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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки 
кафедра органічної хімії та фармації 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Ступінь освіти – Магістр 
Кваліфікація освітня – Магістр фармації 
Кваліфікація професійна – Магістр фармації 
Кваліфікація в дипломі – Магістр фармації 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти з 
підготовки магістрів зі спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра. Для магістра фармації обсяг освітньої 
програми – 300 кредитів ЄКТС на основі повної загальної 
середньої освіти, 
термін навчання: денна форма – 5 років 

Наявність акредитації відсутня 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,  
ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Вимоги щодо попередньої освіти – повна загальна середня 
освіта 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 
програми 

5 років 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

http://eenu.edu.ua 

 

2 – Мета освітньої програми 

Формування здатності застосовувати набуті знання, уміння та навички з дисциплін 
загальної та професійної підготовки для вирішення типових задач діяльності фахівця на 
відповідній посаді, включаючи виготовлення ліків, їх зберігання, контроль якості, 
доставку, розподіл, видачу, регулювання забезпечення лікарськими засобами, а також 
консультування, надання інформації щодо лікарських засобів та моніторинг побічної дії 
та/або неефективності лікарської терапії. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності)) 

Галузь знань 22 – Охорона здоров’я 

Спеціальність 226 – Фармація, промислова фармація 
 

Орієнтація освітньої Прикладна програма з професійною орієнтацією на теорію та 



програми практику фармації. 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Охорона здоров’я населення; фармацевтичне забезпечення: 
організаційні, технологічні, контрольно-аналітичні, 
адміністративно-господарські (управлінські) функції, 
визначення потреби в лікарських засобах та виробах 
медичного призначення, організація їх постачання; 
забезпечення сучасної технології виготовлення ліків за 
рецептами і вимогами закладів охорони здоров’я; приймання, 
зберігання та відпуск лікарських засобів, здійснення контролю 
за якістю ліків. Теорія та практика фармації (50:50) 
Ключові слова: магістр, фармація, охорона здоров’я, вища 
освіта. 

Особливості програми Реалізується у малих групах при поєднанні практичної та 
теоретичної підготовки. 

4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу 
відповідно до класифікатора професій (ДК 003-2010): 

2224.2 провізор; 
2224.2 провізор-аналітик; 
2224.2 провізор-косметолог; 
2224.2 провізор-токсиколог. 

Крім того, магістр фармації може працювати на підприємствах 
хіміко-фармацевтичної промисловості, в судово-хімічних і 
токсикологічних лабораторіях, науково-дослідних інститутах, 
клінічних закладах охорони здоров’я, вищих навчальних 
закладах і галузевих установах різних відомств, виконуючи 
відповідні функції. 

Подальше навчання Випускник програми має вступати на програму 
післядипломної освіти (інтернатура), де здійснюється 
підготовка за освітніми програмами підготовки фахівця 
фармації певної спеціалізації (перелік затверджено наказом 
МОЗ України від 23.02.2005 № 81). 
Після закінчення навчання за освітньою програмою 
спеціальності «Фармація, промислова фармація» фахівець 
також може вступати на програму для здобуття ступеню 
доктора філософії з фармації. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Комбінація лекцій та семінарів, лабораторні та практичні 
заняття в малих групах, навчальні та виробничі практики, 
консультації із викладачами. 

Оцінювання Поточний контроль, письмові та усні заліки, екзамени, 
комплексний державний екзамен, атестація у вигляді єдиного 
державного стандартизованого тестового іспиту (ліцензійного 
інтегрованого іспиту) та практично-орієнтованого іспиту. 

 



6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність (ІНТ) 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми у професійній фармацевтичній 
діяльності із застосуванням положень, теорій та методів 
фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та 
соціально-економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати 
складні питання, формулювати судження за недостатньої або 
обмеженої інформації; ясно і недвозначно доносити свої 
висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової та 
не фахової аудиторії. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько 
свідомо. 
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
3. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 
вчитися і бути сучасно навченим. 
5. Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу. 
6. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професії. 
7. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 
8. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і 
письмово, здатність спілкуватися іноземною мовою. 
9. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
10. Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність 
працювати в команді. 
11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
робіт. 
12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Фахові компетентності 
(ФК) 

1. Здатність використовувати у професійній діяльності 
знання нормативно-правових, законодавчих актів України та 
рекомендацій належних фармацевтичних практик. 
2. Здатність здійснювати діяльність з розробки і оформлення 
документації щодо чіткої визначеності технологічних процесів 
виготовлення та виробництва лікарських засобів відповідно до 
правил належних практик. 
3. Здатність організовувати виробничу діяльність аптек щодо 
виготовлення лікарських препаратів у різних лікарських 
формах за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних 
закладів, включаючи обґрунтування технології та вибір 
допоміжних матеріалів відповідно до правил Належної 
аптечної практики (GPP). 
4. Здатність організовувати та брати участь у виробництві 
лікарських засобів в умовах фармацевтичних підприємств, 
включаючи вибір технологічного процесу із обґрунтовуванням 
технологічного процесу та вибором відповідного обладнання 
згідно з вимогами Належної виробничої практики (GMP). 
5. Здатність організовувати та проводити заготівлю 
лікарської рослинної сировини з урахуванням раціонального 
використання ресурсів лікарських рослин, прогнозувати та 
обґрунтовувати шляхи вирішення проблеми збереження та 



охорони заростей дикорослих лікарських рослин відповідно до 
правил Належної практики культивування та збирання 
вихідної сировини рослинного походження (GACP). 
6. Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення 
населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, 
парафармацевтичними товарами, засобами медичного 
призначення та лікувальною парфумерно-косметичною 
продукцією відповідно до вимог Національної лікарської 
політики, Належної аптечної практики та інших організаційно-
правових норм фармацевтичного законодавства. 
7. Здатність організовувати дію системи звітності та обліку 
(управлінського, статистичного, бухгалтерського та 
фінансового) в аптечних закладах, здійснювати товарознавчий 
аналіз, адміністративне діловодство, документування та 
управління якістю згідно нормативно-правових актів України. 
8. Здатність аналізувати та прогнозувати основні економічні 
показники діяльності аптечних закладів, здійснювати 
розрахунки основних податків та зборів, формувати ціни на 
лікарські засоби та вироби медичного призначення відповідно 
до чинного законодавства України. 
9. Здатність розробляти, впроваджувати та застосовувати 
підходи менеджменту у професійній діяльності аптечних, 
оптовопосередницьких, виробничих підприємств та інших 
фармацевтичних організацій відповідно до принципів 
Належної практики фармацевтичної освіти та Глобальної 
рамки FIP. 
10. Здатність організовувати і здійснювати загальне та 
маркетингове управління асортиментною, товарно-
інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною 
політиками суб’єктів фармацевтичного ринку на основі 
результатів маркетингових досліджень та з урахуванням 
ринкових процесів на національному і міжнародному ринках. 
11. Здатність проводити аналіз соціально-економічних 
процесів у фармації, форм, методів і функцій системи 
фармацевтичного забезпечення населення та її складових у 
світовій практиці, показників потреби, ефективності та 
доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного 
страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів. 
12. Здатність організовувати, забезпечувати і проводити 
аналіз лікарських засобів та лікарської рослинної сировини в 
аптечних закладах і контрольно-аналітичних лабораторіях 
фармацевтичних підприємств відповідно до вимог Державної 
фармакопеї та інших нормативно-правових актів. 
13. Здатність організовувати та здійснювати контроль якості 
лікарських засобів у відповідності з вимогами Державної 
фармакопеї України та належних практик, визначати способи 
відбору проб для контролю лікарських засобів відповідно до 
діючих вимог та проводити їх сертифікацію, запобігати 
розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів. 
14. Здатність здійснювати розробку методик контролю якості 
лікарських засобів, фармацевтичних субстанцій, лікарської 
рослинної сировини і допоміжних речовин з використанням 



фізичних, фізико-хімічних та хімічних методів контролю. 
15. Здатність визначати лікарські засоби та їх метаболіти у 
біологічних рідинах та тканинах організму, проводити хіміко-
токсикологічні дослідження з метою діагностики гострих 
отруєнь, наркотичного та алкогольних сп’янінь. 
16. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських 
засобів та виробів медичного призначення відповідно до їх 
фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики 
зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я. 
17. Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки 
застосування населенням лікарських засобів згідно даних 
щодо їх клініко-фармацевтичних характеристики, а також 
суб’єктивні ознаки та об’єктивні клінічні, лабораторні та 
інструментальні критерії обстеження хворого. 
18. Здатність забезпечувати раціональне застосування 
рецептурних та безрецептурних лікарських засобів згідно з 
фізико-хімічними, фармакологічними характеристиками, 
біохімічними, патофізіологічними особливостями конкретного 
захворювання та фармакотерапевтичними схемами його 
лікування. 
19. Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та 
постраждалим у екстремальних ситуаціях. 
20. Здатність здійснювати консультування та фармацевтичну 
опіку під час вибору та відпуску безрецептурного лікарського 
засобу шляхом оцінки співвідношення ризик/користь, 
сумісності, показань та протипоказань керуючись даними про 
стан здоров’я конкретного хворого із врахуванням 
біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних 
та фізико-хімічних особливостей лікарського засобу. 
21. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу 
серед населення з метою профілактики поширених 
захворювань внутрішніх органів, попередження небезпечних 
інфекційних та паразитарних захворювань, а також з метою 
сприяння своєчасному виявленню та підтриманню 
прихильності до лікування цих захворювань згідно з їхніми 
медико-біологічними характеристиками та мікробіологічними 
особливостями. 

7 – Програмні результати навчання 

 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії 
основаній на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати 
майбутню професійну діяльність як соціально значущу для 
здоров’я людини. 
2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у 
професійній діяльності. 
3. Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та 
вимог техніки безпеки при здійснення професійної діяльності. 
4. Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу 
та синтезу інформації з різних джерел для рішення типових 
завдань професійної діяльності. 
5. Позиціонувати свою професійну діяльність та особистісні 
якості на фармацевтичному ринку праці; формулювати цілі 



власної діяльності з урахування суспільних і виробничих 
інтересів. 
6. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести 
відповідальність за них у стандартних і нестандартних 
професійних ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології 
та етики у професійній діяльності. 
7. Виконувати професійну діяльність з використанням 
креативних методів та підходів. 
8. Здійснювати професійне спілкування сучасною 
українською літературною мовою, використовувати навички 
усної комунікації іноземною мовою, аналізуючи тексти 
фахової направленості та перекладати іншомовні інформаційні 
джерела. 
9. Здійснювати професійну діяльність використовуючи 
інформаційні технології, «Інформаційні бази даних», системи 
навігації, Internet-ресурси, програмні засоби та інші 
інформаційно-комунікаційні технології. 
10. Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії 
з колегами, керівництвом, споживачами, ефективно працювати 
у команді. 
11. Використовувати методи оцінювання показників якості 
діяльності; виявляти резерви підвищення ефективності праці. 
12. Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових 
досліджень, узагальнювати, систематизувати й 
використовувати її у професійній діяльності. 
13. Планувати та реалізовувати професійну діяльність на 
основі нормативно-правових актів України та рекомендацій 
належних фармацевтичних практик. 
14. Розробляти й оформлювати технологічну документацію 
щодо виробництва (виготовлення) лікарських препаратів в 
аптеках і на фармацевтичних підприємствах. 
15. Обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські 
засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і 
замовленнями лікувальних закладів, оформлювати їх до 
відпуску. Виконувати технологічні операції: відважувати, 
відмірювати, дозувати різноманітні лікарські засоби за масою, 
об’ємом тощо. 
16. Обґрунтовувати технологію та організовувати 
виробництво лікарських засобів на фармацевтичних 
підприємствах. 
17. Організовувати та проводити раціональну заготівлю 
лікарської рослинної сировини. 
18. Здійснювати комплекс організаційно-управлінських 
заходів щодо забезпечення населення та закладів охорони 
здоров’я лікарськими засобами й ін. товарами аптечного 
асортименту. 
19. Здійснювати всі види обліку в аптечних закладах, 
адміністративне діловодство. 
Здійснювати процеси товарознавчого аналізу, забезпечувати 
вхідний контроль якості лікарських засобів та документувати 
їх результати. 
20. Розраховувати основні економічні показники діяльності 



аптечних закладів, а також податки та збори. Формувати усі 
види цін (оптово-відпускні, закупівельні та роздрібні) на 
лікарські засоби та вироби медичного призначення. 
21. Здатність розробляти, впроваджувати та застосовувати 
підходи менеджменту у професійній діяльності аптечних, 
оптово-посередницьких, виробничих підприємств та інших 
фармацевтичних організацій відповідно до принципів 
Належної практики фармацевтичної освіти та Глобальної 
рамки FIP. 
22. Здатність організовувати і здійснювати загальне та 
маркетингове управління асортиментною, товарно-
інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною 
політиками суб’єктів фармацевтичного ринку на основі 
результатів маркетингових досліджень та з урахуванням 
ринкових процесів на національному і міжнародному ринках. 
23. Враховувати дані щодо соціально-економічних процесів у 
суспільстві для фармацевтичного забезпечення населення, 
визначати ефективність та доступність фармацевтичної 
допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації 
вартості ліків. 
24. Застосовувати у професійній діяльності сучасні методи 
контролю якості лікарських засобів та лікарської рослинної 
сировини. 
25. Здійснювати всі види контролю якості лікарських засобів; 
складати сертифікати якості, враховуючі результати 
проведеного контролю. 
26. Визначати основні органолептичні, фізико-хімічні, хімічні 
та фармако-технологічні показники лікарських засобів, 
обґрунтовувати та обирати методи для стандартизації, 
здійснювати статистичну обробку результатів згідно з 
вимогами Державної фармакопеї України. 
27. Обирати біологічні об’єкти аналізу, здійснювати 
визначення ксенобіотиків та їх метаболітів у біологічних 
середовищах та давати оцінку отриманим результатам з 
урахуванням розподілу токсинів в організмі. 
28. Визначати вплив факторів навколишнього середовища: 
вологи, температури, світла, тощо на стабільність лікарських 
засобів та виробів медичного призначення. 
29. Використовувати дані клінічних, лабораторних та 
інструментальних досліджень для здійснення моніторингу 
ефективності та безпеки застосування лікарських засобів. 
30. Визначати вплив факторів, що впливають на процеси 
всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та 
виведення лікарського засобу і обумовлені станом, 
особливостями організму людини та фізико-хімічними 
властивостями ЛЗ. 
31. Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних 
станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях. 
32. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних 
фармакологічних груп з урахуванням їхніх 
біофармацевтичних, фармакокінетичних та 
фармакодинамічних особливостей. 



Рекомендувати споживачам лікарські засоби та товари 
аптечного асортименту з наданням консультативної допомоги. 
33. Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій 
діяльності при виникненні спалахів інфекційних захворювань. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Не менше 50 % науково-педагогічних працівників задіяних до 
проведення лекцій з навчальних дисциплін за основним місцем 
роботи, мають науковий ступінь та/або вчене звання. Не менше 
15 % науково-педагогічних працівників, задіяних до 
викладання циклу дисциплін, що забезпечують спеціальні 
(фахові) компетентності магістра, є визнаними професіоналами 
з досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої 
роботи та/або роботи за фахом. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Використання спеціального обладнання, устаткування та 
програмне забезпечення, необхідне для лабораторних та 
практичних занять з фармації. 
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для проведення 
лекційних занять. 
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, обладнанням та устаткуванням, необхідними 
для виконання навчальних планів. 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Використання інформаційного пакету навчально-методичних 
матеріалів у системі управління навчанням Moodle СНУ імені 
Лесі Українки та авторських розробок науково-педагогічних 
працівників. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між СНУ імені Лесі 
Українки та університетами України. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх 
договорів між СНУ імені Лесі Українки та навчальними 
закладами країн-партнерів. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Можливе після вивчення курсу української мови. 

 



Розподіл змісту освітньої програми та навчальний час за дисциплінами 

 
1. Розподіл змісту освітньої програми за циклами 

 

№ 
з/п Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження магістра 
(кредитів / %) 

Нормативні 
компоненти 

освітньої 
програми 

Вибіркові 
компоненти 

освітньої 
програми 

Всього 
за весь термін 

навчання 

1. Цикл загальної підготовки 95 / 31,7 – / – 95 / 31,7 

2. Цикл професійної підготовки 130/ 43,3 75 / 25 205 / 68,3 

Всього за весь термін навчання 225 / 75 75 / 25 300 / 100 
 

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 

№ 
з/п 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 
курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) 
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1. Цикл загальної підготовки 
1.1. Нормативні навчальні дисципліни 

1 Творчий феномен Лесі Українки 2/60 залік 
2 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3/90 екзамен 
3 Вища математика і статистика 3/90 залік 
4 Біологія з основами генетики 4/120 екзамен 
5 Загальна те неорганічна хімія 6/180 екзамен 
6 Історія та культура України 3/90 залік 
7 Біологічна фізика з фізичними методами аналізу 4/120 екзамен 
8 Анатомія та фізіологія людини 5/150 екзамен 
9 Латинська мова 3/90 залік 
10 Фармацевтична ботаніка 5/150 екзамен 
11 Аналітична хімія 8/240 екзамен 
12 Органічна хімія 8/240 екзамен 
13 Філософія 3/90 екзамен 
14 Інформаційні технології у фармації 5/150 екзамен 
15 Патологічна фізіологія 5/150 екзамен 
16 Мікробіологія з основами іммунології 5/150 залік 
17 Фізична та колоїдна хімія 4/120 залік 
18 Біологічна хімія 6/180 екзамен 
19 Комп’ютерне моделювання у фармації 3/90 залік 



20 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 10/300 зал.2, 6 
екз.4, 8 

 Разом 95/2850  
2. Цикл професійної підготовки 

2.1. Нормативні навчальні дисципліни 
1 Етика і деонтологія у фармації 3/90 залік 
2 Вступ у фармацію 3/90 залік 
3 Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки 3/90 залік 
4 Гігієна у фармації та екологія 3/90 екзамен 
5 Перша долікарська допомога 2/60 залік 
6 Екстремальна медицина 3/90 залік 

7 Фармакологія 8/240 зал.5 
екз.6 

8 Фармакогнозія 8/240 зал.5 
екз.6 

9 Технологія ліків 12/360 зал.5, 6 
екз.7 

10 Фармацевтична хімія 12/360 зал.6, 8 
екз.9 

11 Фармацевтичне право та законодавство 3/90 залік 

12 Навчальна практика: Підготовка офіцерів запасу галузі знань 
“Охорона здоров’я”. Спеціальність “Фармація, промислова фармація” 3/90 залік 

13 Фармакотерапія з фармакокінетикою 3/90 залік 
14 Фармакоекономіка 3/90 залік 
15 Фармацевтичне та медичне товарознавство 4/120 екзамен 
16 Токсикологічна та судова хімія 4/120 екзамен 
17 Охорона праці та охорона праці в галузі 3/90 залік 
18 Організація та економіка фармації 5/150 екзамен 
19 Лікарська токсикологія 3/90 залік 
20 Клінічна фармація та фармацевтична опіка 8/240 зал.8; 

екз.9 
21 Фармацевтичний менеджмент та маркетинг 5/150 зал.8 

екз.9 
22 Ресурсознавство лікарських рослин 3/90 залік 
23 Біофармація 3/90 залік 
24 Технологія лікарських косметичних засобів 3/90 залік 
25 Фармацевтична біотехнологія 3/90 залік 
26 Соціальна фармація 3/90 залік 
27 Системи якості у фармації 3/90 залік 
28 Стандартизація лікарських засобів 3/90 залік 
29 Ознайомча медична практика 1/30 залік 
30 Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки 3/90 залік 
31 Навчальна практика з фармакогнозії 3/90 залік 
32 Атестація 1/30 екзамен 
 Разом 130/3900  

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни 

1 Європейський стандарт комп’ютерної грамотності / Робота з 
інформаційними джерелами 4/120 залік 

2 Клітинна біологія / Сучасні проблеми молекулярної біології 4/120 залік 



3 Біоактивність неорганічних сполук / Ефективні та безпечні 
методи хімічних досліджень 5/150 залік 

4 Теоретичні основи технології лікарських форм / Вирощування 
лікарських рослин 4/120 залік 

5 Медична фізика / Основи хімічної метрології 4/120 залік 
 Разом 21/630  

Блок 1: Фармація 
1 Теоретичні основи синтезу 5/150 екзамен 
2 Функціональна біохімія 4/120 залік 
3 Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків 3/90 залік 
4 Нутріціологія та броматологія 4/120 залік 
5 Розробка лікарських засобів 5/150 екзамен 
6 Практика з технології ліків 3/90 залік 
7 Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією 30/900 залік 
 Разом 54/1620  

Блок 2: Технології косметичних засобів 
1 Косметична хімія 5/150 екзамен 
2 Аромологія 4/120 залік 
3 Основи практичної косметології 3/90 залік 
4 Косметологія 4/120 залік 
5 Технологія косметичних засобів 5/150 екзамен 
6 Практика з технології ліків 3/90 залік 
7 Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією 30/900 залік 
 Разом 54/1620  
 Всього за навчальним планом 300/9000  

 



АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

Творчий феномен Лесі Українки 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Творчий феномен Лесі Українки» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Життєвий і творчий шлях Лесі Українки; процес формування світогляду та 
історичної свідомості Лесі Українки; погляди поетеси на вузлові проблеми української 
історії та літературно-художні засоби їх реалізації; значення творчості Лесі Українки для 
розвитку історичної думки, причетність історико-філософських течій; внесок письменниці 
у розвиток джерельної бази історичної науки; значення різних жанрів її творчої спадщини. 
Кількість кредитів: 2. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: життєпис та діяльність видатної поетеси України Лесі Українки, 
джерела і розвиток світоглядно-філософських ідей у її творчості, соціокультурні та 
художньо-естетичні засади творчості письменниці, основні її підходи до осмислення ідей 
свободи, відповідальності, обов’язку, любові, моральності як основи самовизначення 
особистості в процесі боротьби за духовне, соціальне та національне визволення. 
Студент повинен уміти: розвивати творче мислення, потяг до прекрасного, установлювати 
причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із історичним 
життєписом, синхронізувати події, пов’язані із життєписом, визначати їх хронологічну 
послідовність, віддаленість від сьогодення, описувати постать Лесі  Українки , 
використовувати історичні джерела для її характеристики, використовувати у мовленні 
поняття і терміни, пов’язані із історичним життєписом. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 2 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 60 год. у тому числі 18 год. аудиторних занять (18 год. – лекційні 
заняття), 4 год. консультацій, 38 год. самостійної роботи. 

 
Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім 
ступенем «Магістр». Культура професійного мовлення. Культура професійного 
мовлення – обов’язковий компонент фахової діяльності фармацевта. Медична професійна 
мова в історії української літературної мови. Лексико-граматичні та правописні 
особливості фахового мовлення фармацевтів. Стильові особливості ділового та 
професійного спілкування. Культура публічного виступу. Мовні норми. Орфоепічні 
норми. Лексичні норми професійного спілкування. Історія розвитку української 
термінології. Терміни та номенклатурні назви у науковому стилі. Способи творення 
термінів. Редагування фахового тексту. Сучасний стан і проблеми української медичної 
термінології. Поняття про лексикографію. Енциклопедичні й лінгвістичні словники. 
Медичні словники та довідники. Морфологічні норми професійного спілкування. 
Особливості використання граматичних форм іменників у професійному спілкуванні. 
Мовленнєвий етикет фармацевта. Стилістичний аспект фахової мови медичних 
працівників. Професійна документація фармацевтів. Особливості її складання та 
оформлення. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основи культури мовлення; правила спілкування з учасниками 
виробничих процесів, використовуючи унормовані принципи професійного спілкування 



на рівні сучасної літературної української мови; синтаксичні норми сучасної української 
мови у професійному та діловому усному та писемному спілкуванні; стилістичну 
структуру мови; основні правила користування словниками; мовні особливості наукового 
та офіційно-ділового стилів; класифікацію термінологічної системи української мови; 
основні принципи та моделі словотворення фармацевтичних і медичних термінів 
українською мовою; правила складання найпоширеніших видів ділових паперів. 
Студент повинен володіти навичками: виявлення специфіки функціонування усної і 
писемної форми ділової мови відповідно до фаху; застосування лексико-граматичні 
категорії сучасної української літературної мови для вироблення оптимальної мовної 
поведінки в професійній сфері; використання усних та писемних норм мовленнєвого 
етикету в професійній діяльності фармацевта; вільного володіння лексикою і 
термінологією своєї спеціальності; редагування та аналізу фахових текстів відповідно до 
норм сучасної літературної української мови; розрізнення термінів і номенклатурних назв; 
використання усталених мовних конструкцій офіційно-ділового стилю при складанні 
тексту документа; укладання основних адміністративно-канцелярських та медичних 
документів, а також редагування перекладних текстів. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 1 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 42 год. аудиторних занять, 6 год. консультацій, 
42 год. самостійної роботи. 

