
 



 



ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни «Вступ у фармацію» складена відповідно до освітньої 
програми «Фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
Галузь знань 22 Охорона здоров'я  
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 
Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Обов’язкова 
Кількість кредитів ECTS 3 
Загальна кількість годин 90 
Форма підсумкового контролю Залік  

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 1 1 
Кількість аудиторних годин: 36 12 

лекції 18 4 
практичні заняття 18 8 

семінарські занняття   
лабораторні заняття, год.   

Самостійна робота, год. 54 78 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 2  

- 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 
 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета викладання навчальної дисципліни 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.  

Завдання: Основними завданнями вивчення є формування у студентів історичного 
мислення, наукового уявлення про взаємозв'язок природознавчих та спеціальних дисциплін, 
знання історичних витоків фармації;  
- ознайомлення студентів з організацією роботи аптеки, завданнями та функціями аптеки, її 
організаційною структурою, загальними принципами забезпечення лікарськими засобами та 
іншими товарами аптечного асортименту населення й закладів охорони здоров’я;  
- знайомство з нормативно-правовими та законодавчими актами України, вимогами належної 
аптечної практики (НАП) до виготовлення ЛЗ в умовах аптек, основними завданнями та 
функціями аптечних закладів, охороною праці та технікою безпеки фармацевтичних працівників,  
- набуття умінь з дозування, фасування та пакування лікарських засобів в аптечній практиці та 
ознайомлення студентів з робочими місцями й обладнанням виробничого відділу аптеки.;  



-  підвищення загальнокультурного рівня сучасного молодого спеціаліста, виховання гордості та 
відчуття необхідності фармацевтичної спеціальності.  
 
Набуття компетентностей: 
загальні компетентності (ЗК):  
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
 
спеціальні (фахові) компетентності :  
ФК 3. Здатність визначати перспективні напрямки та завдання фармацевтичного сектору галузі 
охорони здоров’я та соціальні пріоритети у забезпеченні населення лікарськими засобами для 
реалізації доступної і ефективної фармакотерапії та профілактики захворювань населення. 
ФК 8. Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення населення, закладів охорони 
здоров’я лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту й впровадити в них 
відповідні системи звітності й обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та 
фінансового) відповідно до вимог Національної лікарської політики, Належної аптечної практики 
(GPP) та здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне діловодство з урахуванням 
організаційно-правових норм фармацевтичного законодавства. 
ФК 12. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, 
законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик. 
 
Результати навчання:  
ПРН 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на гуманістичних і 
етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально значущу для 
здоров’я людини. 
ПРН 2. Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в професійному 
середовищі й громадській сфері щодо проблем фармацевтичної галузі. 
ПРН 5. Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних 
джерел та використання цих результатів для рішення типових та складних спеціалізованих завдань 
професійної діяльності. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність 
за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях 
ПРН 6. Позиціонувати свою професійну діяльність та особистісні якості на фармацевтичному 
ринку праці; формулювати цілі власної діяльності з урахування суспільних і виробничих інтересів. 
ПРН 7. Виконувати професійну діяльність з використанням креативних методів та підходів. 
ПРН 9. Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні технології, 
«Інформаційні бази даних», системи навігації, Internet-ресурси, програмні засоби та інші 
інформаційно-комунікаційні технології. 
ПРН 10. Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, керівництвом, 
споживачами, ефективно працювати у команді. Дотримуватися принципів деонтології та етики у 
професійній діяльності. 

 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ВСТУП У ФАРМАЦІЮ» 

 
 
Тема 1. Історія медицини та фармації 
Історичні етапи становлення і розвитку медицини та фармації у стародавні часи. Фармація в епоху 
середньовіччя. 
Розвиток медицини та фармації в Україні від стародавньої Русі до XVІІІ століття.  



Розвиток медицини та фармації в Україні в XVІІІ – ХIХ століттях. Розвиток медицини та фармації 
в Україні в першій половині ХХ століття. Фармація в Україні у другій половині ХХ – на початку 
XХІ століття.  
Історичні аспекти становлення фармацевтичної освіти в Україні та за кордоном. Сучасна 
медицина та фармація в країнах світу  
Видатні вчені та їх внесок у розвиток медицини та фармації. 
 
