництва та якості, особливості призначення.
8. Сучасні медико-біологічні та фармацевтичні вимоги до м’яких лікарських 

засобів.
9. Характеристика лікарських засобів, призначених для ректального 

застосування.
10. Особливості виробництва та застосування лікарських засобів, що 

знаходяться під тиском.
11. Актуальні питання сучасного виробництва лікарських засобів для 

парентерального застосування.
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12. Лікарські засоби для лікування офтальмологічних захворювань на 
вітчизняному фармацевтичному ринку. Біофармацевтичні аспекти їх 
розробки та застосування.

13. Лікарські засоби для інгаляцій на фармацевтичному ринку України. 
Характеристика згідно вимог ДФУ.

14. Лікарські засоби для застосування у педіатрії та геронтології: проблеми 
дозування та поліпрагмазії.

15. Комплексні гомеопатичні та антигомотоксичні ліки: сучасний стан, 
технологія виготовлення.

16. Особливості рецептури та застосування лікарських косметичних засобів.
17. Актуальні питання впровадження належної аптечної практики в Україні.
18. Здоровий спосіб життя та профілактика захворювань як запорука здоров’я 

громадян України.
19. Належна практика зберігання лікарських засобів в системі якості 

лікарських засобів.
20. Роль інформаційної діяльності провізора в аспекті відповідального 

самолікування.
21. Актуальні питання реалізації та застосування дієтичних добавок.

КУРС З 
Клінічна фармація

1. Раціональна фармакотерапія гіпертонічної хвороби.
2. Сучасні уявлення про хронофармакологію.
3. Фармакотерапія органів травлення на прикладі хронічного гепатиту.
4. Фармакотерапія захворювань органів дихання на прикладі бронхіальної 

астми.
5. Фармакотерапія захворювань сечовидільної системи.
6. Сучасні препарати для лікування цукрового діабету II типу,
7. Сучасні препарати для лікування аутоімунних захворювань щитовидної 

залози.
8. Сучасні препарати для лікування онкологічних захворювань (рак молочних 

залоз).
9. Раціональна хіміотерапія інфекційних захворювань: сучасні препарати, 

принципи їх комбінованого застосування.
10. Сучасні засоби, що впливають на імунну систему.
11. Сучасний стан фармакотерапії хворих на СНІД.
12. Препарати вітамінів та мікроелементів.
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КУРС 4
Фармацевтичний аналіз лікарських засобів

1. Концепція GXP та аспекти впровадження системи якості у фармацевтичну 
діяльність.

2. Методи боротьби з розповсюдженням фальсифікованої та неякісної 
продукції.

3. Системи управління якістю на фармацевтичних підприємствах та стандарти 
ISO.

4. Організація державного контролю якості лікарських засобів.
5. Стандартизація фармацевтичної продукції в Україні.
6. Нормативне регулювання вхідного контролю якості.
7. Обов’язки та компетенції уповноваженої особи при проведенні вхідного 

контролю.
8. Впровадження стандартів міжнародних фармакопей до ДФУ.
9. Основні вимоги до валідації аналітичних методик у країнах світу.
10. Сучасні фізичні та фізико-хімічні методи аналізу лікарських засобів.
11. Валідація технологічного процесу виробництва різних видів лікарських 

форм.
12. Фармацевтична броматологія, історія виникнення та основні задачі.
13. Міжнародні організації з контролю якості харчових продуктів.
14. Кодекс Аліментаріус у системі контролю якості харчових продуктів,
15. Організації з контролю якості лікарських засобів у країнах світу.
16. Нормативна база України з контролю якості лікарських засобів.
17. Законодавчі основи регулювання транспортування та утилізації хімічної 

продукції у країнах світу.
18. Портативні лабораторії з контролю якості лікарських засобів у країнах світу.
19. Процедура сертифікації лікарських засобів в Україні та країнах світу.
20. Особливості фармацевтичного аналізу екстемпоральних лікарських засобів.
21. Підходи до забезпечення охорони праці на фармацевтичних виробництвах в 

Україні та країнах світу.
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КУРС 5 
Фармакогнозія

1. Роль та місце фітотерапії у країнах світу.
2. Лікарська рослинна сировина (ЛРС) та лікарські засоби рослинного 

походження, що застосовуються для корекції патологічних станів організму 
людини.