 
Вища математика і статистика 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Вища математика і статистика» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Елементи математичного аналізу. Границя і неперервність функції. 
Диференціальне числення. Визначення похідної функції. Геометричний та фізичний зміст 
похідної. Диференціал функції. Правила та формули диференціювання. Інтегральне 
числення. Невизначений інтеграл. Методи інтегрування. Визначений інтеграл. Формула 
Ньютона-Лейбніца. Диференціальні рівняння. Основні поняття теорії диференційних 
рівнянь. Основи теорії ймовірності. Випадкова подія. Статистичне та класичне визначення 
ймовірності випадкової події. Умовна ймовірність. Теореми додавання та множення 
ймовірностей. Випадкові величини та їх загальні характеристики. Числові 
характеристики: математичне сподівання, дисперсія, стандартне відхилення. Основні 
закони розподілу дискретних (біноміальний; Пуассона; геометричний) та неперервних 
(рівномірний; показниковий; нормальний) випадкових величин. Описова математична 
статистика. Перевірка статистичних гіпотез. Дисперсійний аналіз. Кореляційний та 
регресійний аналіз. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основи диференціального числення та його застосування; основи 
інтегрального числення та його застосування; теорію диференціальних рівнянь та методи 
їх розв’язання; моделювання процесів у фізиці, хімії, фармації, біології та медицині 
диференціальними рівняннями; теорію ймовірностей як основу генетики, метрології, 
математичної статистики; основні закони розподілу випадкових величин та їх 
характеристики; граничні закони теорії ймовірностей та їх прикладне значення; 
методологію оцінювання закону та характеристик розподілу досліджуваної ознаки за 
даними вибірки; методологію статистичної перевірки гіпотез; дисперсійний аналіз впливу 
факторів на досліджувану ознаку; кореляційний та регресійний аналіз. 
Студент повинен володіти: визначати характеристики досліджуваного явища на основі 
диференціального числення; розраховувати граничні похибки прямих і опосередкованих 
вимірювань; обчислювати і застосовувати інтегральні характеристики; одержувати 



розв’язки диференціальних рівнянь; визначати ймовірності випадкових подій; 
розраховувати і застосовувати ймовірності та характеристики розподілу випадкових 
величин; визначати і аналізувати емпіричну функцію розподілу та емпіричну функцію 
щільності розподілу досліджуваної ознаки; оцінювати точкові та інтервальні значення 
характеристик розподілу досліджуваної ознаки; аналізувати істотність впливу фактора на 
зміну закону розподілу та характеристик розподілу досліджуваної ознаки; розрахувати і 
аналізувати кореляцію між ознаками системи; оцінювати параметри моделі функції 
регресії методом найменших квадратів. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 1 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 70 год. аудиторних занять (20 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 14 год. самостійної роботи. 

 
Біологія з основами генетики 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Біологія з основами генетики» належить 
до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Основні 
методи біологічних досліджень. Будова світлового мікроскопу та правила роботи з ним. 
Клітина – елементарна одиниця живого. Хімічний склад клітини. Дослідження морфології 
клітин: форма, розмір і поверхневий апарат. Основні структурні компоненти клітини. 
Біомембрани: структура та функції. Види мембранного транспорту. Вивчення структурно-
функціональних особливостей клітинних органел. Спадковий апарат еукаріотичної 
клітини: ядро, хромосоми. Каріотипічний аналіз. Безстатеве та статеве розмноження. 
Способи поділу соматичних клітин. Дослідження мітозу. Мейоз – основа статевого 
розмноження. Основні етапи онтогенезу та їх морфофізіологічні характеристики. 
Гаметогенез. Дослідження будови статевих клітин. Основи геронтології та геріатрії: 
ознаки старіння на різних рівнях організації. Теорії старіння. Заходи подовження віку 
людини. Модуль Основні поняття генетики. Методи дослідження спадковості людини. 
Основні типи успадкування алельних і неалельних генів. Закони Г. Менделя. Зчеплене 
успадкування. Аналіз каріотипу людини. Генетика статі. Теорії визначення статі. 
Мінливість, її форми та прояви. Мутації. Репарація: поняття, механізми. Спадкові хвороби 
людини: причини, розповсюдження, діагностика та корекція. Закономірності популяційної 
генетики. Закон Харді-Вайнберга. Групи крові, їх успадкування. Біологічні основи 
паразитизму. Вивчення основних представників паразитів людини класів: Саркодові, 
Джгутикові, Споровики, їх цикли розвитку та методи профілактики захворювань. 
Вивчення основних представників паразитів людини класів: Сисуни, Стрічкові черви, 
Круглі черви з, їх цикли розвитку та методи профілактики захворювань. Вивчення 
основних представників паразитів людини класів: Павукоподібні, Комахи, їх цикли 
розвитку та методи профілактики захворювань. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: будову та основні процеси життєдіяльності клітини, 
закономірності спадковості на молекулярному, організмовому та популяційному 
рівнях,мінливість та її форми, мутагенез, методи вивчення спадковості і мінливості 
людини в нормі та при патології; основні поняття паразитології; латинські назви паразитів 
людини, їх систематику, морфологію, цикли розвитку, шляхи зараження, лабораторну 
діагностику та профілактику інвазій; профілактику хвороб людини, збудниками і 
переносниками яких є членистоногі. 
Студент повинен уміти: користуватися світловим мікроскопом;  вивчати під світловим 
мікроскопом клітини рослин, тварин, людини, а також найпростіших, гельмінтів, 
членистоногих, які мають медичне значення; аналізувати каріотип людини, хромосомні 
аберації на мікрофотографіях; обґрунтувати методи лабораторної діагностики і заходи 



профілактики інвазій людини. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 1 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 72 год. аудиторних занять (20 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 40 год. самостійної роботи. 

 
Загальна те неорганічна хімія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Загальна те неорганічна хімія» належить 
до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Включає 
вивчення теоретичних положень сучасної неорганічної хімії та особливості хімії 
елементів. Хімічні процеси за участю цих елементів та їх сполук розглядаються з позицій 
хімічної стехіометрії, електролітичної дисоціації, гідролізу, окисно-відновних процесів та 
можливості утворення комплексних сполук. Основні поняття та кількісні закономірності 
дисперсних систем. 
Кількість кредитів: 6. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: загальні положення атомно-молекулярного вчення, теорію 
будови речовини та положення періодичного закону; основні класи неорганічних сполук, 
їх властивості та способи отримання; основні положення хімічної термодинаміки та 
кінетики; сучасну теорію розчинів; класифікацію та будову дисперсних систем; суть 
електрохімічних процесів; хімічні властивості елементів та їх сполук; правила техніки 
безпеки при роботі з хімічними реактивами (зокрема, токсичність і пожежну 
небезпечність деяких речовин), посудом, приладами; основні вимоги безпеки при 
проведенні дослідів. 
Студент повинен уміти: застосовувати теоретичні положення при розгляді класів 
речовин і конкретних сполук, розкриваючи залежність властивостей речовин від їхньої 
будови; застосовувати хімічні формули; розділяти основні типи хімічних реакцій; 
розв’язувати задачі при вивченні хімічної термодинаміки, хімічної кінетики, на основі 
знання теорії будови речовини і періодичного закону, періодичної системи елементів 
Д.І. Мендєлєєва і теорії розчинів, розв’язувати комбіновані задачі; записувати рівняння 
гідролізу солей, електролітичної дисоціації; проводити препаративні процедури в 
пробірках, з використанням хімічного посуду. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 1 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 180 год., у тому числі 108 год. аудиторних занять (30 год. – лекційні 
заняття), 12 год. консультацій, 60 год. самостійної роботи. 

 
Історія та культура України 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Історія та культура України» належить 
до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Процес 
розвитку українського суспільства в цілому, аналіз всієї сукупності етнічно-національної, 
суспільно-політичної, соціально-економічної та культурно-релігійної трансформації 
українського суспільства на шляху його багатовікового поступу; найважливіші 
закономірності та головні етапи розвитку української культури, з найвідомішими 
досягненнями матеріальної і духовної діяльності людства в різних регіонах світу. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: загальні особливості історії України, особливості розвитку 
політичного та культурного життя, специфіку територіального та політичного устрою 



України. 
Студент повинен уміти: оцінювати події з позицій загальнолюдських цінностей з метою 
забезпечення розвитку загальної культури та моральних якостей, аналізувати явища 
духовного життя, орієнтуватися в багатому світі духовної культури. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 2 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 52 год. аудиторних занять (28 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 32 год. самостійної роботи. 

 
Біологічна фізика з фізичними методами аналізу 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Біологічна фізика з фізичними методами 
аналізу» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Молекулярно-кінетична теорія. Розподіли Максвела та Больцмана. Основні 
поняття термодинаміки. Реальні гази. Фазові переходи. Явища переносу. Термодинаміка 
біологічних процесів. Молекулярна біофізика. Структура води. Математична біофізика. 
Модель хижак-жертва. Моделювання фармакокінетичних процесів. Гідростатика та 
гідродинаміка. Поверхневі явища. Біофізика системи кровообігу. Транспорт речовин крізь 
біологічні мембрани. Рівняння Нернста. Рівновага Доннана. Модуль 2 Обсяг годин: 90 (2,5 
кредити) Провідники та діелектрики в електричному полі. Магнітні властивості речовин. 
Електромагнітні коливання та хвилі. Потенціал спокою та потенціал дії. Механізм та 
швидкість розповсюдження нервового імпульсу. Біофізика зору. Взаємодія 
електромагнітних хвиль з речовиною. Теплове випромінювання тіл. Атомна фізика. 
Формула Бальмера. Спектри атомів. Ядерні реакції. Радіоактивність. Корпускулярно-
хвильовий дуалізм. Співвідношення невизначеностей. Хвильова функція. Рівняння 
Шредингера. Квантові числа. Рентгенівське випромінювання і взаємодія іонізуючого 
випромінювання з речовиною. Дія неіонізуючого опромінення на біологічні об’єкти. Дія 
іонізуючого опромінення на біологічні об’єкти. Власні фізичні поля людини. Фізичні 
методи в виробництві лікарських засобів. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх чинників 
на системи організму людини; загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в 
основі життєдіяльності людини; фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних 
(лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі; теоретичні основи 
фізичних методів аналізу лікарських засобів і речовин, що використовуються у фармації, 
та їх технічне забезпечення. 
Студент повинен уміти: виконувати статистичну обробку результатів експерименту; 
моделювати нескладні біологічні системи; аналізувати фізичні процеси в організмі, 
використовуючи фізичні закони і явища; застосовувати фізичні методи аналізу для 
проведення конкретних досліджень у фармації. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 2 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 76 год. аудиторних занять (18 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 36 год. самостійної роботи. 

 
Анатомія та фізіологія людини 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Анатомія та фізіологія людини» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Включає вивчення форми, будови органів, положення (топографії) частин та 
органів тіла в єдності з виконуваними функціями з урахуванням вікових, статевих та 



індивідуальних особливостей людини. Суть фізіологічних процесів, функцій окремих 
органів, систем і цілого організму. Нервова та ендокринна регуляції діяльності організму, 
його органів і систем, фізіологічні механізми взаємодії органів і їх систем, механізми 
фармакологічної корекції фізіологічних процесів організму. Завданнями даної дисципліни 
є сформувати у студентів практичні навички визначення і оцінки функціональних 
особливостей організму; розширити уявлення про роль вивчення анатомії та фізіології 
людини для інших медичних дисциплін. 
Кількість кредитів: 5. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: будову тіла людини, системи, що його складають, органи і 
тканини, топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини, закономірності 
пренатального та раннього постнатального розвитку органів людини, варіанти мінливості 
органів, вади розвитку, статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму 
людини. 
Студент повинен уміти: вільно користуватись анатомічною термінологією, визначати 
розміщення певних органів та цілих систем, судин, нервів на фізичному тілі, показувати 
та називати на рентгенограмах, КТ та МРТ частини тіла, окремі органи та судини, 
передбачити взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини їх мінливість 
під впливом екологічних факторів, визначити вплив соціальних умов та праці на розвиток 
і будову організму людини, демонструвати володіння морально-етичними принципами 
ставлення до живої людини та її тіла як об’єкта анатомічного та клінічного дослідження, 
формулювати висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів, 
аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію, аналізувати регульовані 
параметри й робити висновки про механізми нервової й гуморальної регуляції 
фізіологічних функцій організму та його систем, аналізувати стан здоров’я людини за 
різних умов на підставі фізіологічних критеріїв, інтерпретувати механізми й 
закономірності функціонування збудливих структур організму, аналізувати стан 
сенсорних процесів у забезпеченні життєдіяльності людини, пояснювати фізіологічні 
основи методів дослідження функцій організму, пояснювати механізми інтегративної 
діяльності організму, аналізувати функціональні параметри організму і пояснювати 
можливості їх фармакологічної корекції у бажаному напрямку. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 2 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 150 год., у тому числі 94 год. аудиторних занять (28 год. – лекційні 
заняття), 10 год. консультацій, 46 год. самостійної роботи. 

 
Латинська мова 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Латинська мова» належить до переліку 
нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Ціль програми: 
надати теоретичні та практичні знання, сформувати фахові компетентності із латинської 
мови та загальні компетентності з метою їх подальшого використання при вивченні 
професійно-орієнтованих програм: анатомії, гістології, терапії, клінічних дисциплін, хімії, 
фармакології, фармакогнозії тощо. Програма дисципліни включає вивчення таких тем: 
Роль латинської і грецької лексики у формуванні наукової медичної термінології. Короткі 
відомості з історії розвитку медичної і фармацевтичної термінології. Латинський алфавіт. 
Звуки і літери. Правильне написання латинських літер (письмових). Вимова голосних, 
приголосних, дифтонгів. Морфологія: іменник, прикметники, дієслово, дієприкметники, 
числівники, прислівники і займенники, прийменники. Основні моделі фармацевтичних 
термінів. Латинська хімічна номенклатура. Латинські назви хімічних елементів, кислот 
оксидів, перекисів, гідрооксидів, вуглеводних і кислотних радикалів, солей безкисневих 
кислот. Поняття про фармацевтичну термінологію як систему. Загальні відомості з 



ботанічної номенклатури. Граматичні моделі ботанічних назв. Назви лікарської рослинної 
сировини та назви ботанічних родин. Найчастіше уживані грецькі слова і латинські 
терміноелементи. Латинська номенклатура лікарських форм. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: до 1000 лексичних і словотворчих одиниць; словникову форму 
всіх частин мови, що визначаються в курсі; відміни іменників і прикметників; дієвідміни; 
афікси, числівники, числівники як префікси; прислівники і займенники, що вживаються в 
рецептах та клінічній термінології; 50-70 крилатих латинських виразів та клінічних ідіом; 
базові лексико-семантичні структури латинської мови, правила словотвору, терміни та 
терміноелементи греко-латинського походження, професійну лексику, що стосується 
спеціальності фармацевта та провізора, типи фармацевтичних закладів, правила 
виписування рецептів, форми та види ліків, групи та джерела вітамінів латинською 
мовою. 
Студент повинен уміти: правильно писати латинські літери; вільно читати латинською 
мовою; вміти перекладати з латинської мови на українську і з української на латинську 
анатомічні, гістологічні, деякі біологічні і фармацевтичні терміни, прості фрази, знати 
афоризми; визначати частини (компоненти) складного терміна, розуміти етимологію 
терміна-композита, розуміти інформативне навантаження термінів та визначення 
загального змісту термінів-композитів; вміти грамотно писати латинську частину рецепта; 
вміти утворювати латинською мовою назви солей, кислот, оксидів; вміти виділити в 
назвах лікарських препаратів частотні відрізки і визначати їх інформативність. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 2 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 60 год. аудиторних занять, 6 год. консультацій, 
24 год. самостійної роботи. 

 
Фармацевтична ботаніка 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Фармацевтична ботаніка» належить до 
переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Поняття 
про фармацевтичну ботаніку і анатомію рослин. Будова рослинної клітини, її ознаки, що 
мають діагностичне значення в мікроаналізі лікарської сировини. Рослинні тканини: 
твірні, покривні, видільні, механічні, провідні, основні, їх структурно-функціональні 
особливості і діагностичне значення. Анатомічна будова, таксономічне і діагностичне 
значення кореня, коренеплодів, стебла, кореневищ і листка. Морфологічна будова, 
таксономічне і діагностичне значення кореня і пагону. Морфологічна будова, 
таксономічне і діагностичне значення суцвіть, квітки і плоду. Поняття про систематику 
рослин. Морфолого-анатомічна і екологічна характеристика деяких родин 
покритонасінних: макові, гречкові, вересові, капустяні, розові, бобові, селерові, 
пасльонові, ранникові, глухокропивні, айстрові, цибулеві, тонконогові. Еколого-
морфологічна характеристика деяких представників цих родин, їх хемосистематичні 
ознаки, значення, використання в медицині, міжнародна бінарна номенклатура. 
Морфолого-анатомічна і екологічна характеристика, хемосистематичні ознаки, значення, 
використання в медицині, міжнародна бінарна номенклатура деяких представників інших 
родин покритонасінних. Морфолого-анатомічна і екологічна характеристика, 
хемосистематичні ознаки, значення, використання в медицині, міжнародна бінарна 
номенклатура лікарських представників деяких родин голонасінних: соснові, кипарисові, 
ефедрові, гінкгові; вищих спорових: хвощові, щитникові; відділів бурі водорості, синьо-
зелені водорості (ціанобактерії), гриби. Основи екології, фітоценології і географії рослин. 
Кількість кредитів: 5. 
Форма контролю: екзамен. 



Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: визначення фармацевтичної ботаніки як науки, її завдання та 
зв'язок з професійно орієнтованими фармацевтичними дисциплінами та професійною 
діяльністю; роль і значення рослин у природі та життєдіяльності людини, застосування в 
фармації та медицині; особливості будови, класифікації, функціонування рослинних 
клітин і тканин, їх діагностичні ознаки, які мають значення при ідентифікації лікарської 
рослинної сировини;  якісні гістохімічні реакції для визначення кристалічних включень, 
продуктів запасу, вторинних змін клітинної оболонки тощо; морфологічну будову, 
функції вегетативних та генеративних органів рослин, їх різноманітність; закономірності 
анатомічної будови та типи вегетативних органів рослин і їх метаморфозів; загальні 
ознаки родин і видові морфолого-анатомічні ознаки лікарських рослин, ціанобактерій, 
грибів; екологічні умови їх зростання, ресурси, наявність певних груп біологічно активних 
сполук, значення, використання;  елементи екології, ценології та географії рослин. 
Студент повинен уміти: працювати з мікроскопом; виготовляти, досліджувати та 
описувати мікропрепарати, проводити гістохімічні реакції; препарувати, описувати 
генеративні органи рослини, складати формули квіток; визначати, впізнавати за 
анатомічними та морфологічними ознаками органи рослин, їх метаморфози; 
ідентифікувати за морфологічними ознаками рослини та їх приналежність до певних 
таксонів; визначати рослини за гербарними зразками, рисунками, фото, у природі; 
описувати та відображати зовнішню та внутрішню будову рослинних органів, 
узагальнювати отримані результати, формулювати висновки та аргументувати їх, 
оформлювати результати досліджень. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 3 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 150 год., у тому числі 80 год. аудиторних занять (10 год. – лекційні 
заняття), 10 год. консультацій, 60 год. самостійної роботи. 

 
Аналітична хімія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Аналітична хімія» належить до переліку 
нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Включає вивчення 
теоретичних основи аналітичної хімії та основи метрології; пробовідбору, які 
безпосередньо використовуються для методик визначень речовин. Визначення якісного 
складу речовин та вивчення кількісного співвідношення між складовими частинами 
речовини. Результати аналізу дають можливість встановити хімічні формули синтетичних 
і природних сполук, оцінити відповідність різноманітних матеріалів. 
Кількість кредитів: 8. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основні поняття аналітичної хімії; властивості хімічних елементів 
та їх сполук; умови проведення якісних реакцій на катіони та аніони; основні рівноваги в 
гомогенних, гетерогенних системах, кислотно-основні рівноваги; реакції 
комплексоутворення окисно-відновні реакції; метрологічні основи хімічного аналізу; 
принцип та методи титриметричного аналізу; принцип гравіметричного аналізу. 
Студент повинен уміти: застосувати теоретичні знання на практиці; вміти проводити 
якісний аналіз модельних сумішей чи реальних об’єктів (сплавів, мінеральних добрив, 
стічних вод тощо); правильно виконувати титрування розчинів, стандартизувати та 
обраховувати їх концентрації; виконувати техніку гравіметричних операцій. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 3 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 240 год., у тому числі 136 год. аудиторних занять (34 год. – лекційні 
заняття), 16 год. консультацій, 88 год. самостійної роботи. 

 



Органічна хімія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Органічна хімія» належить до переліку 
нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Будова органічних 
сполук, способи зображення органічних молекул, класифікація за будовою вуглецевого 
ланцюга і за природою функціональної групи, номенклатурні системи: тривіальна, 
раціональна, міжнародна (ІЮПАК). Основні типи хімічного зв’язку в органічних 
сполуках: іонний, ковалентний, координаційний, семіполярний, водневий; Квантово-
механічні основи теорії хімічного зв’язку: атомні орбіталі, гібридизація атомних зв’язків, 
основні - і -орбіталі; електронна будова ковалентних характеристики ковалентного 
зв’язку. Взаємний вплив атомів в органічних сполуках: індуктивний та мезомерний ефект 
(спільне виявлення індуктивного і мезомерного ефектів замісників, гіперкон’югація; 
кон’югація і просторові перешкоди) способи зображення розподілу електронної густини 
в молекулах; поняття про резонанс. Ізомерія органічних сполук: розглянути поняття 
структурна ізомерія, стереоізомерія (конформаційна та конфігураційна ізомерія), оптична 
ізомерія, геометрична ізомерія. Класифікація органічних реакцій та реагентів: 
енергетичні умови перебігу реакцій, поняття про механізм реакції, типи механізмів 
реакцій, типи органічних реакцій, проміжні активні частинки (карбкатіони, карбаніони, 
вільні радикали). Поняття про органічні кислоти та основи. Кислотність і основність за 
теорією Бренстеда. Кислоти та основи Льюіса. Методи встановлення будови органічних 
сполук: хімічні, фізичні (інструментальні), інфрачервона спектроскопія, спектроскопія 
ядерного магнітного резонансу. Способи добування, особливості реакційної здатності 
вуглеводнів (алкани, алкени, алкадієни, алкіни, ароматичні вуглеводні), механізми 
реакцій (SR, АЕ, SЕ, АN), специфічні реакції класів сполук і застосування вуглеводнів у 
фармації. Способи добування, особливості реакційної здатності галогенопохідних 
вуглеводнів (галогеналкани, дигалогеналкани, галогеналкени, ароматичні 
галогеновуглеводні) механізми реакцій SN, E. Нітросполуки, способи добування, 
особливості реакційної здатності, явище нітро-, аци-нітротаутомерії. Аміни: основність 
та нуклеофільність амінів, специфічні реакції, якісне визначення функціональних груп. 
Діазо- та азосполуки, способи добування, особливості реакційної здатності: реакції з 
виділенням азоту, реакції без виділення азоту. Азосполуки, теорія кольоровості. 
Номенклатура, способи добування, особливості реакційної здатності гідроксипохідних 
вуглеводнів: одноатомні, багатоатомні спирти (механізми реакцій SN, E, внутрішньо- та 
міжмолекулярної дегідратації, кислотно-основні властивості, специфічні реакції); 
одноатомні, багатоатомні феноли (реакції SЕ, кислотно-основні властивості, специфічні 
реакції). Якісне визначення спиртів, спиртового та фенольного гідроксилів, реакції 
етерів. Способи добування, особливості реакційної здатності оксопохідних вуглеводнів – 
альдегідів та кетонів аліфатичного та ароматичного ряду, особливості реакційної 
здатності (механізми реакцій АN, приєднання-відщеплення, конденсації, полімеризації, 
окиснювально-відновлювальні – атому Карбону. Якісне визначення альдегідної 
тареакції, реакції за участі кетогрупи. Способи добування: моно-, ди-, насичених, 
ненасичених, ароматичних карбонових кислот, особливості їх реакційної здатності 
(кислотні – атому Карбону, якісні властивості, реакції за участі ОН-групи, реакції SN, 
визначення карбоксильної групи); особливості реакційної здатності функціональних 
похідних карбонових кислот (естерів, ангідридів, галогенангідридів, амідів, гідразидів, 
гідроксиамідів, нітрилів); механізми реакцій естерифікації, гідролізу естерів. 
Гетерофункціональні карбонові кислоти: галогенокарбонові кислоти, гідроксикислоти, 
фенолокислоти, оксокислоти, амінокислоти, способи добування; специфічні реакції 
гетерофункціональних карбонових кислот. Похідні карбонатної кислоти. 
Сульфурорганічні сплуки: тіоли, сульфіди, сульфонові кислоти, способи добування, 
хімічні властивості. Способи добування, особливості реакційної здатності трьох-, 
чотирьох- та п’ятичленних гетероциклів, ацідофобність, поняття про піридиновий та 
пірольний атоми нітрогену, азольну таутомерію, реакції електрофільного заміщення, 



відновлення та окиснення, кислотно-основні властивості, специфічні реакції. Способи 
добування, особливості реакційної здатності шестичленних гетероциклічних сполук з 
одним та двома гетероатомами (піран, піридин, хінолін, ізохінолін, акридин, піримідин, 
піразин, піридазин, пурин). Реакції за участю гетероатому, електрофільне та 
нуклеофільне заміщення, відновлення та окиснення, основні властивості, лактам-
лактимна таутомерія. Якісне визначення гетероциклів, значення для фармації. Будова, 
оптична ізомерія моносахаридів, глікозидний зв’язок, цикло-оксо- та карбонільно-
ендіольна таутомерія, особливості реакційної здатності відкритих та циклічних форм, 
якісні реакції вуглеводів. Дисахариди (відновні, невідновні), добування, хімічні 
властивості, --, ідентифікація. Полісахариди (гомополісахариди, гетерополісахариди), 
глікозидні зв’язки, гідроліз, використання. Класифікація терпенів, добування, 
особливості та хімічні властивості моноциклічних (терпін, ментол) та біциклічних 
(камфора) терпенів. Значення і застосування у фармації. 
Кількість кредитів: 8. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: положення теорії хімічної будови органічних сполук 
О.М. Бутлерова; класифікацію органічних речовин, поняття хімічної функції; механізми 
основних реакцій органічних сполук; зміст понять ізомерії, гомології та номенклатури; 
склад, хімічну будову, ізомерію та номенклатуру основних класів органічних речовин; 
лабораторні та промислові методи одержання органічних сполук; фізичні та хімічні 
властивості органічних речовин; застосування, поширення у природі та біологічного 
значення органічних сполук; правила техніки безпеки при роботі з хімічними реактивами 
(зокрема, токсичність і пожежну небезпечність деяких речовин), посудом, приладами; 
основні вимоги при проведенні дослідів; методики проведення синтезів, виділення та 
ідентифікації органічних речовин. 
Студент повинен уміти: знаходити інформацію з техніки проведення лабораторних 
дослідів, проводити необхідні досліди та робити відповідні висновки; самостійно 
проводити аналіз, виходячи зі структури досліджуваної речовини, якісно визначати 
функціональну групу; застосовувати набуті практичні навички, які дозволяють зрозуміти 
можливі ризики, працювати безпечно, виконуючи професійні обов’язки; здійснювати 
лабораторні дослідження під керівництвом та автономно, мати навички, необхідні для 
проведення лабораторних процедур, пов'язаних із синтетичною та аналітичною роботою; 
описувати, аналізувати і критично оцінювати експериментальні дані; знаходити у 
першоджерелах інформацію про методи аналізу, реакційну здатність та одержання 
органічних сполук; здійснювати операції, спрямовані на виділення, очищення, аналіз та 
доведення будови одержаних сполук, використовуючи фізико-хімічні методи; фіксувати, 
інтерпретувати та відтворювати результати експерименту. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 4 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 240 год., у тому числі 140 год. аудиторних занять (28 год. – лекційні 
заняття), 16 год. консультацій, 84 год. самостійної роботи. 