Тема 2. Основи організації фармацевтичної інформації. Основи забезпечення санітарно-
протиепідемічного режиму аптечних закладів 
Аптека як заклад охорони здоров'я. 
Основні завдання та функції аптеки, класифікація, організаційна структура, номенклатура посад 
персоналу аптеки, склад і призначення аптечних приміщень. Зовнішнє оформлення аптек. 
Завдання та значення фармацевтичної інформації в організації ефективної фармацевтичної 
допомоги населенню України. Роль аптек в організації інформаційного обслуговування фахівців 
охорони здоров’я та населення. Значення, структура Державного реєстру лікарських засобів. 
Автоматизовані інформаційно-наукові системи в фармації. Сучасні форми інформаційного 
забезпечення підприємств та організацій фармацевтичної галузі. Вивчення санітарного стану 
аптеки (прибирання приміщень, миття аптечного посуду та ін.), санітарно-освітня робота серед 
населення, основні принципи ліцензування фармацевтичної діяльності. 
 
Тема 3. Організація рецептурного відпуску лікарських засобів 
Рецепт, функції рецепта, структура і види рецептів. Форми рецептурних бланків. Соціальне 
значення безоплатного та пільгового відпуску. 
 
Тема 4. Організація роботи рецептурно-виробничого відділу 
Завдання та функції відділу, штат рецептурно-виробничого відділу. Функції провізора по прийому 
рецептів і відпуску ЛЗ індивідуального виготовлення. Обладнання та оснащення приміщень 
рецептурно-виробничого відділу.  
Організація роботи відділу продажу готових лікарських засобів за рецептами лікарів. 
 
Тема 5. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів 
Безрецептурні та ОТС-препарати. Критерії віднесення до безрецептурних лікарських засобів. 
Відповідальне самолікування. Контроль якості ліків та інших товарів аптечного асортименту 
 
Тема 6. Організація роботи відділу запасів 
Завдання та функції відділу. Обладнання та оснащення приміщень відділу. Штат відділу запасів. 
Організація зберігання лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту.  
 
Тема 7. Організація виготовлення і контролю якості екстемпоральних лікарських засобів 
Порядок проведення внутрішньоаптечного контролю якості екстемпоральних ЛЗ. Організація 
вхідного контролю якості ГЛЗ та інших товарів аптечного асортименту. 
 
Тема 8. Організація роботи відділу продажу готових лікарських засобів за рецептами 
Завдання та функції відділу. Штатний персонал відділу. Функції провізора по прийому рецептів та 
відпуску ГЛЗ. Обладнання та оснащення приміщень відділу продажу ГЛЗ. 
 
Тема 9. Автоматизація роботи аптеки 
Завдання автоматизації роботи аптеки. Категорії комп'ютерних програм. Основні комп'ютерні 
програми. Мета і значення комп'ютеризації робочих місць персоналу аптеки. 

 
Тема 10. Нормативно-правові та законодавчі акти України щодо виробничої діяльності та 
забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптек.  



Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до виготовлення 
нестерильних лікарських засобів.  
Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до забезпечення 
асептичних умов виготовлення лікарських засобів в умовах аптек 
 
 

4.Структура навчальної дисципліни  
 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л с лаб с.р. л с лаб с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 1. Історія медицини та 
фармації 9 1 1 0 7 9 1 0 0 8 

Тема 2. Основи організації 
фармацевтичної інформації. 
Основи забезпечення 
санітарно-протиепідемічного 
режиму аптечних закладів 

9 2 2 0 5 9 1 1 0 7 

Тема 3. Організація 
рецептурного відпуску 
лікарських засобів 

9 2 2 0 5 9 0 1 0 8 

Тема 4. Організація роботи 
рецептурно-виробничого 
відділу 

9 2 2 0 5 9 1 1 0 7 

Тема 5. Організація 
безрецептурного відпуску 
лікарських засобів 

9 2 2 0 5 9 0 1 0 8 

Тема 6. Організація роботи 
відділу запасів 9 2 2 0 5 9 0 1 0 8 

Тема 7. Організація 
виготовлення і контролю 
якості екстемпоральних 
лікарських засобів 

9 2 2 0 5 9 0 1 0 8 

Тема 8. Організація роботи 
відділу продажу готових 
лікарських засобів за 
рецептами 

9 2 2 0 5 9 0 1 0 8 

Тема 9. Автоматизація 
роботи аптеки 9 1 1 0 7 9 0 1 0 8 

Тема 10. Нормативно-правові 
та законодавчі акти України 
щодо виробничої діяльності 
та забезпечення санітарно-
протиепідемічного режиму 
аптек.  