3. Особливості комбінованого застосування ЛРС та лікарських засобів 
рослинного походження.

4. Сертифікація ЛРС та лікарських засобів рослинного походження у країнах 
світу.

5. Міжнародний досвід застосування засобів лікувальної косметики 
рослинного походження.

6. Застосування спеціальних харчових продуктів у країнах світу.
7. Сертифікація спеціальних харчових продуктів, препаратів лікувальної 

косметики та гомеопатичних засобів рослинного походження у країнах 
світу.

8. Основні положення належної практики зрощування та культивування 
рослинної сировини (САСР).

9. Техніка безпеки при роботі з отруйними та сильнодіючими видами ЛРС.
10. Перспективні джерела ЛРС для впровадження у фармацевтичну практику.
11. Фальсифікація лікарських засобів рослинного походження у країнах світу.
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ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА УМІНЬ 
ПРОВІЗОРА-СПЕЦІАЛІСТА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦІЯ»

Провізор-спеціаліст зі спеціальності «Загальна Фармація» 
повинен знати:

1. Загальні питання:
• основи організації галузі охорони здоров’я;
• організація і управління фармацевтичним сектором галузі охорони здоров’я, 

соціальні тенденції розвитку фармації;
• чинне законодавство про охорону здоров’я України та нормативно-правові 

акти, що регламентують діяльність органів управління охороною здоров’я, 
фармацевтичного сектору та аптечних закладів;

• основи теорії управління;
• організаційно-правові засади діяльності аптечних закладів;
• основи економіки та господарської діяльності;
• теоретичні основи організації, здійснення та контролю виробничої діяльності 

фармацевтичних підприємств та аптечних закладів;
• нормативно-правове регулювання вітчизняного виробництва лікарських 

засобів;
• основні нормативно-правові акти, що регулюють якість лікарських засобів в 

Україні;
• принципи здійснення контролю якості лікарських засобів;
• інформаційні і комп’ютерні технології в фармації;
• принципи роботи з фармацевтичною інформацією;
• основи етики і деонтології.

2. Спеціальні знання:
• основи сучасної організації праці спеціалістів фармації на різних рівнях 

управління;
• принципи управління та здійснення контролю за діяльністю аптечних 

закладів;
• принципи розрахунків економічних показників діяльності аптечних закладів;
• біофармацевтичні аспекти розробки, виробництва (приготування) та 

застосування лікарських засобів;
• сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичного виробництва;
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• теоретичні основи виробництва (приготування) лікарських засобів, у тому 
числі гомеопатичних та косметичних;

• основи дозування та застосування ліків для дітей та людей похилого і 
старечого віку;

• основні вимоги належної аптечної практики;
• основні принципи належної практики зберігання лікарських засобів;
• види, способи отримання та правила надання фармацевтичної інформації;
• види взаємодії ліків з організмом і між собою та шляхи запобігання їх 

побічної дії;
• клініко-фармацевтична характеристика лікарських препаратів різних 

фармакологічних груп;
• характеристика складових системи контролю якості лікарських засобів на 

різних етапах їх життєвого циклу;
• особливості здійснення фармацевтичного аналізу в сучасних умовах;
• правила проведення вхідного контролю якості лікарських засобів під час 

оптової та роздрібної реалізації;
• основи сучасних методів контролю якості лікарських засобів (хімічні, фізико- 

хімічні, портативні, експресні, проточні) та валідації аналітичних методик;
• особливості зберігання, транспортування та утилізації фармацевтичної та 

хімічної продукції;
• основні принципи стандартизації та сертифікації лікарських засобів в 

Україні;
• особливості контролю якості продуктів харчування та харчових добавок;
• техніка безпеки у закладах фармацевтичної промисловості;
• питання раціонального застосування лікарської рослинної сировини;
• особливості стандартизації та сертифікації лікарської рослинної сировини та 

лікарських засобів рослинного походження;
• особливості контролю якості спеціальних харчових продуктів, лікувальної 