 
Філософія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Філософія» належить до переліку 
нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Сутність, зміст та 
особливості філософії як світоглядної науки, основні етапи її розвитку, ролі в житті 
суспільства; формування й розвинення у студентів сучасного системного наукового 
мислення; внесок мислителів різних філософських шкіл та напрямів, у тому числі й 
вітчизняних філософів у розвиток філософської культури; закладення основ для 
усвідомлення філософських знань як системи, яка виступає методологічним засобом для 



досліджень в інших науках.  
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: історію філософії та її сучасні проблеми, онтологічні проблеми 
суспільства, філософські проблеми цивілізації та культури. 
Студент повинен уміти: використовувати знання для аналізу, узагальнення та пояснення 
явищ сучасного буття та володіти методологією пізнання. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 4 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 42 год. аудиторних занять (26 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 42 год. самостійної роботи. 

 
Інформаційні технології у фармації 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Інформаційні технології у фармації» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Структура, класифікація, види інформаційних технологій; основні технології 
обробки та аналізу даних засобами інформаційних технологій, прикладне програмне 
забезпечення загального та спеціального призначення; обробка та аналіз даних, а також 
засоби їх розв’язку (математичне та графічне-інформаційне програмне забезпечення) при 
вирішенні чисельних завдань, пов’язаних із плануванням, прогнозом, аналізом 
фармацевтичних процесів. 
Кількість кредитів: 5. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги:  
Студент повинен знати: сучасні інформаційні технології, способи одержання наукової та 
професійної інформації, джерела одержання потрібної інформації. 
Студент повинен уміти: упорядковувати, оцінювати, класифікувати одержану 
інформацію, узагальнювати одержану інформацію, готувати рекомендації щодо наступного 
її використання. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 4 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 150 год., у тому числі 60 год. аудиторних занять (6 год. – лекційні 
заняття), 10 год. консультацій, 80 год. самостійної роботи. 

 
Патологічна фізіологія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Патологічна фізіологія» належить до 
переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Предмет 
та задачі патологічної фізіології. Методи вивчення патологічної фізіології. Види 
експерименту. Поняття про патологічні реакції, патологічні процеси, патологічні стани. 
Поняття про хворобу та здоров’я. Принципи класифікації хвороб. Періоди хвороб. 
Термінальні стани. Патофізіологічні аспекти реанімації. Загальні закономірності 
виникнення та розвитку перегрівання, теплового удару. Механізми ушкодження клітин 
іонізуючим випромінюванням. Патогенез різних форм променевої хвороби, віддалені 
наслідки дії на організм іонізуючого випромінювання. Ушкоджувальна дія електричного 
струму на організм. Етіологія та патогенез генетично детермінованої патології. 
Мутагенні фактори навколишнього середовища. Методи генетичного обстеження. 
Порушення периферичного кровообігу. Поняття про артеріальну і венозну гіперемію, 
ішемію, стаз, їх різновиди, причини і механізм розвитку, ознаки, наслідки. Тромбоз, 
причини і механізм тромбоутворення, різновиди тромбів. Емболія, причини і механізми 
утворення емболів, різновиди емболій. Принципи профілактики і фармакотерапії 



тромбозу і тромбоемболічних станів. Визначення поняття запалення. Етіологія 
запалення. Стадії запалення, їх характеристика. Біохімічні та фізико-хімічні порушення у 
вогнищу запалення. Місцевий ацидоз, гіперонкія, гіперосмія при запаленні. Медіатори 
запалення, їх класифікація. Роль медіаторів в розвитку запального процесу. Зміни 
кровообігу у вогнищі запалення. Ексудація і еміграція лейкоцитів, їх механізми. Види 
ексудатів. Проліферація. Класифікація запалення. Ознаки запального процесу. Зв’язок 
місцевих і загальних порушень при запаленні. Принципи протизапальної терапії. 
Визначення фагоцитозу, стадії. Види фагоцитів. Причини порушень фагоцитозу. 
Визначення, класифікація гіпоксичних станів. Гірська хвороба: етіологія, патогенез, 
клінічні прояви. Висотна хвороба. Компенсаторні реакції організму при гіпоксії. 
Визначення поняття гарячка. Етіологія, класифікація пірогенів. Стадії гарячки і їх 
характеристика. Захисне значення і негативні риси гарячки. Поняття про піротерапію. 
Поняття про імунологічну реактивність і алергію. Етіологія, класифікація алергенів. 
Принципи класифікації алергічних реакцій. Механізми розвитку алергічних реакцій 
негайного і сповільненого типів. Анафілактичний шок: етіологія, патогенез, клінічні 
прояви, міри невідкладної допомоги. Поняття про гіперглікемію. Панкреатична та 
непанкреатична інсулінова недостатність. Цукровий діабет. Ускладнення цукрового 
діабету. Механізми розвитку і клінічні прояви гіпер- і гіпоглікемічної коми. Міри 
невідкладної допомоги при гіпщ- і гіперглікемічній комі. Цукровий діабет і вагітність. 
Набуті та спадкові порушення жирового обміну. Ожиріння: етіологія, патогенез, 
класифікація, принципи лікування. Стеаторея: визначення, причини і механізм розвитку. 
Поняття про жирову інфільтрацію та жирову дістрофію. Гіпер-, гіпо- і авітамінози А, Д, 
К, Е, С, РР, Н, В1, В2, В3, В6, В9, В12. Порушення транспорту білків. Порушення 
засвоєння харчових білків. Подагра. Зневоднення: причини, наслідки. Надмірне 
накопичення води в організмі. Набряки та їх механізми розвитку. Порушення обміну 
мікроелементів. Порушення кислотно-основної рівноваги. Поняття про гіпо- та 
гіпербіотичні процеси. Визначення поняття “пухлина”. Особливості пухлинного росту. 
Поняття про доброякісні та злоякісні пухлини. Теорії канцерогенезу. Експериментальні 
методики відтворювання пухлин. Принципи лікування пухлин. Зміни загального об’єму 
крові. Крововтрати. Порушення системи еритроцитів. Анемії: визначення, класифікації, 
якісні зміни еритроцитів при анеміях. Гостра і хронічна постгеморагічна анемії. 
Гемолітичні анемії. Залізодефіцитна анемія. В12- фолієводефіцитна анемія. Поняття про 
еритроцитоз. Лейкоцитози і лейкопенії, їх класифікація і патогенез. Лейкози: етіологія, 
патогенез, класифікація. Картина крові при лейкозах. Принципи лікування лейкозів. 
Зміни фізико-хімічних властивостей крові: осмотичного і онкотичного тиску, в’язкості, 
ШОЕ. Порушення судинно-тромбоцитарного гемостазу: вазопатії, тромбоцитопатії, 
коагулопатії. Поняття про недостатність кровообігу. Серцева недостатність: етіологія, 
патогенез. Поняття про ішемічну хворобу серця, інфаркт міокарда. Порушення ритму 
серця. Гіпертонічна хвороба. Атеросклероз. Артеріальні гіпертензії. Гіпертонічна 
хвороба: етіологія, патогенез, стадії розвитку. Гіпертонічні кризи: визначення, 
класифікація, характеристика окремих видів. Атеросклероз: етіологія та механізм 
розвитку, патологоанатомічні стадії розвитку. Поняття про недостатність травлення. 
Порушення травлення в ротовій порожнині. Причини і механізм відрижки, печії, нудоти, 
блювоти. Порушення травлення у шлунку. Типи порушень шлункової секреції. Етіологія 
та патогенез виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки. Основні прояви та 
ускладнення. Причини та механізми розвитку порушень секреторної функції 
підшлункової залози. Панкреатити. Патогенез панкреатичного шоку. Патологія кишок: 
кишкові дискінезії, кишкова непрохідність. Поняття про недостатність печінки. 
Патогенез печінкової коми. Жовтяниці: їх види, причини та механізми розвитку. Поняття 
про жовчнокам’яну хворобу. Патофізіологія дихальної системи. Поняття про 
недостатність зовнішнього дихання, її види. Причини порушення альвеолярної 
вентиляції, причини, механізми розвитку. Асфіксія. Періодичне і термінальне дихання. 



Причини та механізми порушень дифузії газів в легенях і легеневої перфузії. Прояви 
недостатності зовнішнього дихання. Задишка, її види та механізми розвитку. Порушення 
метаболічних функцій легень. Загальна етіологія і патогенез порушень функцій нирок. 
Гостра і хронічна недостатність нирок, характеристика. Гломерулонефрит і пієлонефрит: 
визначення, етіологія, патогенез, ознаки. Поняття про нирковокамінцеву хворобу, 
характеристика нападу ниркової коліки, міри невідкладної допомоги. Загальна 
характеристика причин і механізмів ендокринних порушень. Патологія гіпоталамо-
гіпофізарної системи. Гіпо- і гіперфункція гіпофіза. Патологія надниркових, щитовидних 
і паращитовидних залоз. Гіпо- і гіперфункція статевих залоз. Центральний і 
периферичний параліч: визначення, етіологія, патогенез, ознаки. Міастенія: визначення, 
етіологія, патогенез, ознаки. Поняття про епілепсію. Поняття про неврози та психози. 
Шизофренія: етіологія, патогенез, клінічні прояви та принципи лікування. 
Кількість кредитів: 5. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: визначення понять, принципи класифікації / види, основні 
клінічні ознаки типових патологічних процесів, типових порушень обміну речовин, 
основних патологічних синдромів і найпоширеніших  хвороб людини; зміни результатів 
стандартних функціональних і лабораторних діагностичних або скринінгових тестів, 
високоспецифічних маркерів, які застосовують для діагностики типових патологічних 
процесів, основних патологічних синдромів і основних найпоширеніших  хвороб людини; 
теорію загальної нозології, вплив патогенних чинників зовнішнього середовища на 
організм людини,  роль внутрішніх чинників в патології, вплив первинно патогенних і 
опортуністичних мікробів на організм людини, причини і механізми пошкодження 
клітини. 
Студент повинен уміти: виділяти типові патологічні процеси, типові порушення обміну 
речовин, основні патологічні синдроми і найпоширеніші хвороби людини; аналізувати 
причинно-наслідкові відносини в патогенезі типових патологічних процесів, типових 
порушень обміну речовин, основних патологічних синдромів і найпоширеніших хвороб 
людини; інтерпретувати результати основних стандартних досліджень складу крові 
(клітинного, біохімічного, газового), сечі, ліпідограму, станів кислотно-основного і водно-
електролітного обмінів, гормонального статусу, електрокардіограму; застосовувати 
теоретичні знання загальної нозології, типових патологічних процесів і типових порушень 
обміну речовин в дослідженнях питань етіології, патогенезу, проявів та наслідків типових 
порушень діяльності функціональних систем (органів) і найпоширеніших хвороб людини; 
пояснювати принципи лікування типових патологічних процесів, типових порушень 
обміну речовин та найпоширеніших патологічних синдромів/хвороб людини; здатність 
застосовувати теоретичні знання з патофізіології в профілактиці основних захворювань 
людини. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 4 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 150 год., у тому числі 76 год. аудиторних занять (28 год. – лекційні 
заняття), 10 год. консультацій, 64 год. самостійної роботи. 

 
Мікробіологія з основами іммунології 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Мікробіологія з основами іммунології» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Поняття про мікробіологію Морфологія прокаріотів. Морфологія еукаріотів. 
Морфологія і біологія вірусів. Фізіологія мікроорганізмів. Мікрофлора людини та 
навколишнього середовища. Фітопатогенні мікроорганізми. Мікробне псування рослинної 
лікарської сировини, мікробне забруднення готових лікарських форм. Генетика 
мікроорганізмів. Дія фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми. 



Мікрофлора навколишнього середовища. Мікробіоценози людини. Еубіотики. 
Фітопатогенні мікроорганізми. Мікробне псування рослинної лікарської сировини. 
Мікробне забруднення готових лікарських форм. Методи попередження їх мікробного 
забруднення. Методи визначення мікробної контамінації. Основи хіміотерапії. Основні 
вимоги до хіміотерапевтичних препаратів. Основні групи хіміотерапевтичних препаратів, 
механізм дії, застосування. Антибіотики: класифікація, механізм та спектр дії. Побічна дія 
антибіотиків. Методи визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків. Вчення про 
інфекцію. Вчення про імунітет. Імунодіагностика інфекційних хвороб. Імунобіологічні 
препарати для профілактики і терапії інфекційних захворювань. Вакцини. Сироватки. 
Поняття про імунобіотехнологію. Поняття про алергію. Збудники ешерихіозів, 
шигельозів, черевного тифу та паратифів А і В, харчових токсикоінфекцій, холери. 
Збудники туберкульозу, дифтерії. Збудники менінгіту, кашлюку, легіонельозу. Збудники 
правця, газової анаеробної інфекції, ботулізму. Збудники гонореї, сифілісу, хламідіозу, 
мікоплазмозу. Збудники зоонозних інфекцій: чуми, туляремії, сибірки, бруцельозу, 
кампілобактеріозу, лептоспірозу. Збудники епідемічного вошиного та ендемічного 
кліщового поворотного тифу. Збудники гнійно- запальних та шпитальних інфекцій. 
Грампозитивні піогенні коки: стафілококи, стрептококи. Умовно-патогенні паличковидні 
бактерії: синьогніна паличка, протеї, клебсієли. Збудники грипу, парагрипу, епідемічного 
паротиту, кору, респіраторно-сінцитіальний вірус. Збудник краснухи, аденовіруси. 
Збудники поліомієліту, гепатиту А. Збудники вірусного гепатиту В, СНІДу, герпесу. 
Збудники сказу, кліщового енцефаліту. Збудники дерматомікозів, глибоких мікозів, 
кандидозів, актиномікозів. Збудники амебіазу, балантидіазу, лямбліозу. Збудники 
трипаносомозу, малярії. Збудники трихомонозу, токсоплазмозу, лейшманіозу. 
Кількість кредитів: 5. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: негативні наслідки впливу небезпечних факторів на організм 
людини; знати сучасні методами мікробіологічних досліджень при інфекційних хворобах; 
принципи одержання вакцинних препаратів, методи їх стандартизації і контролю, 
практичне використання; принципи виготовлення імунних сироваток, методами їх 
стандартизації, контролю, практичне значення. 
Студент повинен уміти: оцінювати результати лабораторних та інструментальних 
досліджень, інтерпретувати розвиток медицини в історичній ретроспективі; трактувати 
основні історико-медичні події; демонструвати володіння морально-етичними 
принципами ставлення до живої людини, її тіла як об’єкта анатомічного та клінічного 
дослідження., створювати та дотримуватись вимог асептики, санітарного режиму та 
техніки безпеки на робочих місцях при виготовленні лікарських засобів в аптеках та на 
фармацевтичних підприємствах, оцінювати санітарний стан об’єктів санітарного нагляду, 
виявляти факти, що сприяють виникненню та поширенню захворювань та уражень, аналізувати 
мікробіологічні показники мікробного забруднення лікарських препаратів. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 4 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 150 год., у тому числі 86 год. аудиторних занять (20 год. – лекційні 
заняття), 10 год. консультацій, 54 год. самостійної роботи. 

 
Фізична та колоїдна хімія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Фізична та колоїдна хімія» належить до 
переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Одна із 
фундаментальних дисциплін у системі вищої фармацевтичної освіти, яка продовжує 
хімічну підготовку провізора. Знання теоретичних основ фізичної та колоїдної хімії 
необхідне для глибокого вивчення аналітичної, біологічної, фармацевтичної та 
токсикологічної хімії, фармакогнозії і технології ліків. Вивчення курсу фізичної та 



колоїдної хімії дозволить майбутньому фахівцю оволодіти певним мінімумом знань у 
галузі виготовлення, контролю якості та зберігання ліків, а також їх біотрансформації в 
організмі людини. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основні фізико-хімічні явища та закономірності, використовувані 
у фізичній і колоїдній хімії; правила техніки безпеки роботи в хімічній лабораторії та з 
фізичним обладнанням; розчини та процеси, які відбуваються у водних розчинах; основні 
закони термодинаміки, термохімії, включаючи роль і значення термодинамічних 
потенціалів, наслідки із закону Гесса; хімічну рівновагу, способи розрахунку констант 
рівноваги та складу рівноважної суміші; фазові рівноваги; основи фізико-хімічного аналізу; 
властивості розбавлених розчинів; розчини електролітів; електродні потенціали й 
електрорушійні сили; кінетику хімічних реакцій і каталіз; фізико-хімічні основи 
поверхневих явищ і дисперсних систем; вплив різних факторів на деструкцію лікарських 
речовин; способи розрахунку термінів придатності, періоду напіврозпаду лікарських 
речовин; можливості використання поверхневих явищ для приготування лікарських форм; 
основи фазових і фізичних станів полімерів, можливості їх змін з метою використання в 
медицині, фармації; основні властивості високомолекулярних речовин; фактори, які 
впливають на одержання студнів, набрякання, тіксотропію, синерезис, коацервацію, 
в'язкість, періодичні реакції в механізмі приготування лікарських форм. 
Студент повинен уміти: самостійно працювати з навчальною та довідковою літературою 
з фізичної та колоїдної хімії; користуватися основними прийомами та методами фізико-
хімічних вимірювань; працювати з основними типами приладів, використовуваних у  
фізичній і колоїдній хімії; обчислювати термодинамічні функції стану системи, теплові 
ефекти хімічних процесів; розрахувати константи рівноваги, рівноважні концентрації 
реагентів, рівноважний вихід продуктів реакції, ступінь перетворення вихідних речовин; 
зміщувати рівновагу в розчинах; прогнозувати швидкість процесів у розчинах та в 
дисперсних системах; збирати найпростіші установки для проведення лабораторних 
досліджень; застосовувати одержані знання для вивчення аналітичної, фармацевтичної 
хімії, фармакології, токсикології, технології ліків. 
Студент повинен володіти: методами статистичної обробки експериментальних 
результатів фізико-хімічних досліджень; методикою оцінки похибок фізико-хімічних 
вимірювань; методами потенціометрії, кондуктометрії та кріоскопії; навичками 
інтерпретації розрахованих значень термодинамічних функцій з метою прогнозування 
можливості здійснення і напрямку перебігу хімічних процесів; технікою проведення 
основних фізико-хімічних експериментів; технікою експериментального визначення рН 
розчинів за допомогою  індикаторів і приладів; фізико-хімічними методами аналізу 
речовин, які утворюють істинні розчини і дисперсні системи; навичками приготування, 
оцінкою якості, способами підвищення стабільності дисперсних систем. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 4 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 78 год. аудиторних занять (26 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 34 год. самостійної роботи. 

 
Біологічна хімія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Біологічна хімія» належить до переліку 
нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Розглядає 
закономірності будови і реакційної здатності окремих класів карбонових сполук у зв’язку 
з їх біологічними функціями та впливом на фізіологічні процеси, що відбуваються в 
біологічних системах. 



Кількість кредитів: 6. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: фізичні і хімічні властивості та перетворення органічних 
речовин і сполук, фізико-хімічні закономірності у процесі життєдіяльності організму, 
закономірності метаболічних процесів у різних органах і тканинах, особливості хімії 
найважливіших класів органічних сполук, застосування їх у практиці аграрного 
господарства; основні поняття про обмін вуглеводів, білків, ліпідів, нуклеїнових кислот, 
енергетичний обмін, дію гормонів, медіаторів. 
Студент повинен уміти: робити висновки про властивості речовин, виходячи з їхньої 
будови, і про будову речовин на підставі їхніх властивостей; складати рівняння реакцій з 
участю конкретної речовини, використовуючи знання хімічних властивостей певного класу 
органічних сполук, до якого належить дана речовина; технічно та методично грамотно 
виконувати досліди; пояснювати спостереження; розпізнавати органічні речовини за 
характерними ознаками і якісними реакціями; самостійно ставити, формулювати, 
вирішувати експериментальні завдання. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 5 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 180 год., у тому числі 90 год. аудиторних занять (30 год. – лекційні 
заняття), 12 год. консультацій, 78 год. самостійної роботи. 

 
Комп’ютерне моделювання у фармації 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Комп’ютерне моделювання у фармації» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Методи побудови моделей реальних фармацевтичних систем. Програмні 
засоби комп’ютерного моделювання. Теоретичні моделі та їх використання. Статистичні 
методи побудови емпіричних моделей. Типові моделі фармації, їх програмна реалізація та 
застосування. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги:  
Студент повинен знати: способи збору фармацевтичної інформації, принципи 
математичного моделювання об’єктів дослідження, засоби організації, планування і 
здійснення експерименту на фармацевтичному виробництві, теорію та практику побудови 
основних класів математичних моделей, що застосовуються у фармацевтичній справі, 
питання верифікації, інтерпретації та практичного застосування математичних моделей. 
Студент повинен уміти: застосовувати методи математичної статистики для 
розв’язування конкретних прикладних задач суміжних дисциплін, розробляти прості 
математичні моделі, оцінювати їхні адекватність і точність, оцінювати та інтерпретувати 
багатомірні моделі системного плану, одержувані сучасними засобами обчислювальної 
техніки. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 5 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 36 год. аудиторних занять (4 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 48 год. самостійної роботи. 

 
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім 
ступенем «Магістр». Ціль навчальної дисципліни: сформувати необхідні комунікативні 
вміння в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, 



навички практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності 
(аудіювання, говоріння, діалогічного та монологічного мовлення, читання, письма та 
перекладу) в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння 
новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела; надати теоретичні та практичні 
знання, сформувати фахові компетентності із іноземної мови та загальні компетентності з 
метою їх подальшого використання при вивченні професійно-орієнтованих програм: 
анатомії, гістології, терапії, клінічних дисциплін, хімії, фармакології, фармакогнозії тощо. 
Програма дисципліни включає вивчення таких тем: Фармацiя – наука та технологія – 
засвоєння лексичного матеріалу. Лiки: виготовлення, назва та стандарти – вивчення 
релевантної термінології. Стандарти ліків, класифiкацiя та основні властивості ліків, 
фармакологія, ліки та проблеми їх взаємодії, фармакогнозія, роль лікарських рослин у 
лікуванні різних захворювань – засвоєння лексичного матеріалу. Лікарські рослини –
вивчення термінотворчих елементів латинського походження, що позначають назви 
рослин. 
Кількість кредитів: 10 
Форми контролю: 2 екзамени, 2 заліки. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: професійно орієнтований лексико-граматичний матеріал, що 
використовується в різних мовних ситуаціях, розмовні штампи ділового етикету й мовної 
поведінки – професійні терміни й поняття, назви лікарських рослин, фармацевтичні 
терміни, лексичний мінімум з іноземної (англійської, німецької чи французької) мови; 
особливості перекладу текстів фармацевтичної та медичної тематики; основну сучасну 
іншомовну фахову лексику та лексику дисциплін медичного циклу; 
Студент повинен уміти: вести бесіду-діалог загального характеру, користуватися 
правилами мовного етикету, проводити аналітичне опрацювання іншомовних 
фармацевтичних джерел з метою отримання професійної інформації, працювати з 
довідниковою літературою та словниками, використовувати термінологію в практичній 
роботі тощо; застосовувати знання, отримані на заняттях з анатомії і латинської мови, в 
процесі вивчення іноземної фармацевтичної термінології. 
Мова викладання: іноземна. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається з 1 по 8 семестр навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 300 год., у тому числі 280 год. аудиторних занять, 18 год. консультацій, 
2 год. самостійної роботи. 

 
Етика і деонтологія у фармації 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Етика і деонтологія у фармації» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Навчальна дисципліна має на меті виховання морально-етичних цінностей: 
чесність, милосердя, совісність, готовність допомогти людині, відповідальність за 
доручену справу і таке ін. Знайомить студентів з етичними, біоетичними та 
деонтологічними принципами і нормами, які сприяють належному виконанню 
професійних обов’язків впродовж практичної діяльності фахівців в галузі фармації. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основи системи права і фармацевтичного законодавства; основні 
механізми державного регулювання фармацевтичної діяльності; принципи організації 
надання фармацевтичної допомоги населенню; основні принципи організації 
фармацевтичного забезпечення населення; правові та етичні норми фармацевтичної 
діяльності; соціальна відповідальність організацій; етично-правові норми фармацевтичної 
діяльності; основи трудового права. 
Студент повинен уміти: формувати відносини з хворими та лікарями з метою виконання 



етичних критеріїв ВООЗ та принципів належної аптечної практики щодо просування 
лікарських засобів на ринку, мінімізації зловживання та невірного використання 
лікарських засобів. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 1 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 44 год. аудиторних занять (12 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 40 год. самостійної роботи. 