9 2 2 0 5 9 1 0 0 8 

Усього годин 90 18 18 0 54 90 4 8 0 78 
 



5.Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Історія медицини та фармації 1 0 
2 Тема 2. Основи організації фармацевтичної інформації. Основи 

забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптечних 
закладів 

2 1 

3 Тема 3. Організація рецептурного відпуску лікарських засобів 2 1 
4 Тема 4. Організація роботи рецептурно-виробничого відділу 2 1 
5 Тема 5. Організація безрецептурного відпуску лікарських 

засобів 2 1 

6 Тема 6. Організація роботи відділу запасів 2 1 
7 Тема 7. Організація виготовлення і контролю якості 

екстемпоральних лікарських засобів 2 1 

8 Тема 8. Організація роботи відділу продажу готових лікарських 
засобів за рецептами 2 1 

9 Тема 9. Автоматизація роботи аптеки 1 1 
10 Тема 10. Нормативно-правові та законодавчі акти України 

щодо виробничої діяльності та забезпечення санітарно-
протиепідемічного режиму аптек.  

2 0 

 
6.Самостійна робота. 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Історія медицини та фармації 7 8 
2 Тема 2. Основи організації фармацевтичної інформації. Основи 

забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптечних 
закладів 

5 7 

3 Тема 3. Організація рецептурного відпуску лікарських засобів 5 8 
4 Тема 4. Організація роботи рецептурно-виробничого відділу 5 7 
5 Тема 5. Організація безрецептурного відпуску лікарських 

засобів 5 8 

6 Тема 6. Організація роботи відділу запасів 5 8 
7 Тема 7. Організація виготовлення і контролю якості 

екстемпоральних лікарських засобів 5 8 

8 Тема 8. Організація роботи відділу продажу готових лікарських 
засобів за рецептами 5 8 

9 Тема 9. Автоматизація роботи аптеки 7 8 
10 Тема 10. Нормативно-правові та законодавчі акти України 

щодо виробничої діяльності та забезпечення санітарно-
протиепідемічного режиму аптек.  

5 8 

 
 

7. Індивідуальні науково-дослідні завдання  
Написання і захист реферату.  
Теми:  
- «Історія медицини та фармації як наука й предмет викладання.»  
- «Розвиток медицини та фармації в Україні від стародавньої Русі до XVІІІ століття.»  
- «Розвиток медицини та фармації в Україні в першій половині ХХ століття.»  



- «Сучасна медицина та фармація в країнах світу.»  
- «Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до забезпечення 
асептичних умов виготовлення лікарських засобів в умовах аптек.»  
1. Опублікування доповідей в періодичній науковій пресі (тези, статті).  
2. Виготовлення наочності згідно навчальних програм (таблиці, наочні приладдя).  
3. Виготовлення стендів, таблиць.  

 
8. Засоби діагностики результатів навчання ( методи контролю) 

 
Методи усного контролю, методи письмового контролю, методи практичного контролю, 

дидактичні тести. 
Відповідно до вимог регламенту освітнього процесу для успішного засвоєння знань 

здобувачами вищої освіти та об’єктивного їхнього оцінювання здійснюється: 
• систематичний поточний контроль знань під час практичних занять у формі вибіркового 

усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою заняття, доповнень до 
доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

• оцінювання рівня виконання практичної (самостійної) роботи проводиться на основі 
перевірки змісту роботи та її захисту у формі реферату та презентацій (завдання перевіряється на 
відповідність оформлення згідно з вимогами, а також на повноту, ґрунтовність матеріалу, 
наявність цікавих фактів та прикладів, висновків). 

Відповідно до умов кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу 
передбачається оцінювання успішності здобувачів вищої освіти з дисципліни у балах. 