косметики та гомеопатичних засобів рослинного походження;
• особливості роботи провізора у надзвичайних умовах.
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Провізор-спеціаліст зі спеціальності «Загальна фармація» 
повинен вміти:

• впроваджувати заходи щодо організації праці персоналу в аптечних закладах;
• використовувати основні функції управління: планування, організацію, 

мотивацію та контроль на різних рівнях управління;
• приймати управлінські рішення для реалізації стратегії та здійснювати 

ефективне управління комунікативними процесами в аптечних закладах;
• використовувати етичний кодекс фармацевтичного працівника;
• організовувати забезпечення аптечних та лікувально-профілактичних 

закладів лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
• здійснювати рецептурний і безрецептурний відпуск лікарських засобів з 

аптек, їх структурних підрозділів та організацію предметно-кількісного 
обліку лікарських засобів;

• впроваджувати заходи щодо соціального захисту спеціалістів фармації в 
аптечних закладах, охорони праці та техніки безпеки;

• планувати господарську1 діяльність аптечного закладу;
• організовувати та проводити санітарно-просвітницьку та інформаційну 

роботу в аптечному закладі;
• визначати вплив різних біофармацевтичних факторів на ефективність 

лікарських засобів при виробництві, зберіганні та застосуванні;
• надавати загальну характеристику лікарським засобам, зокрема лікам нового 

покоління;
• реалізовувати стандарти вМР у виробництві лікарських засобів;
• вирішувати питання технології, зберігання, відпуску та безпеки лікарських 

засобів, в тому числі, гомеопатичних та косметичних.
• реалізовувати вимоги належної аптечної практики в аспекті виробництва, 

отримання, безпеки, застосування та утилізації лікарських засобів і виробів 
медичного призначення;

• вирішувати питання організації та дотримання умов зберігання лікарських 
засобів;

• здійснювати інформаційну діяльність;
• здійснювати невідкладну допомогу при кровотечах, переломах та гострих 

отруєннях;
• здійснювати контроль якості лікарських засобів на всіх етапах життєвого 

циклу та вживати відповідних заходів при виявленні фальсифікованої або
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неякісної фармацевтичної продукції; здійснювати вхідний контроль якості 
лікарських засобів;

• володіти сучасними методами контролю якості та принципами роботи на 
сучасному лабораторному обладнанні для оцінки якості фармацевтичних 
субстанцій та лікарських засобів;

• здійснювати валідацію аналітичних методик і випробувань відповідно до 
ДФУ та складати валідаційне досьє;

• здійснювати контроль якості продуктів харчування та харчових добавок;
• впроваджувати заходи щодо охорони праці та техніки безпеки у закладах 

фармацевтичної промисловості;
• надавати консультативну допомогу щодо застосування лікарської рослинної 

сировини та лікарських засобів рослинного походження у медичній практиці;
• здійснювати контроль якості лікарської рослинної сировини та лікарських 

засобів рослинного походження відповідно до вимог ДФУ;
• оцінювати якість спеціальних харчових продуктів, лікувальної косметики та 

гомеопатичних засобів рослинного походження.
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ПРОФЕСІЙНО-ПОСАДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОВІЗОРА-СПЕЦІАЛІСТА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦІЯ»

Відповідно до вимог спеціальності 
провізор-спеціаліст зі спеціальності «Загальна фармація» 

повинен знати і вміти;

1. Загальні знання:
• основи організації галузі охорони здоров’я;
• організація і управління фармацевтичним сектором галузі охорони здоров’я, 

соціальні тенденції розвитку фармації;
• чинне законодавство про охорону здоров’я України та нормативно-правові 

акти, що регламентують діяльність органів управління охороною здоров’я, 
фармацевтичного сектору та аптечних закладів;

• основи теорії управління;
• організаційно-правові засади діяльності аптечних закладів;
• основи економіки та господарської діяльності аптечних закладів;
• інформаційні і комп’ютерні технології в фармації;
• основи виробничої діяльності фармацевтичних підприємств та аптечних 

закладів;
• законодавче регулювання вітчизняного виробництва (приготування) 

лікарських засобів;
• основні нормативно-правові акти,; що регулюють якість лікарських засобів в 

Україні
• принципи здійснення контролю якості лікарських засобів;
• основи етики і деонтології.