 
Вступ у фармацію 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Вступ у фармацію» належить до 
переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Дисципліна 
має на меті на основі історії фармації та медицини посилення мотивації до освоєння фаху 
фармацевта. Знайомить студентів з медициною рабовласницького суспільства. Медицина 
Китаю, Єгипту, Індії, Ірану, Тібету, Александрії, Стародавньої Греції, Стародавнього 
Риму. Медицина Візантії, арабських народів. Медицина в період промислового 
капіталізму та імперіалізму. Розвиток бактеріології. Проблема імунітету. Клінічна 
медицина. Хірургія в 19-20 ст. Знеболювання. Фармація в 17-19 ст. Вплив досягнень науки 
і техніки на розвиток фармації. Розвиток фармації в Україні. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: історію зародження фармації від найдавніших часів до 
сьогодення, вплив розвитку та удосконалення медичних знань на створення лікарських 
форм, їх удосконалення, факти, що спричиняли розвиток тієї чи іншої галузі медицини, 
вплив загальноісторичних подій на становлення і вивчення окремих природничих наук, а 
також хронологію і етапи створення різноманітних лікарських форм. 
Студент повинен уміти: застосовувати знання з історії фармації та медицини для 
посилення мотивації до освоєння фаху фармацевта. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 2 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 52 год. аудиторних занять (20 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 32 год. самостійної роботи. 

 
Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Безпека життєдіяльності, основи 
біоетики та біобезпеки» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за 
освітнім ступенем «Магістр». Основні поняття про охорону праці; правові та організаційні 
питання охорони праці; дії при аварійних ситуаціях та нещасних випадках на виробництві, 
порядок їх розслідування; система управління охороною праці; навчання з питань охорони 
праці; санітарія та гігієна робочого місця; основні правила перебування та роботи у 
фармацевтичній сфері; надання першої медичної допомоги. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основні групи негативних факторів впливу на людину і довкілля, 
їхні наслідки, безпечні підходи виконання фармацевтичних робіт, особливості надання 
медичної допомоги у різних випадках. 
Студент повинен уміти: аналізувати вплив негативних факторів на людину і довкілля, 
їхні наслідки та шляхи запобігання, застосовувати безпечні підходи під час виконання 
фармацевтичних робіт та досліджень. 
Мова викладання: українська. 



Термін вивчення: дисципліна вивчається у 2 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 34 год. аудиторних занять (20 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 50 год. самостійної роботи. 

 
Гігієна у фармації та екологія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Гігієна у фармації та екологія» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Головною метою викладання курсу є формування у студентів, майбутніх 
провізорів, профілактичного світогляду, усвідомленого розуміння взаємозв’язку здоров’я 
людини з усіма умовами її існування, засвоєння основ загальної гігієни, оволодіння 
методами гігієнічної оцінки факторів зовнішнього середовища, правильної організації 
згідно з існуючими державними гігієнічними вимогами та нормами санітарно-
гігієнічного та протиепідемічного режиму при реалізації, виготовленні та зберіганні 
лікарських препаратів. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: елементи санітарних стандартів України, на базі яких 
здійснюється професійна; вплив чинників навколишнього середовища на здоров’я 
людини, основні напрями профілактики захворювань, пов’язаних з негативним впливом 
чинників навколишнього середовища на здоров’я людини; гігієнічні вимоги до якості 
питної води та організація забезпечення населення доброякісною питного водою; вплив 
житлових умов на здоров’я людини та гігієнічні вимоги до житла; значення харчування 
для здоров’я людини. Вплив на здоров’я кількісних i якісних характеристик харчового 
раціону; гігієнічні вимоги до організації харчування окремих груп населення; основи 
особистої гігієни; організацію санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в 
лікарні. 
Студент повинен уміти: вимірювати та давати гігієнічне оцінювання температурі 
повітря, відносній вологості, швидкості руху повітря; відбирати проби води з 
водопроводу, шахтного колодязя для лабораторних досліджень; визначати та оцінювати 
органолептичні показники питної води; оцінювати санітарні умови житла. Складати 
рекомендації щодо оздоровлення житлових умов; проводити розрахунки енергетичної 
цінності добового раціону та збалансованості в ньому харчових речовин; проводити 
санітарне обстеження приміщень, давати гігієнічне оцінювання та рекомендації щодо 
усунення недоліків; контролювати бактеріальне забруднення повітря, поверхні та 
предметів в різних приміщеннях. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 3 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 44 год. аудиторних занять (22 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 40 год. самостійної роботи. 

 
Перша долікарська допомога 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Перша долікарська допомога» належить 
до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». 
Вивчення курсу сприяє комплексному формуванню загально-професійних компетенцій, 
засвоєнню базових знань з фундаментальних наук. Мета дисципліни – навчити майбутніх 
фармацевтів швидко орієнтуватись у складних ситуаціях нещасних випадків, правильно 
визначати вид і характер ушкоджень, захворювань, вибрати спосіб надання першої 
долікарської допомоги при невідкладних станах та кваліфіковано здійснити її. Перша 
долікарська допомога надається медичними працівниками та фармацевтами на місці 
пригоди, під час транспортування в лікувальних та фармацевтичних закладах до прибуття 



лікаря. 
Кількість кредитів: 2. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: завдання і загальні принципи надання першої долікарської 
допомоги в разі нещасних випадків і гострих станів; права і обов’язки фармацевтів у цих 
ситуаціях; уявлення про основні клінічні прояви захворювань внутрішніх органів, основні 
заходи профілактики; види пов’язок та правила їх накладання; види іммобілізації, способи 
й види транспортування потерпілих залежно від локалізації і характеру ушкоджень; 
принципи і методи реанімації: показання для її проведення та критерії її ефективності; 
види ран і кровотеч, принципи їх виникнення, ознаки, принципи зупинки кровотеч 
різними способами, можливі ускладнення; першу долікарську допомогу при опіках та 
відмороженнях; види ушкоджень тканин, кісток, суглобів; клінічні прояви, способи 
проведення іммобілізації, профілактики травматичного шоку; клінічні прояви нещасних 
випадків, отруєнь, гострих захворювань; особливості надання першої долікарської 
допомоги в практиці фармацевта. 
Студент повинен уміти: обробляти рани; проводити тимчасову зупинку кровотечі; 
проводити транспортну іммобілізацію кінцівок при переломах та вивихах; транспортувати 
потерпілих та тяжкохворих; накладати пов’язки на різні ділянки тіла; проводити штучну 
вентиляцію легень, закритий масаж серця, промивання шлунка; надання першої 
долікарської допомоги в разі знепритомніння, колапсу, шоку, опіків і відморожень, 
ураження електричним струмом, утоплення, отруєння, укусів тваринами та комахами, 
перегрівання та переохолодження організму. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 3 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 60 год., у тому числі 30 год. аудиторних занять (10 год. – лекційні 
заняття), 4 год. консультацій, 26 год. самостійної роботи. 

 
Екстремальна медицина 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Екстремальна медицина» належить до 
переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Курс 
базується на вивченні студентами анатомії і фізіології людини, біології з основами 
генетики, мікробіології з основами імунології, патологічної фізіології та інтегрується з 
цими дисциплінами; закладає основи вивчення студентами таких дисциплін як військова 
токсикологія і радіологія, військова хірургія, терапія, епідеміологія і гігієна, 
фармакологія, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та 
формування умінь застосовувати знання екстремальної медицини в процесі подальшого 
навчання і професійної діяльності; закладає основи теоретичних знань та практичних 
навичок з надання першої медичної допомоги, організації і проведення лікувально-
евакуаційних, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів при надзвичайних 
ситуаціях. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основні принципи оцінки медико-санітарних наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру; класифікувати засоби 
захисту населення в осередках надзвичайних ситуацій та знати порядок їх використання; 
визначити основні положення нормативно-правових актів щодо організації та 
функціонування загальнодержавної системи запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації техногенного і природного характеру; визначати зміст та основні принципи 
організації лікувально-евакуаційного забезпечення населення за умов надзвичайних 
ситуацій. 



Студент повинен уміти: визначити зміст та основні принципи організації санітарно-
гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій; 
оволодіти основними принципами існуючого порядку подачі інформації про надзвичайні 
ситуації; визначити структуру та порядок складання планів медичного забезпечення 
населення за умов надзвичайних ситуацій. Оволодіти основними принципами організації 
медичного постачання формувань і закладів ДСМК. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 5 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 30 год. аудиторних занять (10 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 54 год. самостійної роботи. 

 
Фармакологія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Фармакологія» належить до переліку 
нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Зміст фармакології, 
її завдання та місце серед інших фармацевтичних дисциплін. Загальна фармакологія. 
Види дії та шляхи введення ліків в організм. Механізми реалізації фармакологічної дії 
ліків. Поняття про фармакодинаміку та фармакокінетику. Побічні реакції ліків. Дозування 
лікарських засобів. Явища, що виникають при повторному та комбінованому 
застосуванні ліків. Поняття про фармакогенетику і фармакогеноміку. Лікарські засоби, 
що впливають на аферентну інервацію. Ліки медіаторної дії. Холінергічні лікарські 
засоби. Антихолінергічні лікарські засоби. Адренергічні та антиадренергічні лікарські 
засоби. Сучасні підходи до фармакологічної корекції алергії. Фармакологічна корекція 
болю. Наркотичні та ненаркотичні анальгетики, анальгетики-антипіретики. Сучасні 
підходи до фармакологічної корекції запалення. Фармакологія психотропних засобів 
пригнічувальної дії: нейролептиків транквілізаторів, седативних Фармакологія 
психотропних засобів пригнічувальної дії: снодійних, протипаркінсонічних, 
протиепілептичних засобів. Фармакологія психотропних засобів збуджувальної дії: 
психостимуляторів, антидепресантів, нормотіміків. Фармакологія психотропних засобів 
збуджувальної дії: ноотропів, адаптогенів, аналептиків, церебропротекторів, 
актопротекторів. Основи фармакогенетики. Лікарські засоби, які впливають на функції 
виконавчих органів: серцево-судинну систему: кардіотонічні, антиаритмічні, 
гіпотензивні, антиангінальні лікарські засоби. Фармакологічна характеристика засобів, 
що вливають на функцію органів респіраторної системи. Фармакологічна характеристика 
засобів, що вливають на функцію органів ШКТ. Фармакологічна характеристика 
діуретичних засобів. Фармакологічна характеристика засобів, що вливають на згортання 
крові. Антикоагулянти прямої та непрямої дії. Антиагреганти. Активатори та інгібітори 
фібринолізу. Гемостатики. Фармакологічна характеристика засобів, що впливають на 
гемопоез. Фармакологія гормональних лікарських засобів. Гормональні препарати 
гіпоталамусу, гіпофізу, щитоподібної, пара- щитоподібної, підшлункової залоз. 
Синтетичні гіпоглікемічні засоби. Фармакологія гормональних лікарських засобів. 
Препарати стероїдних гормонів, контрацептиви, анаболічні стероїди. Препарати 
водорозчинних та жиророзчинних вітамінів. Імунотропні препарати. Хіміотерапевтичні 
лікарські засоби: сучасні антибіотики: β-лактамні, макроліди, азаліди, тетрацикліни, 
хлорамфеніколи, аміноглікозиди, глікопептиди, лінкозаміди, рифаміцини, антибіотики 
різних груп. Сульфаніламіди, фторхінолони, протитуберкульозні засоби. Антисептики та 
дезінфектанти. Противірусні засоби. Протигрибкові засоби. Дефініції в сучасній фармації 
та фармакології чи як називаються ліки. Етапи створення ліків. 
Кількість кредитів: 8. 
Форма контролю: залік, екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: структуру рецепта, загальні правила виписування рецептів та 
заповнення рецептурних бланків згідно з вимогами чинних наказів; сучасні лікарські 



форми, які використовують у практичній медицині; класифікацію лікарських засобів за 
основними фармакологічними групами; номенклатуру найбільш уживаних препаратів 
кожної фармакологічної групи; основні питання фармакокінетики та фармакодинаміки 
лікарських засобів, що вивчаються; показання та протипоказання до застосування 
лікарських препаратів, їх побічну дію та заходи щодо запобігання їй; правила обліку та 
безпечного зберігання сильнодіючих, отруйних і наркотичних засобів, а також 
рецептурних бланків на ці препарати згідно з чинними наказами. 
Студент повинен уміти: виписувати рецепти на препарати в лікарських формах, 
дозволених для виписування фельдшерам; оформляти вимоги лікувально-профілактичних 
закладів, виписувати в них лікарські засоби; аналізувати терапевтичну та побічну дію 
найбільш уживаних лікарських засобів; оцінювати можливість і доцільність практичного 
застосування фармакологічних препаратів при певних патологічних станах на основі знань 
про їхні властивості, механізм та локалізацію дії; використовувати лікарські засоби в разі 
надання невідкладної допомоги та виписувати на них рецепти; користуватися довідковою 
літературою. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 5 і 6 семестрах навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 240 год., у тому числі 146 год. аудиторних занять (26 год. – лекційні 
заняття), 16 год. консультацій, 78 год. самостійної роботи. 

 
Фармакогнозія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Фармакогнозія» належить до переліку 
нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Метою вивчення 
навчальної дисципліни є формування знань з лікарських рослин, лікарської рослинної 
сировини, сировини тваринного походження, необхідного світогляду щодо раціонального 
використання природних рослинних ресурсів їх охорони та відтворення. Основними 
завданнями вивчення дисципліни «Фармакогнозія» є опанування студентами знань з 
лікарських рослин, лікарської рослинної сировини, сировини тваринного походження, 
необхідного світогляду щодо раціонального використання природних рослинних 
ресурсів їх охорони та відтворення. 
Кількість кредитів: 8. 
Форма контролю: залік, екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основні поняття фармакогнозії, методи фармакогностичного 
аналізу, предмет і завдання фармакогнозії, її значення для практичної діяльності аналітика; 
основні фармакогностичні визначення і терміни; основні етапи розвитку фармакогнозії; 
характеристику сировинної бази лікарських рослин; організацію їх заготівлі; систему 
раціонального використання, охорони і відтворення ресурсів лікарських рослин; загальні 
правила заготівлі; систему стандартизації; види класифікації рослинної сировини; основні 
відомості про розповсюдження і місце зростання, вплив географічних і екологічних 
факторів на продуктивність; методи макроскопічного і мікроскопічного аналізів цільної, 
подрібненої лікарської рослинної сировини, її морфолого-анатомічні ознаки, можливі 
домішки; основні способи і форми застосування природної сировини у медицині та 
фармацевтичній практиці. 
Студент повинен уміти: проводити інформаційно-організаційну роботу з планової 
заготівлі лікарської сировини; визначати за морфологічними ознаками лікарські рослини у 
живому та гербаризованому вигляді; проводити їх заготівлю, сушіння, первинну обробку і 
зберігання; володіти технікою макроскопічного аналізу лікарської рослинної сировини; 
визначати тотожність ЛРС різних морфологічних груп у цільному, різаному та 
порошковому вигляді; розпізнавати домішки ботанічно близьких рослин при збиранні, 
прийманні та аналізі сировини; проводити товарознавчий аналіз, самостійно працювати з 
нормативно-довідковою літературою. 



Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 5 і 6 семестрах навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 240 год., у тому числі 146 год. аудиторних занять (26 год. – лекційні 
заняття), 16 год. консультацій, 78 год. самостійної роботи. 

 
Технологія ліків 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Технологія ліків» належить до переліку 
нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Курс призначений 
для вивчення основ фармацевтичної технології лікарських засобів; основних 
біофармацевтичних факторів, які впливають на біодоступність лікарських речовин у 
конкретних лікарських формах; організації умов праці відповідно до вимог безпеки 
життєдіяльності й охорони праці; знань про фізико-хімічні та хімічні властивості 
лікарських засобів. 
Кількість кредитів: 12. 
Форма контролю: залік, залік, екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: структуру та основний зміст української фармакопеї щодо 
приготування, випробування, маркування та зберігання ліків; класифікацію ліків за 
формами та фізико-хімічними властивостями лікарських і допоміжних засобів; теоретичні 
основи технології різних за формою ліків; основні правила введення лікарських речовин у 
лікарські форми; принципи застосування засобів малотонажного виробництва; 
номенклатуру лікарських засобів промислового виробництва, їх загальну характеристику, 
умови зберігання. 
Студент повинен уміти: працювати з приладами, виконувати необхідні аналізи, давати 
оцінку результатам, що одержані володіти сучасними уявленнями по натуральні та штучні 
джерела біотехнологічного продукту та засоби пошуку й створення продуцентів важливих 
для людини біологічно активних продуктів, засвоїти теоретичні основи та ознайомитися з 
практичними методами та технічними засобами культивування продуцентів у 
біореакторах. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 5, 6 і 7 семестрах навчання за освітнім 
ступенем «Магістр» в обсязі 360 год., у тому числі 196 год. аудиторних занять (40 год. – 
лекційні заняття), 24 год. консультацій, 140 год. самостійної роботи. 

 
Фармацевтична хімія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Фармацевтична хімія» належить до 
переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». При  
вивченні даного курсу студенти повинні навчитись спостерігати хімічні явища і їх 
пояснювати, повинні навчитись ідентифікувати фармацевтичні препарати, навчитись 
працювати з органічними та неорганічними реактивами, дотримуючись відповідних 
правил техніки безпеки. Одночасно студенти повинні навчитись логічно мислити, 
самостійно набувати і поглиблювати знання. 
Кількість кредитів: 12. 
Форма контролю: залік, залік, екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: предмет і завдання фармацевтичної хімії; значення 
фармацевтичної хімії у народному господарстві; зв’язок фармацевтичної хімії з 
фундаментальними хімічними  та біологічними дисциплінами, прикладними профільними 
дисциплінами; методи кількісного визначення органічних та неорганічних речовин, 
фізичні та фізико-хімічні методи аналізу; методи експрес-аналізу лікарських форм, 
правильно вирішувати питання якість лікарського препарату. 



Студент повинен уміти: готувати необхідні реактиви, індикатори, еталонні розчини; 
готувати основні робочі, титровані розчини з фіксаналів та за наважками, встановлювати 
поправочні коефіцієнти титрованих розчинів; здійснювати аналіз хіміко-фармацевтичних 
хімічними та фізико-хімічними методами; проводити аналіз готових лікарських форм з 
використанням хімічних та фізико-хімічних методів аналізу; експрес-аналізувати лікарські 
форми, виготовлені екстемпорально; здійснювати якісний і кількісний аналіз різних 
лікарських форм. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 6, 8 і 9 семестрах навчання за освітнім 
ступенем «Магістр» в обсязі 360 год., у тому числі 224 год. аудиторних занять (46 год. – 
лекційні заняття), 24 год. консультацій, 112 год. самостійної роботи. 

 
Фармацевтичне право та законодавство 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Фармацевтичне право та законодавство» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Мета викладання дисципліни – формування у майбутніх фахівців теоретичних 
основ права та фармацевтичного законодавства; набуття системних правових знань щодо 
регулювання фармацевтичної діяльності та обігу лікарських засобів, а також формування 
професійно важливих навичок щодо аргументованого прийняття правоомірних рішень для 
забезпечення ефективного функціонування фармацевтичних підприємств та 
фармацевтичного забезпечення населення. Завдання – розуміння специфіки нормативно-
правового регулювання фармацевтичної діяльності в Україні та за кордоном; 
використання нормативно-правової бази щодо регулювання господарської діяльності у 
сфері фармацевтичної діяльності та обігу лікарських засобів; організації та проведення 
заходів державного нагляду, відповідальності за порушення чинного законодавства. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основні механізми державного регулювання фармацевтичної 
діяльності; принципи організації надання лікарської допомоги населенню; основні 
принципи організації фармацевтичного забезпечення населення згідно з вимогами 
Належної аптечної практики; етично-правові норми фармацевтичної діяльності; порядок 
відкриття аптеки; ліцензування підприємницької діяльності; державне нормування правил 
приготування лікарських форм та фармацевтичного порядку в аптеках; державне 
регулювання і управління процесом розробки і виробництва ліків; нормативно-правову 
базу клінічної апробації та реєстрації ліків. 
Студент повинен уміти: організувати вхідний контроль лікарських засобів; проводити 
внутрішньо аптечний контроль якості ліків; організовувати зберігання лікарських засобів і 
товарів аптечного асортименту відповідно до вимог нормативних актів; приймати рецепти 
від населення та здійснювати відпуск виготовлених лікарських форм і готових лікарських 
засобів; складати акти утилізації лікарських форм; здійснювати арбітражний контроль 
виготовленої продукції у разі пред’явлення претензій; складати відомості про 
матеріально-технічну базу аптечного пункту та аптеки, а також організаційні документи, 
необхідні для їх діяльності; заключати та розривати трудовий договір, брати участь у 
підготовці колективного договору, оформляти відповідні організаційно-розпорядні 
документи. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 6 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 44 год. аудиторних занять (22 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 40 год. самостійної роботи. 

 



Навчальна практика: Підготовка офіцерів запасу галузі знань “Охорона здоров’я”. 
Спеціальність “Фармація” 

Анотація навчальної дисципліни. Навчальна практика: «Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань “Охорона здоров’я”. Спеціальність “Фармація”» належить до переліку 
нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Актуальність 
вивчення навчальної дисципліни зумовлена необхідністю підготовки майбутніх 
фармацевтів для потреб Збройних Сил України з метою забезпечення військової ланки 
медичної служби лікарськими засобами та медичним інструментарієм. Мета вивчення 
дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для розвитку 
почуття патріотизму та гордості за Збройні Сили України, їх медичну службу, 
формування готовності до захисту Вітчизни у локальних воєнних конфліктах, під час 
надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час. Вивчення дисципліни передбачає 
усвідомлення, що своєчасне і професійне надання першої медичної допомоги підвищує 
шанс щодо збереження життя пораненого, а успішність та якість лікування поранених і 
хворих залежить від вирішення питань забезпечення майном та технікою в умовах 
сучасної війни. Навчальна дисципліна «Підготовка офіцерів запасу галузі знань “Охорона 
здоров’я”. Спеціальність “Фармація”» закладає основи знань та вмінь фармацевта, що 
можуть бути використані в умовах воєнного часу та надзвичайних ситуацій. Засвоївши 
програму, майбутні фахівці мають бути здатними вирішувати професійні завдання в 
умовах воєнного часу: розгортати функціональні підрозділи аптеки медичної роти 
механізованої бригади, здійснювати прийом, зберігання, облік медичного майна, 
забезпечення медикаментами та лікувальними розчинами всіх функціональних підрозділів 
медичної роти в обсязі посадових обов’язків фармацевта, начальника медичного складу. 
Усі питання військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій доцільно 
вивчати з урахуванням знань і практичних навичок, отриманих студентами з інших 
навчальних дисциплін, насамперед з анатомії з основами фізіології, першої медичної 
допомоги, фармакології, технології ліків, гігієни з основами екології, безпеки 
життєдіяльності, основ мікробіології, основ медичного і фармацевтичного товарознавства. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основні завдання медичної служби Збройних Сил України у 
воєнний час; основи організації лікувально-евакуаційних, лікувально-профілактичних, 
санітарно-гігієнічних, протиепідемічних заходів у військах; будову аптеки військової 
частини, порядок розгортання під час бойових дій; медико-тактичну характеристику 
комплектів медичного майна різного призначення; норми постачання, класифікацію та 
правила зберігання медичного майна у військовій частині та на медичних складах у 
польових умовах; завдання та структуру організації Державної служби медицини 
катастроф; норми та порядок забезпечення медичним майном та медичною технікою під 
час бойових дій та надзвичайних ситуацій. 
Студент повинен уміти: здійснювати медичний контроль за станом здоров’я особового 
складу, готувати поранених і хворих до евакуації, здійснювати їх евакуацію; 
користуватися засобами індивідуального та колективного медичного захисту; 
поповнювати комплектно-табельне оснащення медичних підрозділів та частин Збройних 
Сил України; робити облік і звіт в обсязі посадових обов’язків начальника аптеки 
військової частини, медичного складу; розгортати аптеку медичної роти бригади та 
військово-польового пересувного госпіталю; проводити контроль зараження отруйними і 
радіоактивними речовинами медичної техніки та майна; здійснювати спеціальну обробку 
лікарських засобів, медичної техніки та іншого медичного майна, зараженого отруйними 
та радіоактивними речовинами. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 6 семестрі навчання за освітнім ступенем 



«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 50 год. аудиторних занять, 6 год. консультацій, 
34 год. самостійної роботи. 

 
Фармакотерапія з фармакокінетикою 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Фармакотерапія з фармакокінетикою» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Розкриття практичних аспектів фармакотерапії, шляхи і методи використання 
її досягнень у фармацевтичній практиці. Принципи складання комбінацій лікарських 
засобів з урахуванням клінічного перебігу захворювань, а також даних про 
фармакокінетику і фармакодинаміку лікарських препаратів. Удосконалення 
використовуваних та створення нових методик лікування хвороб. Визначення 
фармакологічних груп препаратів, принцип вибору окремих лікарських засобів у 
конкретній клінічній ситуації. Ознайомлення і засвоєння основних принципів розрахунку 
фармакокінетичних параметрів при судинному й позасудинному введенні в організм 
лікарських засобів на основі однокамерної та двокамерної моделі. Вироблення загальної 
методології і принципів підбору лікарських засобів для проведення ефективної, безпечної 
та економічно доступної індивідуалізованої фармакотерапії пацієнта. Вироблення 
методології фармацевтичної опіки амбулаторних хворих на основі забезпечення їх 
інформацією про лікарські засоби, призначені лікарем або засоби, дозволеними діючим в 
Україні законодавством для безрецептурного відпуску з метою попередження або 
мінімізації їх побічної дії на організм. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: правила та способи введення лікарських речовин, виходячи з їх 
властивостей та особливостей дії; правила фармацевтичної етики і деонтології; принципи 
фармакотерапії основних патологічних станів, які розвиваються в результаті 
терапевтичних, хірургічних, гінекологічних, психічних, шкіряних, очних, 
отоларингологічних, стоматологічних, інфекційних, дитячих хвороб, що загрожують 
життю хворого та вимагають термінового або планового лікування; правила та способи 
введення лікарських речовин, виходячи з їх властивостей та особливостей дії; основні 
поняття і терміни фармакокінетики; способи розрахунку фармакокінетичних параметрів, 
сучасні методи оцінки фармакокінетичних параметрів; класифікацію та особливості 
шляхів введення лікарських засобів; біофармацевтичну класифікацію діючих речовин; 
види та особливості фармакокінетичної взаємодії лікарських засобів; групи лікарських 
засобів, які потребують терапевтичного лікарського моніторингу. 
Студент повинен уміти: використовувати знання про фармакологічні ефекти, механізм 
дії, фармакокінетику ліків, принципи їх дозування для ефективності і безпечності 
фармакотерапії; розраховувати значення основних фармакокінетичних параметрів 
(константи елімінації, об’єм дистрибуції, періоду напіввиведення, кліренсу, біологічної 
доступності тощо); використовувати одержані значення фармакокінетичних параметрів 
при виборі дози і кратності введення лікарського засобу для конкретного хворого; 
визначати і обґрунтовувати вид лікарської форми, дозу і кратність введення лікарського 
засобу, залежно від значення фармакокінетичних параметрів; створювати необхідну базу 
даних щодо безпечної і ефективної фармакотерапії, особливо хронічних і гострих 
захворювань на основі фармакокінетичного моніторингу. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 7 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 36 год. аудиторних занять (8 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 48 год. самостійної роботи. 