Форми поточного контролю. Контроль здійснюється за кредитно-трансферною системою. 
Кожний кредит включає в себе лекції, практичні заняття, самостійну роботу здобувачів вищої 
освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу 
даної частини курсу. Оцінка успішності знань здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 
поточного контролю (письмові роботи – реферати, контрольні тощо). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 

отримує максимальний бал 100. 
Академічні успіхи здобувачів вищої освіти визначаються за допомогою системи оцінювання, 

що використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 
шкал: 

 
 
ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
«Вступ у фармацію»  
1. Лікознавство у первіснообщинному устрої.  
2. Медицина і лікознавство часів рабовласництва.  
3. Медицина і лікознавство стародавнього Китаю.  
4. Медицина і лікознавство стародавньої Індії.  
5. Медицина і лікознавство стародавнього Єгипту.  
6. Медицина і лікознавство стародавньої Греції.  
7. Історичне значення вчення Гіппократа.  
8. Стародавньоримська фармація. Принципи лікувальної діяльності Галена  
9. Лікознавство раннього середньовіччя і походження алхімії.  
10. Значення алхімії для розвитку фармації.  
11. Медицина і лікознавство країн Сходу.  
12. Життя і медична діяльність Авіцени. Праці Авіцени з лікознавства.  
13. Медична школа у Солерно.  
14. Виникнення перших аптек у Європі.  
15. Іатрохімія - нове направлення в хімії і медицині; життя та погляди Парацельса.  



16. Розвиток науки в XVIII столітті..  
17. Медицина і лікознавство централізованої Руської держави.  
18. Перші аптеки і їх роль у становленні фармації на Русі.  
19. Аптекарський наказ: роль, функції, напрями діяльності.  
20. Розвиток фармації в ХУШ столітті.  
21. .Виникнення перших українських аптек.  
22. Розвиток фармацевтичної науки в Україні.  
23. Становлення і розвиток аптечної справи в Україні.  
24. Стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі в Україні.  
25. Основні завдання та функції аптеки.  
26. Організаційна структура аптеки.  
27. Поняття Належної аптечної практики.  
28. Принципи класифікації аптек.  
29. Номенклатура посад персоналу аптеки.  
30. Вимоги до персоналу аптек.  
31. Структурні підрозділи аптеки.  
32. Санітарно-протиепідемічний режим аптечних установ.  
33. Завдання і функції рецептурно-виробничого відділу.  
34. Організація робочого місця провізора з прийому рецептів і відпуску ліків.  
35. Рецепт – визначення, основні функції.  
36. Види рецептів, форми рецептурних бланків.  
37. Порядок проведення внутрішньоаптечного контролю якості екстемпоральних ЛЗ.  
38. Організація вхідного контролю якості ЛЗ та інших товарів аптечного асортименту.  
39. Основні правила зберігання лікарських препаратів і товарів аптечного асортименту.  
40. Завдання автоматизації роботи аптеки  
41. Вимоги до фасування, пакування та оформлення до безрецептурного відпуску м’яких  
лікарських засобів згідно СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2015.  
42. Сучасні види упаковки рідких та м’яких лікарських засобів.  
43. Прилади та обладнання, що застосовуються для виготовлення м’яких лікарських форм.  
44. Загальні вимоги до виготовлення стерильних лікарських засобів в умовах аптеки.  
45. Вимоги до персоналу аптеки, що займається виготовленням стерильних та асептичних 
лікарських засобів.  
46. Перелік виробничих приміщень аптеки, їх функціональне призначення та характеристика.  
47. Правила техніки безпеки під час роботи у виробничих приміщеннях аптеки.  
48. Вимоги до виробничих та службово-побутових приміщень аптеки та санітарні вимоги до їх 
прибирання.  
49. Вимоги до особистої гігієни персоналу аптек.  
 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА РОБІТ 
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

- складання алгоритму розміщення відділів аптеки. Ознайомлення з документацією фірми.  
- заповнення схем та таблиць розвитку фармації та лікознавства від стародавніх часів до 
сьогодення  
- вирішення ситуаційних задач.  