2. Загальні уміння:
• впроваджувати заходи щодо організації праці персоналу в аптечних закладах;
• використовувати етичний кодекс фармацевтичного працівника;
• впроваджувати заходи щодо соціального захисту спеціалістів фармації в 

аптечних закладах, охорони праці та техніки безпеки;
• організовувати та проводити санітарно-просвітницьку та інформаційну 

роботу в аптечному закладі;
• вирішувати питання технології, зберігання, відпуску та безпеки лікарських 

засобів;
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• здійснювати контроль якості лікарських засобів на всіх етанах їх життєвого 
циклу;

• здійснювати контроль якості лікарської рослинної сировини, лікарських 
засобів рослинного походження, спеціальних харчових продуктів, 
лікувальної косметики та гомеопатичних засобів рослинного походження;

• впроваджувати заходи щодо охорони праці та техніки безпеки у закладах 
фармацевтичної промисловості.

3. Спеціальні знання та уміння.
3.1. Спеціальні знання:

• основи сучасної організації праці спеціалістів фармації на різних рівнях 
управління;

• принципи управління та здійснення контролю за діяльністю аптечних 
закладів;

• принципи розрахунків економічних показників діяльності аптечних закладів;
• фармацевтичні та медико-біологічні аспекти лікарських засобів;
• основи виробництва (приготування) лікарських засобів;
• правила дозування та застосування вікових ліків;
• вимоги належної аптечної практики до приготування лікарських засобів;
• правила зберігання лікарських засобів;
• основи фармацевтичної інформації;
• загальні закономірності дії ліків, фармакокінетика та фармакодинаміка, 

питання взаємодії ліків при одночасному використанні, принципи 
патогенетичної терапії;

• характеристика складових системи контролю якості лікарських засобів на 
різних етапах їх життєвого циклу

• особливості здійснення фармацевтичного аналізу в сучасних умовах
• Державна фармакопея України та міжнародні фармакопейні конвенції
• основні принципи стандартизації лікарських засобів в Україні
• сертифікація фармацевтичної продукції
• роль валідації у забезпеченні якості лікарських засобів
• особливості контролю якості продуктів харчування та харчових добавок
• техніка безпеки у закладах фармацевтичної промисловості
• питання раціонального застосування лікарської рослинної сировини
• основні принципи стандартизації та сертифікації лікарської рослинної 

сировини та лікарських засобів рослинного походження
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• вимоги до здійснення контролю якості спеціальних харчових продуктів, 
лікувальної косметики та гомеопатичних засобів рослинного походження;

• особливості роботи провізора в надзвичайних умовах.

3.2. Спеціальні уміння:
• використовувати основні функції управління: планування, організацію, 

мотивацію та контроль на різних рівнях управління;
• приймати управлінські рішення для реалізації стратегії та здійснювати 

ефективне управління комунікативними процесами в аптечних закладах;
• планувати господарську діяльність та здійснювати управління аптечним 

закладом;
• визначати потребу в лікарських засобах та виробах медичного призначення;
• організовувати забезпечення аптечних та лікувально-профілактичних 

закладів лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
• здійснювати рецептурний і безрецептурний відпуск лікарських засобів з 

аптек, їх структурних підрозділів та організацію предметно-кількісного 
обліку лікарських засобів;

• здійснювати аналіз і контроль за діяльністю аптечного закладу та його 
управлінський облік і звітність;

• вирішувати питання зберігання та відпуску лікарських засобів;
• надавати консультативну допомогу лікарям з питань фармакокінетики та 

фармакодинаміки лікарських препаратів, взаємодії їх при поєднаному 
застосуванні;

• здійснювати контроль якості лікарських засобів на всіх етапах життєвого 
циклу та вживати відповідних заходів при виявленні фальсифікованої або 
неякісної фармацевтичної продукції; здійснювати вхідний контроль якості 
лікарських засобів;

• впроваджувати заходи щодо охорони праці та техніки безпеки у закладах 
фармацевтичної промисловості;

• надавати консультативну допомогу щодо застосування лікарської рослинної 
сировини та лікарських засобів рослинного походження у медичній практиці.
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