 



Фармакоекономіка 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Фармакоекономіка» належить до 
переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Доказова 
медицина: поняття, методологія, фундаментальні принципи, основні терміни доказової 
медицини, об’єктивні причини формування принципу доказовості в галузі охорони 
здоров’я. Фармакоекономіка як наука: мета, задачі, предмет та об’єкти вивчення. Зв’язок 
фармакоекономіки з суміжними дисциплінами та її місце в системі вищої фармацевтичної 
освіти. Характеристика основних фармакоекономічних категорій: дієвість (efficacy), 
клінічна ефективність (effectiveness) та безпечність (safety) лікарських засобів, комплаєнс 
(compliance), витрати (cost), економічна ефективність (benefit), користь (utility) з позиції 
фармакоекономіки. Їх значення для проведення фармакоекономічних досліджень. Система 
фармакологічного нагляду в Україні: законодавча база, організаційна структура, основні 
задачі та напрямки діяльності. Застосування результатів кількісних 
фармакоепідеміологічних досліджень споживання лікарських засобів для підвищення 
якості медичної допомоги.  Математичне моделювання в фармакоекономіці.  Методи 
фармакоекономічного аналізу. Формулярна система як необхідна складова процесу 
стандартизації в медицині. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: значення фармакоекономіки в сучасній системі охорони 
здоров’я, практичні діяльності фахівців фармацевтичної галузі; основні принципи та 
положення доказової медицини; методологію фармакоекономічного аналізу; 
фармакоекономічний аналіз терапії найбільш поширених захворювань. 
Студент повинен уміти: використовувати різні методи фармакоекономічних досліджень; 
аналізувати результати фармакоекономічних досліджень для вибору оптимальної 
медичної технології серед існуючих альтернатив, підвищення якості медичної допомоги, 
оптимального використання як бюджетних коштів, так і коштів пацієнта; використовувати 
основні методи фармакоепідеміологічних досліджень; застосовувати систематизовані 
інформаційні джерела для визначення ефективності та безпечності лікарських засобів, 
немедикаментозних медичних технологій; здійснювати раціональний відбір лікарських 
засобів з урахуванням показників вартості та терапевтичної ефективності, 
фармакоекономічних та фармакоепідеміологічних показників для оптимізації лікарського 
забезпечення; оцінювати фармакоекономічні властивості лікарських препаратів при 
створенні стандартів надання медичної допомоги при різних захворюваннях, формуванні 
переліку життєво-необхідних і важливих лікарських засобів, списків для пільгового 
забезпечення лікарськими засобами, формулярів (переліків) лікарських засобів медичних 
установ; скласти цілісну уяву про можливості використання методології 
фармакоекономіки при вирішенні різноманітних задач професійної діяльності фахівців 
фармації. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 7 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 28 год. аудиторних занять (6 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 56 год. самостійної роботи. 

 
Фармацевтичне та медичне товарознавство 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Фармацевтичне та медичне 
товарознавство» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім 
ступенем «Магістр». Теоретичні основи товарознавства. Класифікація товарів. Кодування 
товарів. Основи матеріалознавства медичних та фармацевтичних товарів. Класифікація 
матеріалів, їх властивості, області застосування у фармації. Товарознавчий аналіз 



обладнання для дезінфекції, передстерилізаційної обробки та стерилізації. Товарознавчий 
аналіз загально хірургічних (відтискних, зондуючих, бужуючих) та спеціальних медичних 
(акушерсько-гінекологічних, урологічних) інструментів; шовних матеріалів та 
проколюючих хірургічних голок; перев’язувальних матеріалів і готових перев’язувальних 
засобів. Пакування і маркування у фармації. Зберігання медичних виробів та лікарських 
засобів. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги:  
Студент повинен знати: категорії та види нормативної документації на медичні та 
фармацевтичні товари; об’єкти стандартизації в медицині та фармації; галузь дії 
стандартів на медичні та фармацевтичні товари; структуру та основні розділи Державних 
реєстраторів та класифікаторів; класифікацію та вимоги до упаковки та її основних 
компонентів; фізико-хімічні властивості фармацевтичних товарів; основні цілі, етапи та 
задачі товарознавчого аналізу; види класифікації товарів; структуру та основні розділи 
нормативних документів. 
Студент повинен уміти: аналізувати структуру та зміст стандартів на медичні та 
фармацевтичні товари; розпізнавати і розшифровувати знаки відповідності на медичних 
та фармацевтичних товарах; користуватися Державними реєстрами та класифікаторами 
при проведені товарознавчого аналізу; складати торгову класифікацію для окремих класів, 
підкласів, груп, підгруп та виді товарів медичного призначення; розшифровувати коди 
медичних та фармацевтичних товарів; використовувати коди для аналізу асортименту 
медичних та фармацевтичних товарів; користуватися загальноукраїнським 
класифікатором, Державним реєстром лікарських засобів та медичних виробів; 
прогнозувати можливі зміни хімічної структури та фізико-хімічні властивості 
фармацевтичних товарів під впливом факторів зовнішнього середовища в процесі 
транспортування, зберігання та експлуатації. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 7 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 46 год. аудиторних занять (18 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 66 год. самостійної роботи. 

 

Токсикологічна та судова хімія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Токсикологічна та судова хімія» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. Групи 
отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням досліджуваних 
об’єктів водою (мінеральні кислоти, луги та їх солі), дистиляцією з водяною парою (леткі 
речовини) та мінералізацією (метали). Група отруйних речовин, які ізолюються з 
біологічного матеріалу полярними розчинниками – лікарські речовини та отрути 
природного походження (отрути рослин, грибів, тварин і комах). Групи отруйних речовин, 
які ізолюються з біологічного матеріалу органічними розчинниками (пестициди чи 
отрутохімікати), які потребують особливих методів виділення (фториди, кремнійфториди, 
бром, йод) та отрути, які досліджуються безпосередньо в біологічних тканинах (карбону 
(ІІ) оксид чи чадний газ). Основні положення та принципи судової хімії. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги:  
Студент повинен знати: предмет, завдання і основні розділи токсикологічної хімії, галузі 
її застосування; класифікації отрут та отруєнь; класифікацію отруйних речовин за 
методами виділення їх з об’єктів біологічного походження; основні нормативні 



документи, які регламентують судово-токсикологічний і хіміко-токсикологічний аналіз; 
техніку безпеки і правила роботи в хіміко-токсикологічній (судово-токсикологічній) 
лабораторії; теоретичні основи методів виділення отруйних речовин з біологічного 
матеріалу, їх виявлення, ідентифікацію та кількісне визначення за допомогою хімічних та 
фізико-хімічних методів; шляхи поступлення отрут в організм та виведення з організму, їх 
токсикокінетику, розподіл в організмі, зберігання в трупному матеріалі та вплив 
зазначених процесів на результати хіміко-токсикологічного аналізу; токсикодинаміку 
отрут в організмі, механізми токсичної дії отрут; методи активної та штучної детоксикації, 
специфічну (антидотну) терапію. 
Студент повинен уміти: проаналізувати дані з навчальної і спеціальної літератури при 
вирішенні професійних завдань, пов’язаних з судово-токсикологічним аналізом та 
експрес-діагностикою гострих отруєнь; запропонувати методи виділення і аналізу отрут, 
виходячи з їх природи, характеру і стану об’єкта дослідження; складати план та вибирати 
оптимальний хід хіміко-токсикологічного дослідження; проводити виділення отруйних 
речовин та їх метаболітів з об’єктів біологічного походження (ізолювання, очищення, 
концентрування); проводити виявлення і кількісне визначення виділених отрут за 
допомогою хімічних, біохімічних і фізико-хімічних методів дослідження; оцінювати 
одержані результати з урахуванням обставин справи: токсикокінетика, зберігання в трупі, 
проведення медичних заходів при детоксикації, вікові, статеві та інші фактори; проводити 
експрес-аналіз гострих інтоксикацій з метою надання кваліфікованої медичної допомоги; 
задокументовувати проведення судово-токсикологічних досліджень (ведення робочого 
журналу, написання акту судово-токсикологічного дослідження). 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 7 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 82 год. аудиторних занять (16 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 30 год. самостійної роботи. 

 
Охорона праці та охорона праці в галузі 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Охорона праці та охорона праці в галузі» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Метою викладання цього курсу є огляд заходів з організації цивільного 
захисту та основних положень охорони праці в фармацевтичній практиці. Основними 
завданнями є формування в студентів необхідного базису безпечної професійної 
діяльності, закладення підґрунтя та підготовка майбутніх фахівців до роботи в умовах 
підвищеного ризику, структурування фахових знань у дусі ефективної протидії пасивним, 
активним та катастрофічним факторам, що діють на різних рівнях промислового 
виробництва та лабораторних досліджень. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основні ризики здоров’ю людини та довкіллю, що випливають з 
властивостей лікарських препаратів та технологічної організації лабораторної роботи та 
промислового виробництва. Методи протидії потенційним ризикам та способи ліквідації 
наслідків нещасних випадків та катастроф різного масштабу. 
Студент повинен уміти: аналізувати хімічні та фізичні властивості різних лікарських 
форм; застосовувати теоретичні знання, отримані на заняттях, для розв’язання конкретних 
задач охорони праці; адекватно діяти відповідно характеру та масштабу виявленої 
небезпеки. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 7 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 36 год. аудиторних занять (8 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 48 год. самостійної роботи. 



Організація та економіка фармації 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Організація та економіка фармації» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Основні принципи фармацевтичного забезпечення населення та лікувально-
профілактичних закладів. Основні завдання функціонування фармацевтичної галузі у 
країнах з різним станом розвитку економіки. Соціально-економічне значення 
фармацевтичної діяльності. Поняття «фармацевтичне забезпечення», «фармацевтична 
допомога», «фармацевтична послуга». Сутність та значення міжнародних стандартів у 
організації якісної фармацевтичної допомоги. Національна лікарська (фармацевтична) 
політика (НЛ(Ф)П): головні цілі. Роль ВООЗ у формуванні Національних програм 
охорони здоров’я. Організаційна структура фармацевтичної галузі та її державне 
регулювання в Україні, рівні управління. Законодавчо-нормативна база, що регламентує 
фармацевтичну діяльність в Україні. Основи економіки та системи обліку у фармації. 
Фармакоекономіка як інтегральна наука. Організація інвентаризації товарно-матеріальних 
цінностей у аптеках та фармацевтичних фірмах. Характеристика економічних показників 
торгово-фінансової діяльності аптек та фармацевтичних фірм. Характеристика та 
соціально-економічне значення товарообігу як найважливішого показника торгово-
фінансової діяльності аптек. 
Кількість кредитів: 5. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги:  
Студент повинен знати: основні принципи організації фармацевтичного забезпечення 
населення; Національна лікарська (фармацевтична) політика; організація роботи оптової 
фармацевтичної фірми, аптечного складу; організація діяльності аптек як закладів 
охорони здоров’я згідно вимог Належної аптечної практики (GРР); правила таксування 
вартості екстемпоральних лікарських препаратів. правила відпуску ліків з аптеки; 
організація фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування; 
спеціалізовані аптеки; організація системи обліку та звітності у аптеках (фармацевтичних 
фірмах); бухгалтерський баланс як елемент господарського обліку в аптеці 
(фармацевтичній фірмі); основні принципи й методи формування системи цін на лікарські 
засоби; поняття «доходи» і «витрати» в господарській діяльності аптек (фармацевтичних 
фірм); характеристика економічних показників торгово-фінансової діяльності аптек та 
фармацевтичних фірм. 
Студент повинен уміти: трактувати організаційні принципи фармацевтичної інформації 
на рівні фахівців охорони здоров’я; здійснювати внутрішньоаптечний контроль якості 
ліків; трактувати основні принципи облікової політики аптечних (фармацевтичних) 
підприємств; трактувати особливості обліку господарських операцій у системі 
бухгалтерських рахунків; здійснювати відпуск безрецептурних лікарських засобів, 
надавати консультації щодо раціонального застосування та належного зберігання ліків; 
застосовувати Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші законодавчі та 
нормативно-правові документи, що регламентують організацію обліку та звітності в 
Україні; використовувати сучасні інформаційні технології та автоматизовані системи 
управління та обліку. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 8 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 150 год., у тому числі 100 год. аудиторних занять (30 год. – лекційні 
заняття), 10 год. консультацій, 40 год. самостійної роботи. 

 
Лікарська токсикологія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Лікарська токсикологія» належить до 
переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Основи 



токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. Групи отруйних речовин, які 
ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням досліджуваних об’єктів водою 
(мінеральні кислоти, луги та їх солі), дистиляцією з водяною парою (леткі речовини) та 
мінералізацією (метали). Взаємозв’язок токсикології з токсикологічною хімією та 
судовою хімією. Напрями, цілі та завдання хіміко-токсикологічного аналізу. Основні 
етапи хіміко-токсикологічного аналізу. Використання хіміко-токсикологічного аналізу у 
теоретичній токсикології, клінічній токсикології, профілактичній токсикології та у судовій 
токсикології. Особливості хіміко-токсикологічного аналізу. Аналіз речових доказів. 
Об’єкти хіміко-токсикологічного дослідження їх характеристика, засоби консервування. 
Правила відбору, направлення і прийому об’єктів на судово-токсикологічне дослідження 
та зберігання проб. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги:  
Студент повинен знати: предмет, завдання і основні розділи токсикологічної хімії, галузі 
її застосування; класифікацію отруйних речовин за методами виділення їх з об’єктів 
біологічного походження; основні нормативні документи, які регламентують судово-
токсикологічний і хіміко-токсикологічний аналіз; техніку безпеки і правила роботи в 
хіміко-токсикологічній (судово-токсикологічній) лабораторії; теоретичні основи методів 
виділення отруйних речовин з біологічного матеріалу, їх виявлення, ідентифікацію та 
кількісне визначення за допомогою хімічних та фізико-хімічних методів; шляхи 
поступлення отрут в організм та виведення з організму, їх токсикокінетику, розподіл в 
організмі, зберігання в трупному матеріалі та вплив зазначених процесів на результати 
хіміко-токсикологічного аналізу; токсикодинаміку отрут в організмі, механізми токсичної 
дії отрут; методи активної та штучної детоксикації, специфічну (антидотну) терапію. 
Студент повинен уміти: проаналізувати дані з навчальної і спеціальної літератури при 
вирішенні професійних завдань, пов’язаних з судово-токсикологічним аналізом та 
експрес-діагностикою гострих отруєнь; запропонувати методи виділення і аналізу отрут, 
виходячи з їх природи, характеру і стану об’єкта дослідження; складати план та вибирати 
оптимальний хід хіміко-токсикологічного дослідження; проводити виділення отруйних 
речовин та їх метаболітів з об’єктів біологічного походження (ізолювання, очищення, 
концентрування); проводити виявлення і кількісне визначення виділених отрут за 
допомогою хімічних, біохімічних і фізико-хімічних методів дослідження; оцінювати 
одержані результати з урахуванням обставин справи: токсикокінетика, зберігання в трупі, 
проведення медичних заходів при детоксикації, вікові, статеві та інші фактори; проводити 
експрес-аналіз гострих інтоксикацій з метою надання кваліфікованої медичної допомоги; 
визначати тактику профілактичних заходів та невідкладної допомоги; задокументовувати 
проведення судово-токсикологічних досліджень (ведення робочого журналу, написання 
акту судово-токсикологічного дослідження). 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 8 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 42 год. аудиторних занять (12 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 42 год. самостійної роботи. 

 
Клінічна фармація та фармацевтична опіка 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Клінічна фармація та фармацевтична 
опіка» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Загальні питання клінічної фармації. Особливості професійної діяльності 
провізора за умов надзвичайних ситуацій та воєнного стану. Основні положення клінічної 
фармації та клінічної фармакології. Побічна дія ліків. Принципи належної клінічної 
практики. Клінічна фармація в кардіології, ревматології, пульмонології, нефрології. 
Клінічна фармація в гастроентерології, гепатології, гематології, ендокринології, 



алергології. Клініко-фармацевтичні аспекти використання антибактеріальних ЛП у клініці 
внутрішніх хвороб. Фармацевтична опіка під час відпуску безрецептурних ЛП. 
Кількість кредитів: 8. 
Форма контролю: залік; екзамен. 
Попередні вимоги:  
Студент повинен знати: основи деонтології, етики спілкування з медичним персоналом, 
хворими; основні клінічні симптоми і синдроми найпоширеніших захворювань; принципи 
медикаментозного лікування найпоширеніших захворювань; клініко-фармакологічну 
характеристику сучасних лікарських препаратів різних фармакологічних груп; клінічні 
прояви можливих побічних ефектів різних лікарських препаратів, засоби їхньої корекції та 
профілактики; основні принципи симптоматичної лікарської терапії захворювань, при 
яких можливе відповідальне самолікування. 
Студент повинен уміти: ідентифікувати відомі лікарські засоби за допомогою 
міжнародної, торгової, хімічної назви щодо їх віднесення до певної фармакологічної та 
фармакотерапевтичної групи; визначати необхідні для порівняння характеристики 
лікарських препаратів та проводити порівняльну характеристику лікарських засобів з 
урахуванням хімічної будови, механізму дії та фармакологічних властивостей на підставі 
даних літературою та супроводжуючої документації; визначати модулюючий вплив їжі на 
фармакокінетичні та фармакологічні властивості лікарських засобів (час та кількість 
всмоктування, тривалість дії, шлях виведення, можливість прояву небажаної дії та ін.); 
здійснювати фармацевтичну опіку пацієнтів, консультувати лікарів та хворих з питань 
раціонального використання безрецептурних препаратів різних фармакологічних груп: 
прояви клінічної дії, спосіб і час приймання, взаємодія з їжею та ін.; інформувати лікарів 
про всі випадки нераціонального вживання лікарських засобів. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 8 і 9 семестрах навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 240 год., у тому числі 142 год. аудиторних занять (30 год. – лекційні 
заняття), 16 год. консультацій, 82 год. самостійної роботи. 

 
Фармацевтичний менеджмент та маркетинг 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім 
ступенем «Магістр». Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегративна функція 
менеджменту. Поняття організації в теорії менеджменту, вимоги до організації. Загальні 
риси організації: ресурси, залежність від внутрішнього та зовнішнього середовища, 
необхідність управління, розподіл праці. Стратегічне планування, його сутність та етапи. 
Вимоги до цілей. Види стратегічних альтернатив. Основні елементи та етапи 
комунікативного процесу. Менеджмент і підприємництво. Менеджмент та державна 
реєстрація підприємств. Управління трудовими ресурсами та персоналом організації. 
Основні положення маркетингу у фармації. Процес управління фармацевтичним 
маркетингом. Вивчення ринку лікарських засобів. Асортиментна політика 
фармацевтичних і аптечних підприємств. Товарна та інноваційна політика 
фармацевтичних підприємств. Основи фармацевтичної логістики. Реклама у системі 
фармацевтичного маркетингу. 
Кількість кредитів: 5. 
Форма контролю: залік; екзамен. 
Попередні вимоги:  
Студент повинен знати: основні положення менеджменту, включаючи систему методів 
управління фармацевтичною службою в Україні та за кордоном; порядок функціонування, 
управління організаціями фармацевтичного сектору та їх ефективність, форми 
управлінських комунікацій; функціонування, планування та контроль діяльності 
інформаційно-управлінських систем; управління процесом прийняття рішень, принципи, 



види, організаційні форми та особливості підприємницької діяльності у фармації; 
управління трудовими ресурсами та персоналом організації, питання кадрового 
менеджменту; стратегії та методи ціноутворення та цінової політики фармацевтичних 
підприємств; система маркетингових комунікацій і стимулювання збуту фармацевтичної 
продукції; особливості рекламування лікарських препаратів та ін. 
Студент повинен уміти: складати функціонально-посадові інструкції працівників; 
формувати статут та бізнес-план фармацевтичного підприємства; складати трудову угоду 
та колективний договір; проводити визначення потреби в лікарських засобах; проводити 
маркетингові дослідження різних фармакотерапевтичних груп лікарських препаратів. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 8 і 9 семестрах навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 150 год., у тому числі 100 год. аудиторних занять (20 год. – лекційні 
заняття), 10 год. консультацій, 40 год. самостійної роботи. 

 
Ресурсознавство лікарських рослин 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Ресурсознавство лікарських рослин» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Включає вивчення: рослинних асоціацій (угруповань), в склад яких входять 
лікарські рослини, їх значення в пошуку корисних рослин; врожайності і експлуатаційних 
запасів дикорослих лікарських рослин; рослинності природних зон України. 
Природоохоронні заходи по збереженню і відтворенню природних ресурсів. Методика 
обліку ресурсів лікарських рослин. Збирання, сушіння та зберігання лікарської рослинної 
сировини. Приведення сировини до стандартного стану. Пакування, маркірування й 
транспортування лікарської сировини. Запобіжні заходи при заготівлі лікарських рослин. 
Екологія рослин. Методи екологічних досліджень. Екологічні фактори (класифікація). Їх 
вплив на нагромадження БАР. Законодавство України про рослинний світ. Лікарські 
рослини, занесені в Червону книгу України. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги:  
Студент повинен знати: характеристику сировинної бази дикорослих ЛР; правила 
визначення врожайності, експлуатаційних запасів та щорічно можливих заготівель; 
організацію та загальні правила заготівлі, сушіння та зберігання ЛРС; основні заготівельні 
організації та їх функції; систему державних заходів з раціонального використання та 
охорони ЛР в Україні. 
Студент повинен уміти: розраховувати врожайність, експлуатаційні запаси та щорічно 
можливу заготівлю дикорослих лікарських рослин; одержувати дані, необхідні для 
розробки програми раціонального використання, охорони і відтворення ресурсів 
лікарських рослин. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 9 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 46 год. аудиторних занять (8 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 38 год. самостійної роботи. 

 
Біофармація 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Біофармація» належить до переліку 
нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Біофармація як 
наукова і навчальна дисципліна. Предмет і завдання біофармації. Біофармацевтичні 
чинники та їх роль при опрацюванні складу і технології лікарських засобів. Біологічна і 
фармацевтична доступність. Дослідження фармацевтичної доступності як критерій оцінки 
лікарських засобів. Біофармацевтична класифікація лікарських речовин. Вивчення впливу 



фізико-хімічних властивостей лікарських речовин на швидкість вивільнення із твердих 
лікарських форм. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основні задачі біофармацевтичних досліджень на сучасному 
етапі та їх роль для практичної охорони здоров’я; значення біофармації при розробці 
складу і технології лікарських засобів; біофармацевтичні чинники і та їх вплив на 
терапевтичну ефективність ліків; біофармацевтичну класифікацію лікарських засобів; 
методи дослідження фармацевтичної і біологічної доступності з різних лікарських форм; 
основну апаратуру, яка використовується для визначення фармацевтичної і біологічної 
доступності лікарських засобів; механізми вивільнення лікарських речовин із твердих 
лікарських форм швидкого вивільнення і з модифікованим вивільненням; критерії оцінки 
якості лікарських форм (хімічні, фізико-хімічні, біологічні, а також додаткові для кожної 
лікарської форми); значення дослідження фармацевтичної і біологічної доступності; 
кореляцію умов досліджень in vitro з умовами іn vivo. 
Студент повинен уміти: володіти і користуватися необхідної нормативною 
документацією і довідковою літературою; визначати і обґрунтовувати спосіб 
приготування, шлях введення і особливості застосування лікарських препаратів; 
стандартизувати лікарську форму за фармацевтичними (технологічними та аналітичними) 
параметрами і знати вимоги щодо безпечності і ефективності лікарських препаратів; 
прогнозувати можливу взаємодію лікарських препаратів при їх одночасному призначенні; 
вміти визначати фармацевтичну і біологічну доступність лікарських засобів різними 
методами; будувати криві динаміки вивільнення досліджуваних препаратів в залежності 
від різних біофармацевтичних чинників; проводити розрахунки біодоступності, константи 
елімінації і періоду напіввивільнення речовин із різних лікарських форм. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 9 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 46 год. аудиторних занять (8 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 38 год. самостійної роботи. 