 
Шкала оцінок результатів контролю знань здобувачів вищої освіти 

 
Визначення назви за 

державною 
шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

За 100 
бальною 
шкалою 

ECTS 
оцінка 

ВІДМІННО Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 90-100 A 



ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 82-89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 75-81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 67-74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60-66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 
перед тим як отримати екзамен (без 
повторного вивчення модуля) 

35-59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота (повторне вивчення 
модуля) 

0-34 F 

 
9. Критерії оцінювання результатів навчання 

    (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 
 

Критерії оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти на практичних(лабораторних) 
заняттях 

 
Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 
2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 
3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 
4. використання додаткової літератури; 
5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

90 – 100 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 
теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 
поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 
судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний 
характер. Здобувач вищої освіти володіє способами концентрованого 
викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 
переформатуванні запитання. У відповіді майже не трапляються 
мовленнєві помилки. 

75 – 89 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 
характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 
викладу. Недостатньо виваженою й аргументованою є доказова база. 
Здобувач вищої освіти вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 
новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 
помилки. 

60 – 74 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий і 
послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 
завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 
фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 
формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Здобувач 
вищої освіти використовує лише окремі знання у новій навчальній 
ситуації. У відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 



0 – 59 

Здобувач вищої освіти неспроможний відтворити інформацію у певній 
послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі 
фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 
висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 
     Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних (лабораторних) 
занять, завдання для самостійної робіти, презентації результатів дослідження, тестові завдання, 
контрольні роботи. 
 

Система оцінювання та вимоги форми навчання 
 

Денна та заочна форма навчання 

№ Вид діяльності 
(завдання) Критерії оцінювання Максимальна 

кількість балів 

Поточний контроль 

1 Семінарські заняття Змістовність, аргументованість, цілісність, 
науковість, обґрунтованість висновків 

40 

2 Індивідуальне завдання Змістовність, цілісність, науковість, 
оформлення 

20 

4 Тести 
(підсумковий контроль) 

Правильність та повнота відповідей 40 

5 РАЗОМ  100 
 
 

10. Методи навчання 
 

  Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-
 консультативна роботи викладача кафедри здійснюється у формі: перевірки виконаних завдань 
самостійної роботи, перевірки та захисту завдань, винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами належать: 
1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 
− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 
2. За засвоєнням практичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні і групові. 
3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 
− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 
− підготовка доповіді для виступу на практичному занятті; 
− підготовка тез доповідей для виступу на науковій конференції. 
Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни з метою 

активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти передбачено застосування 
активних й інтерактивних методів навчання та міні- лекцій, навчальних тренінгів, ділових та 
симулятивних ігор, кейс-методу. 



 
11.  Рекомендована література 

 
Основна література 
 
1. Історія медицини та фармації : навч. посіб. для студентів вищ.фармац. навч. закл. та фармац. ф-
тів ВНЗ МОЗ України / А. А. Котвіцька, В. В. Горбаньов, О. О. Суріков та ін. – Харків: НФаУ: 
Золоті сторінки, 2016. – 168 с.  
2. Організація та економіка фармації. Ч. 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: 
нац. підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна, Г.Л. Панфілова та ін.; За 
ред. А.С. Немченко. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2015. – 360 с. – (Національний підручник).  
3. Організація фармацевтичного забезпечення населення: Навч.посібн. для студ. вищ. навч. закл. / 
А.С. Немченко, А.А. Котвіцька, Г.Л. Панфілова та ін.; За ред. А.С. Немченко. – Х.: Авіста-ВЛТ, 
2007. – 488 с.  
4. Основи організації діяльності аптек у питаннях та відповідях: Навчальний посібник / Під 
загальною редакцією: А.С. Немченко. – Х.: НФаУ, 2015, - 73 с.  
 