 
Технологія лікарських косметичних засобів 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Технологія лікарських косметичних 
засобів» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Технологія лікарських косметичних засобів – теоретична основа та практичні 
аспекти технології лікарських косметичних засобів. Основні терміни і поняття технології 
парфумерно-косметичних засобів. Державне нормування виробництва і реалізації 
парфумерно-косметичної продукції промислового виробництва. Косметичні засоби для 
догляду за шкірою рідкої консистенції. Косметичні засоби піно-миючого призначення. 
Косметичні засоби для догляду за порожниною роту і зубами. Косметичні засоби для 
догляду за шкірою м’якої консистенції. Косметичні засоби декоративного призначення. 
Декоративна косметика по догляду за шкірою та її придатками. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: фізико-хімічні властивості лікарських косметичних речовин; 
класифікацію, номенклатуру, механізм дії косметичних засобів гігієнічної, лікувально-
профілактичної та декоративної дії; готувати різні види косметичних засобів з 
урахуванням фізико-хімічних властивостей лікарських речовин і природи допоміжних 
речовин. 
Студент повинен уміти: визначати типи шкіри; користуватися нормативною 
документацією, довідковою науковою літературою для вирішення виробничих завдань; 



аналізувати рецептуру лосьйонів і тоніків згідно призначення, механізму дії, об’єкту 
застосування тощо; володіти методами контролю якості лосьйонів і тоніків; володіти 
методами контролю якості емульсійних кремів; аналізувати рецептуру кремів і 
декоративних косметичних засобів; володіти методами контролю якості косметичних 
засобів. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 9 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 40 год. аудиторних занять (10 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 44 год. самостійної роботи. 

 
Фармацевтична біотехнологія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Фармацевтична біотехнологія» належить 
до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Предмет 
і завдання фармацевтичної біотехнології. Зв’язок фармацевтичної біотехнології з іншими 
науками: хімією, біохімією, фізіологією і молекулярною біологією генетикою. 
Біотехнологія білкових лікарських речовин. Рекомбінантні білки, що належать до різних 
груп фізіологічно активних речовин. Біотехнологія амінокислот. Біологічна роль вітамінів. 
Традиційні методи отримання (виділення з природних джерел і хімічний синтез). 
Мікробіологічний синтез вітамінів і конструювання штамів-продуцентів методами 
генетичної інженерії. Біотехнологія стероїдних гормонів. Розробка методів культивування 
рослинних тканин і ізольованих клітин як досягнення біотехнологічної науки. 
Біотехнологічне виробництво і обмеженість або мала доступність ряду видів рослинної 
сировини як джерела лікарських речовин. Антибіотики як біотехнологічні продукти. 
Іммунобіотехнології. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основні типи біофармпрепаратів (рекомбінантні терапевтичні 
білки, вакцини, білки плазми крові, терапевтичні моноклональні антитіла); принципи 
отримання і закономірності біотехнології генно-інженерних еукаріотичних і 
прокаріотичних продуцентів; сучасні біотехнологічні методи і апаратурне оформлення 
процесів в біофармацевтиці (культивування, сепарація, хроматографія, ультра- і 
мікрофільтрації і т.д.); новітні досягнення в області фармацевтики біотехнології та 
перспективи їх використання при лікуванні захворювань різної природи. 
Студент повинен уміти: використовувати основні закони біології та біотехнології для 
оцінки ступеня біофармакопродуктивності генно-інженерних прокаріотичних і 
еукаріотичних продуцентів; використовувати методи теоретичної і експериментальної 
біотехнології і сучасне приладове забезпечення в біофармацевтиці; володіти основними 
прийомами оцінки біоформакопродуктивності генно-інженерних прокаріотичних і 
еукаріотичних продуцентів; володіти методами сучасної експериментальної біотехнології, 
що застосовуються в біофармацевтиці. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 10 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 46 год. аудиторних занять (18 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 38 год. самостійної роботи. 

 

Соціальна фармація 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Соціальна фармація» належить до 
переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Соціальна 
фармація та організація охорони здоров’я як наука. Визначення понять «промоція 



здоров’я», «здоровий спосіб життя», «санітарна просвіта», «профілактика». Профілактика, 
як механізм збереження здоров’я населення, види профілактики. Профілактичні програми 
і стратегії профілактики захворювань. Значення формування здорового способу життя для 
збереження та зміцнення здоров’я населення. Провідні чинники способу життя, які 
впливають на стан здоров’я населення. Напрямки формування здорового способу життя. 
Соціальна фармація, клінічна фармація, фармацевтична опіка. Фармацевтичний 
маркетинг. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: визначення соціальної фармації та організації охорони здоров’я 
як науки та предмету викладання, її значення для практики охорони здоров’я; особливості 
трактування поняття «здоров’я», показники популяційного здоров’я; закономірності 
формування демографічної ситуації, її особливості в різних країнах; складові медико-
соціального значення захворюваності та методи її вивчення; основні принципи та види 
медичної допомоги населенню, особливості медичного забезпечення різних контингентів 
міського та сільського населення (жінок, дітей, робітників підприємств, осіб літнього 
віку); особливості систем управління та складових частин процесу управління. 
Студент повинен уміти: визначати та здійснювати оцінку показників здоров’я, діяльності 
закладів охорони здоров’я із застосуванням відповідних статистичних методик, засвоєних 
при вивченні біостатистики; визначати та аналізувати показники захворюваності: 
загальної, інфекційної, госпіталізованої, на найважливіші соціально значущі 
захворювання, з тимчасовою втратою працездатності; здійснювати розробку 
управлінських рішень, спрямованих на покращання здоров’я населення та оптимізацію 
медичної допомоги. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 10 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 38 год. аудиторних занять (10 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 48 год. самостійної роботи. 

 
Системи якості у фармації 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Системи якості у фармації» належить до 
переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Включає 
вивчення загальних знань щодо формування показників якості та забезпечення якості 
лікарських засобів. Міжнародна організація зі стандартизації – ISO. Система менеджмента 
якості. Належна практика зберігання фармацевтичної продукції – GSP. Сертифікація 
товарних складів в Україні. Належна практика дистрибуції GDP. Характеристика 
представництв іноземних фармацевтичних компаній. Належна аптечна практика GPP і 
самолікування. Характеристика Отс-препаратів. Умови безрецептурного відпуску. 
Належна практика для національних лабораторій з контролю якості лікарських засобів – 
GPCL. Державний контроль якості лікарських засобів. Європейські стандарти атестації та 
акредитації лабораторій. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: законодавчу та нормативну базу у сфері забезпечення якості ЛЗ; 
концепцію якості ВООЗ та загальні принципи забезпечення якості ЛЗ; основні поняття, 
терміни та визначення забезпечення якості; підґрунтя процесного та системного підходу 
до забезпечення якістю лікарських засобів; міжнародні організації, що займаються 
проблемами забезпечення і контролю якості лікарських засобів; зв’язок належних 
фармацевтичних практик з міжнародними стандартами ІSО; вимоги до фармацевтичних 
якості, підходи до формування інтегрованих системи якості; систему стандартизації 



лікарських засобів; вимоги до фармацевтичної розробки ЛЗ; вимоги до реєстрації 
лікарських засобів в Україні та ЄС; вимоги належної аптечної (фармацевтичної) практики 
(GРP); заходи по боротьбі з фальсифікованими лікарськими засобами; правила управління 
лікарськими засобами в Європейському співтоваристві. 
Студент повинен уміти: аналізувати законодавчу та нормативну бази у сфері 
стандартизації ЛЗ; використовувати нормативно-правові акти та нормативні документи в 
практичній діяльності з забезпечення якості ЛЗ; користуватися відповідною 
термінологією при виконанні професійних обов’язків; визначати пріоритетність 
національних документів та документів міжнародних організацій що займаються 
питаннями забезпечення якості лікарських засобів для практичного використання в 
професійній діяльності; розробляти документацію фармацевтичних систем якості; 
виконувати професійні обов’язки уповноваженої особи на підприємствах фармацевтичної 
галузі; забезпечувати виконання вимог до якості ЛЗ на всіх етапах його життєвого циклу в 
рамках професійних повноважень; оформлювати необхідну документацію стосовно 
питань забезпечення якості ЛЗ; використовувати вимоги належної лабораторної практики 
(GLP) при проведенні доклінічних досліджень ЛЗ; використовувати вимоги належної 
клінічної практики (GCP), при проведенні клінічних досліджень ЛЗ. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 10 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 46 год. аудиторних занять (18 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 38 год. самостійної роботи. 

 
Стандартизація лікарських засобів 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Стандартизація лікарських засобів» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Фактична стандартизація. Стандартизація фармацевтичної продукції. Контроль 
якості лікарських засобів. Параметри якості, які використовуються для стандартизації ЛЗ. 
Структура Державної Фармакопеї України. Фармаконагляд як складова фармацевтичної 
системи якості. Збір та аналіз інформації про побічну дію ЛЗ. Офіційна стандартизація. 
Проблеми стандартизації ЛРС та рослинних препаратів. Загальні положення та статті 
Державної фармакопеї щодо дослідження якості ЛРС та рослинних лікарських засобів. 
Основні та додаткові показники якості для ЛРС та препаратів на її основі. Фармакопейні 
методи дослідження для підтвердження якості аналізованих ЛЗ. Порядок розробки, 
узгодження і затвердження МКЯ на ЛРС і препарати на її основі. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: структуру ДФУ; нормативні документи,що стосуються якості ЛЗ 
(настанови, регламенти, специфікації, технічні умови тощо); теоретичні основи 
фармакопейних методів аналізу; практичне застосування фармакопейних методів аналізу 
у професійній діяльності; основні показники якості, за якими оцінюється якість ГЛЗ в 
залежності від виду лікарської форми; основні та додаткові фармакотехнологічні 
параметри, за якими оцінюється якість ЛЗ; види специфікацій та їхнє застосування для 
професійної діяльності; основні валідаційні характеристики при проведенні валідації 
аналітичних методик; структуру методик контролю якості (МКЯ). 
Студент повинен уміти: проводити випробування, за якими оцінюється якість ГЛЗ; 
проводити ідентифікацію ЛЗ; визначати кількісний вміст різними методами аналізу; 
здійснювати валідацію аналітичних методик за основними валідаційними 
характеристиками; складати валідаційний мастер план (VMP); користуватися різними 
нормативними документами, що стосуються якості ГЛЗ; проводити фармакотехнологічні, 
мікробіологічні випробування за якими оцінюють якість ГЛЗ; вибирати основні та 
додаткові показники якості для ГЛЗ в залежності від виду лікарської форми. 



Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 10 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 46 год. аудиторних занять (8 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 38 год. самостійної роботи. 
 

Ознайомча медична практика 

Анотація навчальної дисципліни. Навчальна практика: «Ознайомча медична практика» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Завданням практики є підготовка фармацевта з умінням правильно оцінити 
стан пацієнта, умінням орієнтуватися в характері патології внутрішніх органів, органів 
дихання, серцево-судинної системи які трапляються найчастіше, вибір правильної тактики 
при наданні екстреної долікарської медичної допомоги – досконале володіння технікою 
сестринських маніпуляцій, пропагування здорового способу життя. Включає вивчення: 
принципів медичної етики і деонтології; принципів санітарно-протиепідемічного режиму 
в лікувально-профілактичних установах; принципів організації роботи відділень 
терапевтичного профілю у лікувально-профілактичних установах; етіології, основних 
клінічних симптомів, методів об’єктивного обстеження, діагностику, принципи лікування, 
принципи планування і організації індивідуального догляду, профілактичні заходи 
найбільш поширених внутрішніх захворювань людини, методи диспансерного 
спостереження; діагностування найбільш поширених захворювань терапевтичного 
профілю; підготовки пацієнтів до додаткових методів дослідження; вирішення 
деонтологічних завдань, пов’язаних з професійною діяльністю; володіння методиками 
забору матеріалу для лабораторних досліджень. 
Кількість кредитів: 1. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: принципи медичної етики і деонтології; міжособові аспекти 
спілкування; основи законодавства України про охорону здоров’я, накази та інструктивні 
листи МОЗ України, які регламентують роботу лікувально-профілактичних установ; 
принципи санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних установах; 
принципи організації роботи відділень терапевтичного профілю у лікувально-
профілактичних установах; роль і завдання фармацевта у лікувально-діагностичному 
процесі; етіологію, основні клінічні симптоми, методи об’єктивного обстеження, 
діагностику, принципи лікування, принципи планування і організації індивідуального 
догляду, профілактичні заходи найбільш поширених внутрішніх захворювань людини, 
методи диспансерного спостереження; етіологію, симптоматику гострих станів, тактику 
при наданні екстреної долікарської допомоги, особливості догляду; техніку сестринських 
маніпуляцій. 
Студент повинен уміти: користуватись наказами, методичними вказівками МОЗ України, 
обласного управління охорони здоров’я; забезпечити інфекційну безпечність пацієнта і 
медичного працівника; знати симптоми та основні принципи діагностики найбільш 
поширених захворювань терапевтичного профілю; проводити бесіду з питань 
профілактики захворювань; застосувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, 
зокрема враховуючи його потреби; виконувати сестринські маніпуляції; надавати 
екстрену долікарську допомогу при загрозливих станах; готувати пацієнтів до додаткових 
методів дослідження; володіти методиками забору матеріалу для лабораторних 
досліджень; вирішувати деонтологічні завдання, пов’язані з професійною діяльністю; 
володіти навичками професійного спілкування. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 4 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 30 год., 2 год. консультацій, 28 год. самостійної роботи. 
 



Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки 

Анотація навчальної дисципліни. «Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки» 
належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Мета навчальної практики: сприяти формуванню у студента вміння 
застосовувати отримані знання для вирішення професійно спрямованих практичних, 
інформаційно-пошукових, ресурсознавчих та інших завдань; ознайомити з видовим 
складом штучних і природних рослинних угруповань України; втілити на практиці свої 
вміння впізнавати, ідентифікувати і визначати лікарські рослини, проводити ботанічні 
спостереження щодо екологічних пристосувань рослин, антропогенних впливів; оволодіти 
методикою і технікою гербаризації; формувати дбайливого і відповідального ставлення до 
навколишнього середовища, до рослин, що потребують охорони; засвоєнню правил і норм 
екологічної етики; впізнавати лікарські рослини у природних та штучних умовах 
зростання. Включає вивчення: Рослинні угруповання та морфолого-екологічна 
характеристика рослин. Методики ботанічних досліджень. Штучні рослинні угруповання. 
Методики ботанічних досліджень, збирати та гербаризувати лікарські рослини або їх 
частини; обробляти та зберігати рослинний матеріал. Систематична приналежність 
рослини за сукупністю морфологічних ознак або за визначником. Природні рослинні 
угруповання. Лікарські рослини у природному середовищі. Вплив екологічних умов 
існування на структуру рослинного угруповання та на рослини. Геоботанічні дослідження. 
Дбайливе ставлення до рідкісних і зникаючих рослин, навколишнього середовища. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: морфолого-екологічний опис рослин; зміни та фенологічний 
стан рослин у природному середовищі; методики і техніку гербаризації рослин, правила 
оформлення гербарію, збирання, оброблення та збереження рослинного матеріалу; типи 
рослинних угруповань, склад лікарських видів, екологічні пристосування рослин; життєві 
форми рослин; специфіку вирощування культурних рослин в умовах відкритого ґрунту; 
основи класифікації культурних рослин, їх походження, визначення приналежності до 
певних груп за призначенням; специфіку вирощування рослин в умовах оранжереї; 
різноманітність оранжерейних рослин; різноманітність кімнатних рослин, їх походження, 
видовий склад, значення і використання представників у фармації, медицині та інших 
галузях; правила і прийоми догляду за кімнатними рослинами; структуру систематичної і 
фармакогностичної ділянок ботанічного саду, родинні, родові та видові ознаки, значення і 
використання видів у фармації, медицині та інших галузях; структуру фітоценозів, їх 
типи, екологічні особливості; видовий склад і еколого-морфологічні особливості рослин 
різних фітоценозів; значення і використання рослин у фармації, медицині та інших 
галузях. 
Студент повинен уміти: володіти методикою і технікою гербаризації рослин; володіти 
правилами оформлення гербарію, збирання, оброблення та збереження рослинного 
матеріалу; доглядати рослини, що культивуються у відкритому і закритому ґрунті; 
складати морфологічний опис рослин та їх органів; за особливостями морфологічної 
будови передбачати можливі форми та засоби розмноження; визначати зміни та 
фенологічні фази в розвитку рослини; визначати систематичну приналежність лікарських 
рослини за сукупністю морфологічних ознак або за визначником. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 4 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., 6 год. консультацій, 84 год. самостійної роботи. 
 

Навчальна практика з фармакогнозії 

Анотація навчальної дисципліни. «Навчальна практика з фармакогнозії» належить до 



переліку нормативних навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Змістом 
даної практики є: Ознайомлення студентів з програмою, календарним планом, 
завданнями, базами практики, правилами поведінки у природних умовах, протипожежною 
безпекою тощо. Характеристика ботанічних та краєзнавчих можливостей місцевості та 
бази навчальної практики. Гербаризація лікарських рослин. Гербарій лікарських рослин як 
науковий документ. Гербаризація однорічних, багаторічних трав, дерев’янистих рослин 
основних ботанічних видів. Ознайомлення студентів з дикорослими лікарськими 
рослинами в різних еколого-фітоценотичних місцевостях. Визначення та морфологічне 
описання лікарських рослин. Визначення в природі за діагностичними ознаками 50 видів 
дикорослих та культивованих лікарських рослин наукової медицини та їх вивчення, що 
проводиться шляхом маршрутних екскурсій. Визначення запасів (ресурсів) лікарської 
рослинної сировини в природних умовах. Засвоєння експрес-методів фітохімічного 
аналізу. Здійснення експрес аналізу лікарських рослин в польових умовах на наявність 
алкалоїдів, антраценпохідних і дубильних речовин. Ознайомлення з організацією заготівлі 
ЛРС на базі практики. Сушіння і зберігання ЛРС в умовах аптеки та складу. Вивчення 
плану заготівлі лікарської рослинної сировини однією з аптек (об’єм заготівлі, зміст 
інформаційної роботи, дані про запас сировини в зоні знаходження аптеки, рекламно-
інформаційна робота тощо); підготовка сировини до сушіння, завантаження лікарської 
рослинної сировини в сушарку і сушіння; ознайомлення з устаткуванням для сушіння, 
умовами зберігання ЛРС; ознайомлення з можливими домішками лікарської рослинної 
сировини; ознайомлення з процесом маркірування та упакування ЛРС. Засвоєння 
прийомів збору, первинної обробки, сушіння, упакування і маркірування лікарської 
рослинної сировини. Заготівля і виробництво нормативної сировини основних 
вегетативних та генеративних органів рослин. Характеристика лікарської рослинної 
сировини за схемою: фаза розвитку і календар збирання, техніка збирання, нормативні 
вимоги до якості сировини, ознаки можливого браку, стандартизація сировини, сушіння та 
інше; складання інструкції підготовчої роботи та заготівлі лікарської рослинної сировини, 
основних видів сировини (кора, бруньки, трава, листя, квітки, підземні органи). 
Ознайомлення з основними культурними лікарськими рослинами та прийомами їх 
культивування. Основи агротехніки культивування основних лікарських рослин та інших 
корисних видів на базі практики. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: “Положення про збирача лікарської рослинної сировини”. 
Номенклатуру лікарських рослин. Основні зовнішні ознаки лікарських рослин, лікарської 
рослинної сировини, що вивчаються. Розповсюдження лікарських рослин, еколого-
фітоценотичні особливості зростання. Прийоми збирання окремих видів лікарської 
рослинної сировини та їх раціональні строки заготівлі. Правила сушіння лікарської 
рослинної сировини. Раціональні правила зберігання лікарської рослинної сировини. 
Методики визначення запасів лікарської рослинної сировини. Правила техніки безпеки 
при заготівлі лікарської рослинної сировини. Правила оформлення гербарію. Основи 
агротехніки окремих лікарських рослин. Способи переробки ЛРС на фармацевтичних 
підприємствах. 
Студент повинен уміти: Проводити інформаційно-організаційну роботу з планової 
заготівлі ЛРС. Здійснювати приймання рослинної сировини та відбір проб для 
товарознавчого аналізу. Визначати тотожність лікарської рослинної сировини 
асортименту наукової медицини. Проводити заготівлю, сушіння, первинну обробку, 



стандартизацію та зберігання лікарської рослинної сировини. Визначати тотожність 
лікарських рослин у природі та в зразках гербарію. Проводити гербаризацію лікарських 
рослин. Визначати запаси лікарської рослинної сировини у природних фітоценозах 
різними методами. Володіти технікою макро- і мікроскопічного аналізу лікарської 
рослинної сировини. Проводити гістохімічні реакції на основні групи біологічно активних 
речовин. 
Студент повинен оволодіти такими практичними навичками: Користування нормативно-
технічною документацією: Державна Фармакопея України; Державна Фармакопея СРСР, 
ХІ видання, випуск І та II; іншою літературою. Виявлення місць зростання дикорослих 
лікарських рослин та визначення запасів сировини. Освоєння прийомів культивування 
лікарських рослин вегетативним та насінним методами. Освоєння агротехнічних прийомів 
вирощування лікарських рослин в ботанічних садах, агропідприємствах, теплицях, 
оранжереях. Заготівля (збирання, сушіння і зберігання) певної ЛРС, враховуючи її 
властивості. Виготовлення гербарію лікарських рослин. Уміння відрізняти лікарську 
сировину від домішок ботанічно близьких рослин. Виконання запобіжних заходів при 
заготівлі отруйної сировини. Оволодіння технікою визначання тотожності свіжезібраної 
лікарської сировини за морфологічними ознаками, використовуючи визначник сировини. 
Здійснення експрес аналізу лікарських рослин в польових умовах на наявність алкалоїдів, 
антраценпохідних. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 8 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., 6 год. консультацій, 84 год. самостійної роботи. 

 
Європейський стандарт комп’ютерної грамотності 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Європейський стандарт комп’ютерної 
грамотності» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім 
ступенем «Магістр». Мета дисципліни: забезпечення формування знань, умінь і навичок, 
необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій 
при опрацюванні інформації, її пошуку, систематизації, зберіганні, передачі та вирішенні 
завдань, пов’язаних з розрахунками під час виготовлення та реалізації фармацевтичних 
препаратів; формування основ інформаційної культури студентів; ознайомлення з 
основами сучасних інформаційних технологій; набуття практичних навичок: підготовки 
документації фармацевтичних закладів засобами текстового процесора; моделювання 
задач для фармацевтичної галузі засобами табличного процесора та виконання 
розрахунків; створення фармацевтичних баз даних. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: правила створення, редагування, форматування та друку 
фармацевтичних документів; правила створення таблиць – бланків фармацевтичної 
звітності та праці з ними; правила складання формул та виконання розрахунків відповідно 
до потреб фармацевтичних закладів; правила введення та редагування даних в табличному 
процесорі; визначення й призначення баз даних (БД); основні поняття баз даних; 
визначення й призначення систем управління базами даних та інформаційно-пошукових 
систем, основні операції, які можна виконувати з даними в БД, правила проектування та 
створення БД, фільтрування та пошуку інформації в БД за допомогою спеціальної мови 
запитів; основні прийоми пошуку інформації в мережі Іnternet фармацевтичного 
спрямування; основні функції роботи в умовах українського ринку, продаж та закупівля 
лікарських засобів на умовах передплати, товарного кредиту та за готівковий розрахунок; 
основну діяльність, правила продажу лікарських засобів в оптовій та роздрібній торгівлі, 
звіти. 
Студент повинен уміти: працювати з основними елементами екрану текстового 



процесора при складанні інвентаризаційних описів та фармацевтичної звітності; 
створювати, редагувати, форматувати та друкувати текстові документи враховуючи умови 
функціонування фармацевтичного ринку України; створювати таблиці фармацевтичної 
звітності та працювати з ними; створювати та редагувати електронні таблиці, складати 
формули для економічних розрахунків у фармацевтичних закладах; об’єднувати медичні 
дані; виконувати проектування БД; встановлювати тип цін для номенклатури (формувати 
та позначати роздрібні ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення); 
працювати з обліком товарних запасів; працювати з журналом документів. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 1 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 36 год. аудиторних занять (12 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 76 год. самостійної роботи. 

 
Робота з інформаційними джерелами 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Робота з інформаційними джерелами» 
належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». 
Вона забезпечує загальне розуміння методів та способів отримання, обробки, передачі і 
збереження інформації, формування навичок застосовувати знання та уміння з 
комп’ютерних та інформаційних технологій у процесі навчання і професійної діяльності. 
Предметом навчальної дисципліни є вивчення інформаційних процесів у галузі фармація 
(отримання, зберігання, перетворення, передача фармацевтичної інформації) з 
використанням сучасних програмно-технічних засобів та новітніх інформаційних 
технологій. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: статистичні методи аналізу медико-біологічних та 
фармацевтичних даних; базові поняття інформаційних технологій у фармації; структуру 
інформаційного простору галузі; принципи інформаційної безпеки; елементи 
кореляційного та регресійного аналізу. 
Студент повинен уміти: визначати можливості застосування інформаційних технологій 
та засобів комп’ютерної техніки у медицині та фармації; виконувати пошук медико-
біологічної та фармацевтичної інформації в інформаційних мережах; використовувати 
статистичні методи аналізу медико-біологічних та фармацевтичних даних; 
використовувати інструментарій інформаційних технологій для розв’язання фахових 
задач. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 1 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 36 год. аудиторних занять (12 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 76 год. самостійної роботи. 

 
Клітинна біологія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Клітинна біологія» належить до переліку 
вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Цитологія – наука про 
будову, функції, процеси обміну речовин, взаємовідношення з навколишнім середовищем. 
Стислі відомості про історію розвитку цитології (клітинної біології). Клітинна теорія. 
Методи цитологічного дослідження: класичні та сучасні. Основні відомості про хімічний 
склад клітини. Функціональні клітинні системи. ДНК, білки, їх хімічна та функціональна 
характеристика. Хромосоми: будова, різновиди, хімічний склад. Поняття про каріотип. 
Ультраструктура мітотичних хромосом. Мембранна система клітини. Загальна 
характеристика органели, різновиди, основні функції. Молеуклярно-біологічні уявлення 



про енергетичну функцію мітохондрій. Основні морфологічні особливості, клітинна 
геронтологія. Молекулярно-біологічні основи диференціації та геронтології клітини. 
Теорії клітинної геронтології. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основні поняття, теорії цитології (клітинної біології); будову і 
функцію органел загального призначення; функціональні клітинні системи та процеси, що 
в них локалізовані; докази того, що клітина є біосистемою; особливості організації різних 
геномів; особливості функціонування геномів; про вірус як особливу форму життя; 
клітинні різновиди та особливості їх організації. 
Студент повинен уміти: застосовувати знання у практичній діяльності; вирішувати 
тестові завдання; синтезувати знання в нових ситуаціях; володіти основами системного 
підходу до аналізу складних явищ; здобувати нові знання, використовуючи сучасні 
інформаційні освітні технології. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 1 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 36 год. аудиторних занять (12 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 76 год. самостійної роботи. 