Допоміжна література 
 
5. История медицины и фармации : учебное пособие для студентов иностранного факультета / А. 
А. Котвицкая, В. В. Горбанев, А. А. Суриков, А. В. Волкова. – Х. : НФаУ, 2014. – 124 с.  
6. История медицины и фармации: учебное пособие для студентов иностранного факультета / А.А. 
Котвицкая, В.В. Горбанев, А.А. Суриков, А.В. Волкова. – Х. : НФаУ, 2014. – 124 с.  
7. Основы организации и экономики фармации в вопросах и ответах: Уч. пособ. для иностр. студ. 
фарм. вузов в 2-х ч. / Под общ. ред. А.С. Немченко. – Х.: НФаУ, 2009.  
8. Технологія ліків. Навчально-методичний посібник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
О.І.Тихонов, П.А.Логвін, С.О.Тихонова, О.В.Мазулін, Т.Г.Ярних, О.С.Шпичак, О.М.Котенко; За 
ред. О.І.Тихонова. – Х.: НФаУ; Оригінал, 2009. – 432 с.  
9. Історія медицини / О. Голяченко. – Тернопіль: ЛІЛЕЯ, 2004. – 248с.  
10. Історія медицини / С.А. Верхратський С.А., П.Ю. Заблудовський. – К.: Вища школа, 1991. – 
431с.  
10. Ван Міл Дж., Нельсон І. Громадська фармація в Данії. // Фармац. журн. – 2002. − №2. − С. 15-
17.  
11. Історія медицини та фармації / З. М.Мнушко. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009. – 208 
с.  
12. Мешковский А.П. Надлежащая практика хранения медикаментов // Провизор. – 2001. – № 1. – 
С. 6-8.  
13. Саутєнкова Н.Л. Організація роботи в датській аптеці // Фармац. журн. – 2001. − № 2. − С. 41-
43.  
14. Семенченко В.Ф. История фармации. – М.: Альфа, 2010. – 592с.  
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12.Посилання на інформаційні ресурси 

1. Електронний архів Національного фармацевтичного університету - http://dspace.nuph.edu.ua 
2. Журнал « Маркетинг и реклама» - www.mr.com.ua/ozhurnale.html 
3. Журнал «Вісник фармації» -www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem.../index.html 
4. Журнал «Провизор» - www.provisor.com.ua/ 
5. Маркетинг газета - http://www.uam.in.ua/rus/projects/marketingnewspaper/arhive.php 
6. Маркетинговые исследования в Украине - www.marketingresearch.in.ua 
7. Наукова бібліотека - www.lib.nuph.edu.ua 
8. Освіта в Україні - www.osvita.com.ua/universities/ 
9. Офіційний веб-портал Верховної Ради України -http://zakon.rada.gov.ua 
10. УАМ: Журнал «Маркетинг в Україні» -www.uam.in.ua/rus/projects/marketing-In-ua/ 
11. Фармацевтичний журнал: науково-практичний журнал - 
www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem.../index.html 
 
          В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 
змішаною формою навчання, а саме:  – дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з 
використанням платформ та сервісів дистанційного навчання Moodle,  Zoom,  Viber, проводяться  
лекційні заняття;  – дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber, 
(https://mku.edu.ua/moodle) проводяться практичні (лабораторні) заняття та консультації, контроль 
самостійної роботи (див. додаток 1); – аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem.../index.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://mku.edu.ua/moodle


проводяться 10%  практичних занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням 
відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

Додаток1 
Можливі види навчальної діяльності 

 
 Діяльність в аудиторії 

 
Онлайн-діяльність 

Попередня підготовка Опитування. Вхідний контроль Ознайомлення чи повторення 
термінології, необхідної для 
опрацювання теми 

Подача нової інформації Презентація. Пошук відповідей 
на питання 

Тексти. Відеозапис. Аудіо 
запис. Пошук відповідей на 
питання. Відео-конференція. 
Перегляд фільмів 

Тренування Обговорення. Дебати. 
Питання-відповіді 

Питання для самоперевірки.  
Обговорення (чат, форум) 

Виконання практичного 
завдання 

Завдання, що виконуються під 
час практичних занять 

Пошук відповідей на питання. 
Інтерактивні практичні 
завдання 

Оцінювання 
 

Контрольна робота. 
Опитування 
 

Інтерактивне тестування. Усна 
відповідь (відеозапис). 
Письмова робота 

Рефлексія 
 

Діалог, групове обговорення, 
короткі усні письмові 
повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. 
Карти пам’яті. Підготовка 
мультимедійних презентацій 
Відповіді на рефлексивні 
питання 

Зворотний зв’язок 
 

Групові та індивідуальні 
консультації. Коментарі під час 
заняття від викладача 
 

Чат, форум, опитування, аудіо- 
та відео- текстові повідомлення 
з коментарем. Оцінювання 
результатів групової співпраці 

 