 
Сучасні проблеми молекулярної біології 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Сучасні проблеми молекулярної 
біології» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Дисципліна забезпечує загально-біологічну підготовку для вивчення сучасних 
проблем та досягнень молекулярної медицини, включаючи молекулярно-генетичну 
діагностику, фармакологію, генну терапію. Метою викладання навчальної дисципліни 
«Сучасні проблеми молекулярної біології» є формування знань та практичних навичок для 
подальшого вивчення студентами блоку дисциплін, що забезпечують природничо-наукову 
та професійно-практичну підготовку для засвоєння сучасних проблем та досягнень 
молекулярної медицини та фармакології. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: будову та функцію нуклеїнових кислот, молекулярні механізми 
міжклітинної сигналізації та трансмембранного транспорту, молекулярні механізми та 
значення процесів реплікації, репарації, рекомбінації, молекулярні механізми реалізації 
спадкової інформації, Молекулярні механізми клітинної смерті (апоптоз, некроз). 
Молекулярні механізми розвитку пухлин. Сучасні методи молекулярно-генетичної 
діагностики та їх використання в медицині. Поняття про біотехнологію та генну 
інженерію. Принципи створення транс генних організмів, можливості їх використання в 
біотехнології і медицині. Потенційні екологічні наслідки використання генетично-
модифікованих організмів. Принципи клонування тварин та значення методу для біології 
та медицини. 
Студент повинен уміти: ідентифікувати (схематично) первинну структуру білка, 
кількість амінокислот, молекулярну масу поліпептиду за послідовністю нуклеотидів гена, 
що його кодує, визначити зміни будови білка внаслідок генних мутацій, визначити при 
розв’язанні ситуаційних завдань та на схемах типи генних мутацій, при аналізі каріотипів 
типи хромосомних та геномних мутацій, проаналізувати електрофореграму ДНК і 
визначити наявність ДНК збудника інфекційних хвороб, мутації в генах людини. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 1 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 36 год. аудиторних занять (12 год. – лекційні 



заняття), 8 год. консультацій, 76 год. самостійної роботи. 
 

Біоактивність неорганічних сполук 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Біоактивність неорганічних сполук» 
належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». 
Вона розвиває діалектичний спосіб мислення, розширює й поглиблює наукові знання про 
біологічні властивості хімічних елементів та їх неорганічних сполук, а також визначає 
шляхи вирішення прикладних задач у галузі фармації. Знання дисципліни «Біоактивність 
неорганічних сполук» дають можливість майбутнім фахівцям оволодіти сучасними 
уявленнями про біологічну активність та механізми взаємодії неорганічних речовин, що 
використовуються в медичній і фармацевтичній практиці, а також з біотрансформацією 
молекул в організмі людини. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: життєво необхідні елементи, електронні конфігурації їх атомів 
згідно їх положення у періодичній системі; фізичні властивості біогенних елементів: 
розмір атомів та іонів, здатність утворювати певні форми речовин та комплексні сполуки; 
особливості електронної конфігурації та положення у періодичній системі біогенних 
елементів; типи взаємодії металів з білками, нуклеїновими кислотами, вуглеводами, 
ліпідами та іншими природними сполуками; найважливіші лікарські препарати 
неорганічної природи, які застосовують у медичній практиці; токсичність екзогенних 
сполук і способи їхньої детоксикації. 
Студент повинен володіти: навичками хімічного мислення; методами використання 
основних понять та законів хімії, результатів самостійного пошуку, аналізу та синтезу 
інформації з різних інформаційних джерел для вирішення прикладних задач; технологіями 
самостійної діяльності та самоконтролю, узагальнювання та систематизації інформації, яку 
отримано в результаті наукових досліджень, для рішення типових завдань професійної 
діяльності. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 1 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 36 год. аудиторних занять (12 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 76 год. самостійної роботи. 

 
Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Ефективні та безпечні методи хімічних 
досліджень» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Дисципліна ознайомлює студентів з загальними відомостями про метрологію, 
методи та засоби вимірювання фізико-хімічних величин, засвоєння класичних та сучасних 
методів визначення фундаментальних параметрів фізичних, хімічних та біологічних 
об’єктів. Значну увагу приділяється в курсі методам та засобам автоматизації досліджень, 
заходам, що сприяють точності та достовірності результатів. 
Кількість кредитів: 5. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основні методи хімічних та біологічних досліджень, що 
використовуються в сучасних лабораторіях, основні категорії, закони, прийоми і форми 
наукового пізнання, теорії і методології досліджень, найбільш актуальні проблеми 
сучасної теоретичної і експериментальної хімії, можливості використання сучасних 
інформаційних комп'ютерних технологій у хімії, системи збору, обробки і зберігання 
хімічної інформації. 



Студент повинен уміти: самостійно використовувати деякі із основних сучасних методів 
дослідження, готувати експериментальні зразки, проводити вимірювання та обробку 
результатів які забезпечать необхідний рівень достовірності і точності аналізів та уміти 
знаходити в літературі та відпрацьовувати нові методи досліджень. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 2 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 150 год., у тому числі 44 год. аудиторних занять (12 год. – лекційні 
заняття), 10 год. консультацій, 96 год. самостійної роботи. 

 
Теоретичні основи технології лікарських форм 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Теоретичні основи технології лікарських 
форм» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Метою дисципліни «Теоретичні основи технології лікарських форм» як 
навчальної дисципліни згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою є засвоєння 
студентами базових знань відповідно до загально-професійних компетенцій щодо 
нормативних та законодавчих актів, які регламентують фармацевтичну діяльність; 
фармацевтичної технології лікарських засобів; основних біофармацевтичних факторів, які 
впливають на біодоступність лікарських речовин у конкретних лікарських формах; 
організації умов праці відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; 
знань про фізико-хімічні та хімічні властивості лікарських засобів. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: структуру та основний зміст Державної Фармакопеї України 
(ДФУ) з доповненнями, основні діючі накази та інші нормативні документи МОЗ України 
щодо приготування, випробування, маркування та зберігання ліків, класифікацію ліків за 
формами та фізико-хімічними властивостями, лікарських і допоміжних засобів, теоретичні 
основи технології різних за формою ліків, основні правила введення лікарських речовин у 
лікарські форми, принципи застосування засобів малої механізації, номенклатуру 
лікарських засобів промислового виробництва, їх загальну характеристику, умови 
зберігання. 
Студент повинен уміти: використовувати нормативну, довідкову, навчальну та наукову 
літературу для вирішення професійних задач, готувати робоче місце, робочий посуд та 
відпускну тару, допоміжні матеріали, дотримуватися санітарно-протиепідемічного 
режиму роботи, готувати ваги до роботи залежно від їх виду, відважувати сухі, рідкі, 
в’язкі лікарські засоби, лікарську рослинну сировину, відмірювати різні рідини, 
калібрувати емпіричні крапле міри, користуватися аптечним обладнанням та апаратурою, 
дотримуватися правил техніки безпеки під час експлуатації приладів та апаратів, 
дотримуватися правил техніки безпеки під час роботи з отруйними, сильнодіючими 
лікарськими засобами, лікарською рослинною сировиною, здійснювати розрахунки: 
перевірки разових і добових доз отруйних і сильнодійних лікарських засобів; кількості 
лікарських засобів у різних ліках (порошках, мікстурах, супозиторіях тощо) залежно від 
способу прописування; об’єму розчинника у водних розчинах; ізотонічної концентрації 
розчинів для ін’єкцій, інфузійних розчинів та очних крапель; кількості ізотонуючого 
компонента; кількості основи для приготування лікарських засобів для місцевого 
застосування (мазей, супозиторіїв). 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 3 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 36 год. аудиторних занять (16 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 76 год. самостійної роботи. 

 
 



Вирощування лікарських рослин 
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Вирощування лікарських рослин» 
належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». 
Головне завдання курсу – ознайомити студентів із основними видами лікарської 
сировини, її хімічним складом, що забезпечує цілющі властивості. З’ясувати вплив різних 
факторів на фармакологічний ефект, особливості впливу лікарських засобів рослинного 
походження на організм. Багатства цілющої флори не безмежні, тому охорона, 
розмноження, вирощування і акліматизація лікарських рослин – важливі питання курсу 
«Вирощування лікарських рослин». Завдання навчальної дисципліни: вивчення 
особливості хімічного складу лікарських рослин, який обумовлює цілющі властивості, 
з’ясувати основні механізми впливу діючих речовин лікарських рослин на системи живого 
організму, флористичний склад лікарських рослин та поняття про ресурсознавство 
лікарських рослин. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: функції лікарських рослин в організмі; правила збору, сушіння 
та зберігання лікарської сировини; хімічний склад лікарських рослин з огляду вмісту 
основних діючих, супутніх речовин; основні фактори впливу на взаємодію біологічно 
активних речовин у складі лікарських рослин та організму; характеристику лікарських 
рослин як засобів впливу на фізіологічний стан організму; сучасний стан ресурсів 
лікарських рослин на Україні та заходи ресурсозбереження. 
Студент повинен уміти: визначати систематичну належність лікарських рослин; 
заготовляти (з урахуванням правил збору, сушіння та зберігання) лікарську сировину; 
дати характеристику різним класам хімічних сполук як основних діючих речовин у складі 
лікарських рослин; пояснити вплив факторів власне організму та зовнішнього середовища 
на формування фармакологічного ефекту; вміти пояснити механізми фізіологічного 
впливу основних діючих речовин лікарських рослин; групувати види лікарських рослин за 
їх фізіологічним впливом на організм; застосовувати лікарські рослини у практичній 
діяльності та повсякденному житті. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 3 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 36 год. аудиторних занять (16 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 76 год. самостійної роботи. 

 
Медична фізика 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Медична фізика» належить до переліку 
вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Метою викладання 
навчальної дисципліни «Медична фізика» є: дати студентам уявлення про базові фізичні 
положення опису процесів у живій природі, про фізико-технічні принципи 
функціонування медичних пристроїв та про основи застосування математичних методів в 
біомедичних дослідженнях; сформувати у студентів засади науково-дослідної і 
практично-спрямованої професійної компетенції та відповідне підґрунтя для 
поглибленого вивчення теоретичних і клінічних дисциплін у вищих медичних навчальних 
закладах. Основними завданнями вивчення дисципліни є здобуття студентами практично-
спрямованої професійної компетенції: трактувати загальні фізичні та біофізичні 
закономірності, що лежать в основі функціонування організму людини; пояснювати 
фізичні основи та біофізичні механізми і ефекти взаємодії фізичних полів з організмом 
людини; пояснювати фізичні основи функціонування та застосування сучасних 
(електронних) медичних пристроїв. Вивчення таких розділів: Основи біомеханіки, 
біоакустики, біореології та гемодинаміки. Термодинаміка відкритих біологічних систем. 



Елементи молекулярної біофізики. Електродинаміка, її медичне застосування. Оптичні 
методи та їх використання у біології та медицині. Елементи квантової механіки. 
Радіаційна фізика. Основи дозиметрії. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основи вищої математики, теорії ймовірності, математичної 
статистики; загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі процесів, 
які відбуваються в організмі людини; характеристики фізичних зовнішніх факторів, що 
впливають на організм людини, та біофізичні механізми цих впливів; призначення та 
принципи роботи електронної медичної апаратури, техніку безпеки при роботі з нею. 
Студент повинен уміти: проводити математичну обробку медико-біологічної інформації; 
користуватися медичною апаратурою, що застосовується в діагностиці, електростимуляції 
та фізіотерапії (зокрема, в електрокардіографії, реографії, імпеданс плетизмографії, 
аудіометрії, оптичних та квантово-механічних приладах і системах, приладах 
радіометричного та дозиметричного контролю. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 3 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 36 год. аудиторних занять (12 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 76 год. самостійної роботи. 

 
Основи хімічної метрології 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Основи хімічної метрології» належить 
до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Метою 
викладання курсу є формування знань основ теоретичної і законодавчої метрології та 
набуття навичок практичної метрології хімічного аналізу, формування на основі цього 
бази для практичного вирішення практичних завдань по вимірюваннях та обробці 
результатів вимірювань при виробництві та контролі якості лікарських засобів. Завданням 
дисципліни є: вивчення теоретичних основ способів і методів вимірювання, вивчення 
метрологічних характеристик засобів вимірювань, вивчення метрологічних характеристик 
методик аналізу, набуття навичок метрологічної обробки результатів вимірювань. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основи метрології, суть стандартизації, державної метрологічної 
служби та. державної система стандартизації, суть поняття фізична величина, 
характеристика фізичних величин: рід, розмір, розмірність, основна і похідна фізична 
величина, систему одиниць фізичних величин, класифікації хімічного посуду, класи 
точності мірного посуду, способи калібрування мірного посуду, класифікацію терезів, 
способи зважування речовин у твердому, рідкому та газоподібному стані, види 
вимірювань та їх класифікації, методи вимірювань та їх класифікації, типи похибок, 
джерела їх виникнення, метрологічне забезпечення кількісного хімічного аналізу, методи 
перевірки правильності та точності методики за результатами вимірювань, порядок 
проведення метрологічної обробки результатів аналізу, поняття валідації, суть 
валідаційних характеристик методики кількісного визначення. 
Студент повинен уміти: використовувати різні одиниці міжнародної системи (СІ), що 
зазначені у фармакопеї, та їх відповідності іншим одиницям, відбирати аліквоту. 
калібрувати хімічний посуд, брати наважку порошкоподібної речовини, застосовувати 
методи вимірювань відповідно до поставленого завдання, провести розрахунок загальної 
невизначеності результатів аналізу, провести метрологічну обробку результатів аналізу. 
провести розрахунок рівняння прямої методом найменших квадратів за приведеними 
результатами та встановити відхилення коефіцієнтів прямої. 



Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 3 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 36 год. аудиторних занять (12 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 76 год. самостійної роботи. 

 
Теоретичні основи синтезу 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Теоретичні основи синтезу» належить до 
переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр», забезпечує 
професійний розвиток магістра та спрямований на формування у нього компетенцій у 
сфері будови, властивостей, новітніх методів одержання та ідентифікації основних класів 
органічних сполук, узагальнення знань про основні операції, що використовуються в 
синтетичній органічній хімії. Сировина для виробництва проміжних продуктів для 
лікарських речовин, хімічних засобів захисту рослин та інших продуктів тонкого 
органічного синтезу. Реакції електрофільного та нуклеофільного заміщення. Реагенти та 
умови проведення основних методів органічного синтезу: сульфування, нітрування та 
нітрозування, галогенування, алкілування та ацилювання аміно- та гідроксисполук, 
окиснення та відновлення, реакції конденсації та перегрупування. Шляхи одержання 
проміжних та кінцевих продуктів тонкого органічного синтезу. 
Кількість кредитів: 5. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основні операції органічного синтезу; загальні методи синтезу 
одержання органічних сполук як вихідних сполук; основні методи ускладненого 
органічного синтезу для одержання сполук певного класу з дотриманням правил техніки 
експерименту та техніки безпеки; методи встановлення будови органічних сполук; знати 
хімічну будову лікарських речовин, джерел та методів їх одержання, закономірності 
взаємозв’язку між хімічною будовою та фармакологічними властивостями, методи 
ідентифікації та кількісного визначення, умов зберігання. 
Студент повинен уміти: застосовувати теоретичні знання, отримані на заняттях, для 
розв’язання конкретних медичних задач; визначати структуру органічної сполуки за 
назвою; грамотно складати план проведення синтезу визначеної органічної сполуки; 
підбирати новітні методики та умови для виконання визначеного синтезу; 
використовувати сучасні методи синтезу для одержання відповідних органічних сполук; 
проводити складні синтези органічних сполук за літературними методиками; вміти 
спрогнозувати одержання певної сполуки та ідентифікувати синтезовану сполуку, 
проводити синтез органічних сполук з метою одержання вихідних речовин для лікарських 
субстанцій, узагальнювати та систематизувати інформацію про хімічну структуру, фізичні 
властивості, методи одержання та аналізу сучасних лікарських речовин. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 5 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 150 год., у тому числі 46 год. аудиторних занять (16 год. – лекційні 
заняття), 10 год. консультацій, 94 год. самостійної роботи. 

 
Функціональна біохімія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Функціональна біохімія» належить до 
переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Для вивчення 
механізмів розвитку патологічних станів та шляхів фармакокорекції різних захворювань 
важливим є розуміння особливостей метаболізму окремих органів та тканин в нормі та 
патології. Завданням курсу «Функціональна біохімія» є сформувати у студентів уявлення 
про особливості метаболізму окремих органів та тканин, та механізми розвитку і способи 
діагностики деяких патологічних станів. Особливості функціонування того чи іншого 



органу або тканини пов’язані з особливостями обміну речовин в них, тому вивчення цих 
особливостей допомагає зрозуміти молекулярні закономірності життя макроорагнізму, що, 
в свою чергу, допомагає у пошуку шляхів ефективного впливу на життєдіяльність того чи 
іншого органу в разі необхідності. Курс також висвітлює проблеми патологічної біохімії, 
включаючи типові порушення обміну білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, вуглеводів, води 
та мінеральних речовин, та шляхи їх регуляції в різних органах і тканинах. Ефективна 
фармакокорекція патологічних змін неможлива без чіткого уявлення про особливості 
тканинного метаболізму та напрямки його можливих змін. Отримані знання можуть бути 
використані студентами спеціальності «Фармація» у їх майбутній професійній діяльності. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: базові сучасні уявлення про функціонування біохімічних 
процесів, що перебігають в живих організмах та розуміння механізмів функціонування 
для створення загальної уяви про цілісність та функціонування живої системи, здатність 
застосовувати сучасні біохімічні методи аналізу й оцінки хімічного складу живих 
організмів, новітні сучасні уявлення про зв’язок біологічної хімії та здоров’я людини, 
можливості використання ресурсів в системі підтримки гомеостазу та охорони здоров’я. 
Студент повинен уміти: визначати за біохімічними ознаками в природних та 
лабораторних умовах особливості функціонування біохімічних процесів, що перебігають 
в живих організмах, з метою вивчення докладних молекулярних механізмів, дослідження 
особливостей функціональної біохімії, у лабораторних умовах, використовуючи біохімічні 
методи досліджень, виділяти із зразків різного роду біохімічні речовини та визначати їхні 
властивості, встановлювати закономірності функціонального перебігу біохімічних 
процесів, в умовах виробничої діяльності, застосовуючи біохімічні методи дослідження 
хімічного складу органів та тканин живого організму, вивчити функціональну біохімію 
процесів в живих організмах. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 6 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 40 год. аудиторних занять (14 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 72 год. самостійної роботи. 

 
Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Фізико-хімічний аналіз у створенні 
ліків» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем 
«Магістр». Метою курсу є ознайомити студентів з теоретичними основами спеціальних 
знань і провести практичну підготовку зі стандартизації і контролю якості лікарських 
засобів на різних стадіях їх виробництва. Ознайомлює з різними методами отримання, 
будовою, фізичними та хімічними властивостями лікарських форм та речовин. Містить 
базові знання відповідно до загально-професійних компетенцій щодо нормативних та 
законодавчих актів, які регламентують фармацевтичну діяльність. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основні державні та відомчі документи, якими керується аптечна 
установа у своїй діяльності, загальні фармакопейні методи аналізу, загальні принципи і 
методи проведення якісного аналізу неорганічних катіонів, аніонів та органічних речовин 
за функціональними групами, основи хімічних методів аналізу, способи титрування та 
розрахунки результатів аналізу, основи фізичних та фізико-хімічних методів кількісного 
визначення лікарських засобів, методи встановлення доброякісності лікарських засобів, 
загальні положення про аналіз лікарських форм, виготовлених в аптеці, сучасний стан та 



перспективи розвитку фармацевтичного аналізу. 
Студент повинен уміти: використовувати набуті теоретичні знання в практичній 
діяльності, проводити визначення фізичних констант (температура топлення і 
затверднення, температурних меж перегонки, густини, розчинності лікарських засобів, а 
показниками кута заломлення та за кутом обертання площини поляризації визначати 
концентрації речовин, використовувати фізико-хімічні методи для аналізу лікарських 
засобів: хроматографію (адсорбційну, розподільчу, іонообмінну та ін.), проводити 
визначення рН потенціометричним і колориметричним методами, використовувати 
електрометричні методи титрування. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 6 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 32 год. аудиторних занять (12 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 52 год. самостійної роботи. 

 
Нутріціологія та броматологія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Нутріціологія та броматологія» 
належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». 
Нутрієнти, їх вміст у харчових продуктах. Визначення ідентичності та якості харчових 
продуктів. Взаємодія продуктів харчування з лікарськими засобами. Визначення 
фальсифікації продуктів харчування. Введення в броматологію. Дефініція та класифікація 
харчових продуктів. Характеристика, аналіз питної та мінеральних вод, рекомендації 
щодо застосування мінеральних вод Характеристика, аналіз молока та молочних 
продуктів та сумісність з ЛЗ. Вплив технологічної обробки на мінеральний склад 
харчових продуктів. Фактори впливу на всмоктування мінеральних речовин. Взаємодія 
харчових продуктів та лікарських засобів. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: цілі і завдання нутриціології; визначення понять нутрієнти, 
макронутрієнти, мікронутрієнти, нутрицевтики, парафармацевтики, пробіотики, 
пребіотики, синбіотики, ксенобіотики, харчові добавки, біологічно активні добавки; 
збалансованість макронутрієнтів: білків, жирів, вуглеводів; принципи побудови 
лікувально-профілактичного харчування; юридичні аспекти реєстрації та контролю якості 
харчових продуктів і дієтичних добавок в Україні. 
Студент повинен уміти: використовувати методи контролю якості та свіжості харчових 
продуктів; методи визначення фальсифікації харчових продуктів; вирішувати питання 
сумісності харчових продуктів і лікарських засобів; застосувати знання для вирішення 
ситуаційних завдань, пов’язаних з якісними харчовими продуктами; добре орієнтуватися в 
питаннях НТД; визначати енергетичну і харчову цінність продуктів харчування; 
проводити розрахунок добових енерговитрат. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 7 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 60 год. аудиторних занять (30 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 52 год. самостійної роботи. 

 
Розробка лікарських засобів 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Розробка лікарських засобів» належить 
до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Вона 
забезпечує особистісний і професійний розвиток та спрямована на формування бази знань, 
достатньої для подальшої успішної самостійної дослідницької роботи при розробці нових 
ліків. Включає вивчення основних методологій, що використовуються для розробки нових 



ліків; загальних принципів раціонального дизайну; ліганд-орієнтованого дизайну і 
фармакофорного пошуку; рецептор-орієнтованого дизайну; залежності біологічної 
активності органічних молекул від їх будови; сутності основних концепцій у стратегії 
синтезу нових речовин і передбачення потенційної активності отриманих молекулярних 
структур; застосування тонкого органічного синтезу з планування і вибору тактичних 
шляхів для цілеспрямованого отримання потенційних лікарських речовин. 
Кількість кредитів: 5. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: сучасний арсенал лікарських засобів, головні принципи дизайну 
нових молекулярних структур потенційних ліків, основи застосування базового 
програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання потенційного лікарського 
препарату та доступу до них. 
Студент повинен уміти: самостійно застосовувати здобуті знання для емпіричного та 
комп’ютерного дизайну лікарських речовин, аналізувати сучасні тенденції зі створення 
новітніх програм з молекулярного моделювання лікарських препаратів і їх 
фармакологічних блоків, орієнтуватися в масиві сучасних інформаційно-довідкових та 
пошукових системах і доступних базах даних з дизайну лікарських препаратів, вести 
наукову дискусію про можливі й оптимальні шляхи моделювання потенційно біологічно 
активних сполук. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 8 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 150 год., у тому числі 72 год. аудиторних занять (36 год. – лекційні 
заняття), 10 год. консультацій, 68 год. самостійної роботи. 
 

Практика з технології ліків 
(спеціалізація «Фармація») 

Анотація навчальної дисципліни. Навчальна практика: «Практика з технології ліків» 
належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». 
Метою виробничої практики з технології лікарських засобів є: поглиблення та закріплення 
теоретичних знань, одержаних в процесі навчання; засвоєння і вдосконалення практичних 
навичок та умінь з технології екстемпоральних і готових лікарських засобів, необхідних 
для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих 
умовах; формування у майбутніх клінічних провізорів навичок щодо виконання вимог 
належної аптечної практики в лікарняних та інших аптеках, на фармацевтичних 
підприємствах, затверджених документами ВООЗ та наказами МОЗ України; формування 
мотивованої потреби у майбутнього спеціаліста систематично поповнювати свої знання, 
знайомитись з виробничими досягненнями фармацевтичної галузі, періодичною науковою 
літературою та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. 
Завданням «Практики з технології ліків» є: ознайомлення з організацією виробничого 
процесу в аптеках та на фармацевтичних промислових підприємствах; планом аптеки, 
розміщенням і оснащенням робочих місць в асистентській кімнаті; ознайомлення з 
одержанням води очищеної, води для ін’єкцій, контролем їх якості та умовами зберігання; 
закріплення знань, одержаних при вивченні чинних нормативних документів, наказів МОЗ 
України, загальних фармакопейних статей ДФ України та використання їх при 
виготовленні екстемпоральних і готових лікарських форм; участь і виготовлення 
лікарських засобів за рецептами та за вимогами лікувально-профілактичних закладів; 
виконання окремих технологічних операцій (розчинення, диспергування, змішування 
лікарських і допоміжних речовин, оформлення до відпуску, оцінка якості виготовлених 
лікарських форм та інше); загальне ознайомлення з технологічним обладнанням 
фармацевтичних підприємств, наукової організації праці, перспектив розвитку 
виробництва готових лікарських засобів. 



Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основні положення інструкцій з техніки безпеки, загального і 
фармацевтичного порядку в аптеці; основні принципи організації промислового 
виробництва готових лікарських засобів; вимоги GPP до виробництва лікарських засобів в 
аптечних умовах; вимоги GMP до виробництва лікарських засобів у промислових умовах; 
зміст статей ДФ України на лікарські засоби; основні положення інструкцій та чинних 
наказів, що регламентують прописування, виготовлення, контроль якості та відпуск 
лікарських засобів; сучасний асортимент лікарських і допоміжних речовин та їх 
застосування; особливості роботи з отруйними та сильнодіючими речовинами; 
номенклатуру і норми відпуску наркотичних речовин і прекурсорів; асортимент і принцип 
дії найпоширеніших засобів малої механізації; будову та принцип дії основних апаратів 
для виробництва і фасування готових лікарських засобів; загальні правила та особливості 
виготовлення твердих, рідких, м’яких, стерильних лікарських форм; правила 
виготовлення концентрованих розчинів, умови їх зберігання та контроль якості; правила 
підбору таропакувальних матеріалів і маркування готових лікарських засобів; правила 
зберігання різних груп лікарських засобів; порядок заповнення робочої документації 
(рецептурний журнал, журнал реєстрації окремих стадій виготовлення ін’єкційних 
розчинів та ін.); види внутрішньоаптечного контролю, які здійснює провізор при відпуску 
екстемпоральних лікарських засобів; контроль якості лікарських засобів; наукові 
досягнення у створенні лікарських засобів. 
Студент повинен уміти: користуватися чинною нормативною, довідковою та науковою 
літературою для вирішення професійних завдань; перевіряти разові і добові дози в 
лікарських засобах для внутрішнього застосування і ректальних супозиторіях; вибирати 
оптимальний метод виготовлення лікарських засобів, враховуючи вид лікарського засобу, 
властивості лікарських і допоміжних речовин; складати робочі прописи для промислового 
виробництва лікарських засобів із урахуванням розхідних норм виходу та втрат на 
окремих стадіях технологічного процесу; обґрунтовувати і складати технологічні схеми 
виробництва лікарських засобів, включаючи постадійний контроль і стандартизацію 
готового продукту; працювати з приладами для дозування інгредієнтів різного 
агрегатного стану з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 8 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., 6 год. консультацій, 84 год. самостійної роботи. 
 

Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією 
(спеціалізація «Фармація») 

Анотація навчальної дисципліни. «Виробнича фармацевтична практика за 
спеціалізацією» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім 
ступенем «Магістр». Мета та завдання практики: повне оволодіння технологією 
виготовлення лікарських форм; закріплення, систематизації та поглиблення теоретичних 
знань зі спеціальних предметів; удосконалення практичних умінь та навичок з 
спеціальності фармацевта з виготовлення ліків, для чого готують ліки за рецептами, 
починаючи з простих, переходячи до більш складних. Якщо немає рецептів на ліки, 
виготовлення яких заплановано програмою, то їх готують з навчальною метою; 
здійснення диференційованого використання теоретичних знань в практичній роботі; 
виховання професійної відповідальності; ознайомлення з науковою організацією праці 
фармацевтів та провізора-технолога малою механізацією, досвідом роботи кращих 
працівників; засвоєння принципів організації і методів санітарно-освітньої роботи; 
ознайомлення з промисловим виготовленням твердих, м’яких та ін’єкційних лікарських 
форм. Включає вивчення: Умови аптечного і промислового випуску лікарських засобів. 



Визначення основних термінів: лікарський засіб; лікарська форма; лікарська сировина; 
готова продукція; серія готового лікарського засобу; виробнича інструкція; технологічний 
процес; технологічна стадія; технологічна операція; розхідні норми; напівпродукт; 
відходи; технологічні трати. Нормативні документи, які регламентують правила 
виготовлення лікарських засобів. Перевірка доз в лікарських формах для орального та 
ректального застосування. Дозування в технології лікарських форм. Матеріальний баланс. 
Розрахунок виходу, втрат, розхідного коефіцієнту. Основні положення правил належної 
виробничої практики. Порошки як лікарська форма. Таблетки як лікарська форма. Рідкі 
лікарські засоби. Концентровані розчини, їх призначення, виготовлення, контроль якості. 
Технологія розчинів обмежено і необмежено набухаючих високомолекулярних сполук. 
Технологія розчинів захищених колоїдів. Технологія гетерогенних лікарських форм – 
суспензій і емульсій в умовах аптек і на фармацевтичних підприємствах, принципи їх 
стабілізації. Особливості технології лікарських засобів з антибіотиками. Чинники, що 
впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах. 
Кількість кредитів: 30. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: функціональні обов’язки фармацевта та провізора-технолога з 
приготування ліків; правила техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки; накази, інструкції, які регламентують роботу фармацевта та 
провізора-технолога; аптечну технологію ліків; основи промислового виготовлення 
лікарських засобів. 
Студент повинен уміти: під наглядом провізора-технолога здійснювати приготування 
передбачених програмою практики різних лікарських форм з аргументованим 
обґрунтуванням вибору певних технологічних операцій, способів дозування, із 
застосуванням допоміжних операцій та матеріалів для їх приготування, обґрунтувати 
особливості промислового виготовлення запропонованого лікарського засобу. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 9 і 10 семестрах навчання за освітнім 
ступенем «Магістр» в обсязі 900 год., 60 год. консультацій, 840 год. самостійної роботи. 

 
Косметична хімія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Косметична хімія» належить до переліку 
вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Дисципліна 
присвячена вивченню хімічної природи різних косметичних засобів, механізмів їх впливу 
на людський організм, різних методик приготування косметичної продукції. В результаті 
освоєння дисципліни повинні бути сформовані уявлення про сучасний напрямок в хімії – 
хімія косметичних засобів. Перспективи розвитку косметичної хімії. Поняття про 
косметичну хімію як науку. Основні інгредієнти косметичних композицій. Біологічно 
активні речовини. Вітаміни. Масла лікарських рослин. Класифікація косметичних 
композицій. Лікувально-профілактична косметика. Гігієнічна косметика. Декоративна 
косметика. 
Кількість кредитів: 5. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: склад косметичних композицій; механізм впливу органічних 
композицій на людину; способи приготування косметичних засобів; класифікацію 
косметичних композицій. 
Студент повинен уміти: розшифровувати анотації косметичних композицій; аналізувати 
склад косметичної продукції; орієнтуватися в особливостях приготування і використання 
різних типів косметичних засобів; володіти навичками розшифровки складу будь-якої 
косметичної продукції; демонструвати здатність і готовність застосовувати теоретичні 



знання на практиці. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 5 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 150 год., у тому числі 46 год. аудиторних занять (16 год. – лекційні 
заняття), 10 год. консультацій, 94 год. самостійної роботи. 
 

Аромологія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Практика з технології ліків» належить до 
переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Аромологія 
як наука про запахи. Історичні аспекти розвитку і основні напрямки аромології. 
Становлення аромотерапії як науки і виду альтернативної медицини. Анатомо-
фізіологічні аспекти органу нюху людини. Шляхи проникнення ароматичних речовин в 
організм. Механізм дії нюхового рецептора. Класифікація та типи запахів по Еймуру, 
Цваардемакеру, Хеннінгу. Духмяні речовини, їх класифікація і застосування. Допоміжні 
речовини. Особливості їх використання при створенні аромокосметичних засобів. 
Біологічно активні компоненти ефірних олій, їх фармакологічна дія. Показання до 
використання у аромотерапії. Принципи створення і особливості приготування 
аромокомпозицій. Схеми індивідуального добору ефірних олій у залежності від заданої 
терапевтичної дії. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: зміст основних понять і термінів, які використовують в 
аромотерапії і аромокосметології; сучасні теорії сприйняття запахів; класифікації запахів 
та методи їх дослідження; джерела одержання, хімічний склад та властивості ефірних 
олій, методи виробництва та галузі застосування, фармакологічну дію ефірних олій; 
положення нормативних документів, що регламентують якість ефірних олій, покази та 
обмеження їх до застосування; принципи підбору ефірних олій для аромоскладів; 
сумісність ефірних олій як активних субстанцій; протипокази до їх застосування; 
принципи лікування за допомогою аромотерапії захворювань верхніх дихальних шляхів, 
гінекологічних захворювань та ін.; принципи створення аромокомпозицій для догляду за 
різними типами шкіри обличчя; характеристику інгаляційних та водних 
аромотерапевтичних процедур, техніку їх і принципи їх проведення в залежності від 
індивідуальних особливостей пацієнта. 
Студент повинен уміти: оцінювати якість ефірних олій та аромокомпозицій; володіти і 
користуватися необхідної нормативною документацією і довідковою літературою; 
обґрунтовувати склад та дію аромотерапевтичних композицій різного призначення на 
основі властивостей і фармакологічної дії ефірних олій; підбирати рецептуру і технологію 
аромокомпозицій та аромосумішей з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта; 
здійснювати аромотерапевтичні процедури профілактичного та лікувального напрямків. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 6 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 40 год. аудиторних занять (14 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 72 год. самостійної роботи. 

 
Основи практичної косметології 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Основи практичної косметології» 
належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». 
Основні питання організації виробничої діяльності косметичного закладу. Санітарний 
режим роботи косметологічного закладу. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри. 
Проникність. Фізіологія старіння шкіри. Технологія раціонального застосування 



косметичних препаратів гігієнічного призначення. Гігієнічний косметичний догляд за 
шкірою обличчя. Косметичні процедури гігієнічного призначення. Технологія 
раціонального застосування. Спеціальний догляд за шкірою. Мануальні методи 
косметичного догляду за шкірою. СПА-індустрія як одна з перспективних галузей 
косметології. Таласотерапія як метод гігієнічного догляду. Косметичний догляд за шкірою 
тіла, волоссям та нігтями. Косметичні процедури естетичного призначення. Технологія 
раціонального застосування. Декоративний косметичний догляд. Засоби декоративного 
косметичного догляду. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: види сировини, що застосовується у косметології; класифікацію 
та механізм дії основних інгредієнтів, що застосовуються у косметології; принципи та 
методики застосування ароматів, принципи поєднання ароматів; основні розділи 
практичної косметології (очистка шкіри, тонізація, живлення та зволоження, пілінг тощо); 
засоби, методи, можливості апаратної косметології; алгоритм надання індивідуальних 
інструкцій з догляду за шкірою обличчя, тіла, волоссям, нігтями залежно від віку, стану 
здоров’я, поставленої мети. 
Студент повинен уміти: діагностувати тип, стан шкіри та обґрунтовано скласти 
висновок; пояснити вплив навколишнього середовища на стан шкіри та надати 
рекомендації щодо профілактики негативних наслідків впливу навколишнього 
середовища; пояснити пацієнту сучасний погляд на етіологію та патогенез старіння шкіри 
для обґрунтування стратегії догляду за шкірою; правильно призначати косметологічні 
засоби на основі знання механізму дії основних інгредієнтів; цілеспрямовано 
застосовувати аромати; ефективно застосовувати основні розділи практичної косметології 
(очистка шкіри, тонізація, живлення та зволоження, пілінг тощо); орієнтуватися у 
сучасному стані проблеми гідратації шкіри, засобах та методах проведення гідратації 
шкіри; надати індивідуальні, обґрунтовані та цілеспрямовані рекомендації з догляду за 
шкірою обличчя, тіла, волоссям, нігтями залежно від віку, стану здоров’я, поставленої 
мети. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 6 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., у тому числі 32 год. аудиторних занять (12 год. – лекційні 
заняття), 6 год. консультацій, 52 год. самостійної роботи. 

 
Косметологія 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Косметологія» належить до переліку 
вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». Історія косметології. 
Основні тенденції та напрямки розвитку косметології. Роль косметики у спілкуванні між 
людьми. Косметологія та косметика. Біологічно-активні, діючі та допоміжні речовини 
парфумерних та косметичних форм. Тара та упаковка парфумерно-косметичної продукції. 
Косметичні рідини. Лосьйони. Тоніки. Ампульна косметика. Косметичні засоби піно-
мийного призначення. Косметичні засоби інтенсивного догляду за волоссям. Гелі 
косметичні. Креми косметичні. КЗ спеціального призначення. Маски косметичні. 
Косметичні засоби дезодоруючого призначення. Основні види хімічних речовин, що 
використовуються в косметології. Класифікація препаратів для мезотерапії, особливості 
фармакокінетики і фармакодинаміки. Основні ефекти речовин, що входять до складу 
косметичних засобів. Косметичні засоби (склад і характеристика). 
Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: значення косметики у спілкуванні між людьми; класифікацію 



косметичних засобів; основні фізичні та хімічні терміни у косметиці; фізичні форми 
косметичних засобів; механізм дії запахів на людину; медичну та іміджеву дію ароматів, 
їх класифікацію; принципи догляду за шкірою тіла, волоссям, нігтями; сучасний погляд на 
проблему гідратації шкіри, засоби та методи проведення гідратації шкіри. 
Студент повинен уміти: пропагувати значення косметики у спілкуванні між людьми; 
орієнтуватися у класифікації косметичних засобів, основних фізичних та хімічних 
термінах у косметиці; орієнтуватися у фізичних формах косметичних засобів, видах 
сировини, що застосовуються в косметології; орієнтуватися у засобах, методах, 
можливостях апаратної косметології. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 7 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 120 год., у тому числі 60 год. аудиторних занять (30 год. – лекційні 
заняття), 8 год. консультацій, 52 год. самостійної роботи. 

 
Технологія косметичних засобів 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Технологія косметичних засобів» 
належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр». 
Технологія і обладнання для виробництва косметичних засобів. Характеристика основних 
і допоміжних речовин для виробництва косметичних засобів. Принципи складання 
рецептур косметичних засобів. Устаткування для переробки рослинної сировини. Сучасні 
косметичні товари: асортимент, споживчі властивості, експертиза якості. Основні 
проблеми якості косметичних засобів. Виробництво парфумерно-косметичних засобів в 
умовах промислових підприємств. Основні етапи розвитку косметології і аромології. 
Державне нормування виробництва та реалізації парфумерно-косметичної продукції 
промислового виробництва. Біологічно-активні, діючі та допоміжні речовини 
парфумерних та косметичних форм. Тара та упаковка парфумерно-косметичної продукції. 
Косметичні рідини. Лосьйони. Тоніки. Ампульна косметика. Косметичні засоби піно-
мийного призначення. Косметичні засоби інтенсивного догляду за волоссям. Гелі 
косметичні. Креми косметичні. КЗ спеціального призначення. Маски косметичні. 
Косметичні засоби дезодоруючого призначення. 
Кількість кредитів: 5. 
Форма контролю: екзамен. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основи хімічної технології; процеси і апарати хімічної технології; 
процеси масо-переносу в системах з участю твердої фази; технологію косметичних засобів по 
догляду за шкірою, порожниною рота і губами, волоссям, нігтями. 
Студент повинен уміти: проводити аналізи косметичних засобів; проводити аналіз 
собівартості продукції; складати типові структурні схеми виробництва косметичних засобів; 
мати уявлення про споживачів косметичних засобів. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 8 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 150 год., у тому числі 72 год. аудиторних занять (36 год. – лекційні 
заняття), 10 год. консультацій, 68 год. самостійної роботи. 
 

Практика з технології ліків 
(спеціалізація «Технології косметичних засобів») 

Анотація навчальної дисципліни. Навчальна практика: «Практика з технології ліків» 
належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім ступенем «Магістр».  
Метою виробничої практики з технології ліків є: поглибити знання, одержані при 
вивченні навчальних дисциплін «Основи практичної косметології» і «Технологія 
косметичних засобів», засвоїти та вдосконалити практичні навички і вміння, необхідні для 



прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у виробничих умовах; 
сформувати мотивовану потребу в майбутнього спеціаліста систематично поновлювати 
свої знання, знайомитися з виробничими досягненнями фармацевтичної галузі, 
періодичною науковою літературою, а також творчо застосовувати їх у практичній 
діяльності. 
Завданням «Практики з технології ліків» є: ознайомлення з організацією виробничого 
процесу в аптеках та на фармацевтичних промислових підприємствах; планом аптеки, 
розміщенням і оснащенням робочих місць в асистентській кімнаті; ознайомлення з 
одержанням води очищеної, води для ін’єкцій, контролем їх якості та умовами зберігання; 
закріплення знань, одержаних при вивченні чинних нормативних документів, наказів МОЗ 
України, загальних фармакопейних статей ДФ України та використання їх при 
виготовленні екстемпоральних і готових лікарських форм; участь і виготовлення 
лікарських засобів за рецептами та за вимогами лікувально-профілактичних закладів; 
виконання окремих технологічних операцій (розчинення, диспергування, змішування 
косметичних і допоміжних речовин та інше); загальне ознайомлення з технологічним 
обладнанням фармацевтичних підприємств, наукової організації праці, перспектив 
розвитку виробництва косметичних засобів. 
Кількість кредитів: 3. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: види сировини, що застосовується у косметології; класифікацію 
та механізм дії основних інгредієнтів, що застосовуються у косметології; принципи та 
методики застосування ароматів, принципи поєднання ароматів; основні розділи 
практичної косметології (очистка шкіри, тонізація, живлення та зволоження, пілінг тощо); 
засоби, методи, можливості апаратної косметології; алгоритм надання індивідуальних 
інструкцій з догляду за шкірою обличчя, тіла, волоссям, нігтями залежно від віку, стану 
здоров’я, поставленої мети. 
Студент повинен уміти: діагностувати тип, стан шкіри та обґрунтовано скласти 
висновок; пояснити вплив навколишнього середовища на стан шкіри та надати 
рекомендації щодо профілактики негативних наслідків впливу навколишнього 
середовища; пояснити пацієнту сучасний погляд на етіологію та патогенез старіння шкіри 
для обґрунтування стратегії догляду за шкірою; правильно призначати косметологічні 
засоби на основі знання механізму дії основних інгредієнтів; цілеспрямовано 
застосовувати аромати; ефективно застосовувати основні розділи практичної косметології 
(очистка шкіри, тонізація, живлення та зволоження, пілінг тощо); орієнтуватися у 
сучасному стані проблеми гідратації шкіри, засобах та методах проведення гідратації 
шкіри; надати індивідуальні, обґрунтовані та цілеспрямовані рекомендації з догляду за 
шкірою обличчя, тіла, волоссям, нігтями залежно від віку, стану здоров’я, поставленої 
мети. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 8 семестрі навчання за освітнім ступенем 
«Магістр» в обсязі 90 год., 6 год. консультацій, 84 год. самостійної роботи. 

 

Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією 
(спеціалізація «Технології косметичних засобів») 

Анотація навчальної дисципліни. «Виробнича фармацевтична практика за 
спеціалізацією» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім 
ступенем «Магістр». Мета та завдання практики: повне оволодіння технологією 
виготовлення косметичних форм; закріплення, систематизації та поглиблення 
теоретичних знань зі спеціальних предметів; удосконалення практичних умінь та навичок 
з спеціальності; засвоєння принципів організації і методів санітарно-освітньої роботи; 



ознайомлення з промисловим виготовленням твердих, м’яких косметичних форм. 
Включає вивчення: Умови аптечного і промислового випуску косметичних засобів. 
Визначення основних термінів: косметичний засіб; косметична сировина; готова 
продукція; серія готового косметичного засобу; виробнича інструкція; технологічний 
процес; технологічна стадія; технологічна операція; розхідні норми; напівпродукт; 
відходи; технологічні трати. Нормативні документи, які регламентують правила 
виготовлення косметичних засобів. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в 
косметичних формах. Враховуючи специфіку майбутньої професійної діяльності 
провізора-косметолога, провідними базами практики є парфумерно-косметичні 
підприємства, аптечні заклади, косметологічні клініки, косметичні салони. У процесі 
практичної підготовки майбутні фахівці мають змогу під керівництвом досвідчених 
професіоналів розробляти склад і технологію нових косметичних засобів різної форми 
випуску, надавати консультативну допомогу при раціональному виборі засобів 
лікувальної косметики, розробляти схеми догляду за шкірою та її придатками з 
урахуванням індивідуальних особливостей клієнта, проводити різноманітні косметичні 
процедури, в тому числі з використанням апаратних методів лікування косметичних вад 
шкіри та її придатків та інше. 
Кількість кредитів: 30. 
Форма контролю: залік. 
Попередні вимоги: 
Студент повинен знати: основи хімічної технології; процеси і апарати хімічної 
технології; процеси масо-переносу в системах з участю твердої фази; технологію 
косметичних засобів по догляду за шкірою, порожниною рота і губами, волоссям, нігтями. 
Студент повинен уміти: проводити аналізи косметичних засобів; проводити аналіз 
собівартості продукції; складати типові структурні схеми виробництва косметичних 
засобів; мати уявлення про споживачів косметичних засобів; розробляти склад і 
технологію нових косметичних засобів різної форми випуску; розробляти схеми догляду 
за шкірою та її придатками з урахуванням індивідуальних особливостей; проводити 
різноманітні косметичні процедури, в тому числі з використанням апаратних методів 
лікування косметичних вад шкіри та її придатків та інше. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у 9 і 10 семестрах навчання за освітнім 
ступенем «Магістр» в обсязі 900 год., 60 год. консультацій, 840 год. самостійної роботи. 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» проводиться у формі єдиного державного стандартизованого 
тестового іспиту (ліцензійного інтегрованого іспиту) та практично-орієнтованого іспиту. 
Завершується видачею документу встановленого зразка про присудження студенту 
ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: «Магістр фармації». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої 
програми 

Класифікація 
компетентностей  Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Загальні компетентності 

ЗК 1  +  + 

ЗК 2  +  + 

ЗК 3 +   + 

ЗК 4  +  + 

ЗК 5 + +   

ЗК 6 + +   

ЗК 7  +   

ЗК 8  + +  

ЗК 9 + +  + 

ЗК 10  + +  

ЗК 11  +  + 

ЗК 12  +  + 

Спеціальні (фахові) компетентності 

ФК 1 + +  + 

ФК 2  +  + 

ФК 3 + + +  

ФК 4 + +   

ФК 5 + +   

ФК 6 + + +  

ФК 7 + +   

ФК 8  +  + 

ФК 9  + +  

ФК 10 + + +  

ФК 11  +  + 



ФК 12 + +   

ФК 13 + +   

ФК 14  +  + 

ФК 15  +   

ФК 16  +   

ФК 17  +  + 

ФК 18  +   

ФК 19  + +  

ФК 20  + + + 

ФК 21  +  + 
 

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 
компонентами освітньої програми 

Програмні 
результати 
навчання 

Компетентності 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

пе
те

нт
-

ні
ст

ь 

Загальні компетентності 

ЗК
 1

 

ЗК
 2

 

ЗК
 3

 

ЗК
 4

 

ЗК
 5

 

ЗК
 6

 

ЗК
 7

 

ЗК
 8

 

ЗК
 9

 

ЗК
 1

0 

ЗК
 1

1 

ЗК
 1

2 

ПРН 1 + +            
ПРН 2 +  +           
ПРН 3 +   +          
ПРН 4 +    +         
ПРН 5 +     +        
ПРН 6 +      +       
ПРН 7 +       +      
ПРН 8 +        +     
ПРН 9 +         +    
ПРН 10 +          +   
ПРН 11 +           +  
ПРН 12 +            + 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми (прод.) 

Програмні 
результати 
навчання 

Компетентності 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

пе
те

нт
ні

ст
ь Спеціальні (фахові) компетентності 

Ф
К

 1
 

Ф
К

 2
 

Ф
К

 3
 

Ф
К

 4
 

Ф
К

 5
 

Ф
К

 6
 

Ф
К

 7
 

Ф
К

 8
 

Ф
К

 9
 

Ф
К

 1
0 

Ф
К

 1
1 

Ф
К

 1
2 

Ф
К

 1
3 

Ф
К

 1
4 

Ф
К

 1
5 

Ф
К

 1
6 

Ф
К

 1
7 

Ф
К

 1
8 

Ф
К

 1
9 

Ф
К

 2
0 

Ф
К

 2
1 

ПРН 13 + +                     
ПРН 14 +  +                    
ПРН 15 +   +                   
ПРН 16 +    +                  
ПРН 17 +     +                 
ПРН 18 +      +                
ПРН 19 +       +               
ПРН 20 +        +              
ПРН 21 +         +             
ПРН 22 +          +            
ПРН 23 +           +           
ПРН 24 +            +          
ПРН 25 +             +         
ПРН 26 +              +        
ПРН 27 +               +       
ПРН 28 +                +      
ПРН 29 +                 +     



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми (прод.) 

Програмні 
результати 
навчання 

Компетентності 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

пе
те

нт
ні

ст
ь Спеціальні (фахові) компетентності 

Ф
К

 1
 

Ф
К

 2
 

Ф
К

 3
 

Ф
К

 4
 

Ф
К

 5
 

Ф
К

 6
 

Ф
К

 7
 

Ф
К

 8
 

Ф
К

 9
 

Ф
К

 1
0 

Ф
К

 1
1 
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К

 1
2 

Ф
К

 1
3 

Ф
К

 1
4 
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К
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5 
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К
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6 

Ф
К

 1
7 

Ф
К

 1
8 

Ф
К

 1
9 

Ф
К

 2
0 

Ф
К

 2
1 

ПРН 30 +                  +    
ПРН 31 +                   +   
ПРН 32 +                    +  
ПРН 33 +                     + 

 

 

Керівник проектної групи                           Чолій Л.Ф. 


