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ГСВОУ___________________ 
Вступ 

Освіт ньо-професійна програма (ОПП) є державним нормативним докум-
ентом, в якому визначається нормативний зміст навчання, становлюються ви-
моги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівця ві-
дповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певної спеціальності.  

Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів 
вищої освіти і використовується при: 

• розробці та корегуванні відповідних навчальних планів і програм на-
вчальних дисциплін; 

• розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки 
фахівця; 

• визначенні змісту навчання як бази для опановування новими спеціа-
льностями, кваліфікаціями; 

• визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації; 
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ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
 
 

Освітньо-професійна програма 
 

спеціаліста 
    (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 
 

за спеціальністю 7.110201  Фармація 
 

 
напряму підготовки                    1102 Фармація 

       (код і назва підготовки) 
 
кваліфікації  2442.6 провізор 
 
          Чинний від ________________________________ 
       (рік-місяць-число) 
 
 
 

1 Галузь використання 
Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, вищі 

навчальні заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, ор-
ганізації різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці 
освітньо-кваліфікаційного рівня  

спеціаліст 
   (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 
 

за спеціальністю 7.110201  Фармація 
 

напряму підготовки                    1102 Фармація 
       (код і назва підготовки) 

 
 

освітнього рівня повна вища освіта 
       (назва освітнього рівня) 

 
кваліфікації 2442.6 провізор 

       (код і назва підготовки) 



ГСВОУ___________________ 
з узагальненим об’єктом діяльності: лікарські засоби. 
 

з нормативним терміном навчання (денна форма) 5 років____________ 
    (років, місяців) 

Цей стандарт встановлює: 
*  нормативну частину змісту навчання у навчальних об’єктах, 

їх інформаційний обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки від-
повідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики; 

*  рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки 
фахівців; 

*  форми державної атестації;  
*  нормативний термін навчання. 

 
Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують фа-

хівців даного профілю. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випуск-

ників вищих навчальних закладів. 
 

2 Нормативні посилання 
 
В цьому стандарті є посилання на такі державні та галузеві стандарти 

України: 
- ДК 003-95 Державний класифікатор професій; 
- ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності; 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997р. №507 Перелік на-
прямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями; 
- СВО _____ Терміни та визначення; 
- СВО _____ Освітньо-кваліфікаційна характеристика. 

 
3 Визначення 

 
У цьому стандарті використані терміни та відповідні визначення, що на-

дані у ДСВОУ_____-01 “Освітньо-кваліфікаційна характеристика”. 
У цьому стандарті використані таки терміни та відповідні визначення: 
Змістовний модуль – система навчальних елементів, що поєднані з озна-

кою відповідності певному навчальному об’єкту. 
Зміст навчання поділяється на: 
2



ГСВОУ_________________________ 
 
нормативну частину змісту навчання – обов’язковий для засвоєння зміст на-
вчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характерис-
тики як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу і рівня засвоєння, а також 
форм державної атестації; 

вибіркову частину змісту навчання – рекомендований для засвоєння 
зміст навчання, сформований як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу та 
форм атестації, призначений для задоволення потреб і можливостей особистос-
ті, регіональних потреб у фахівцях певної спеціалізації, з урахуванням досяг-
нень наукових шкіл і навчальних закладів. 

Навчальний елемент (дидактична одиниця) – мінімальна доза навчаль-
ної інформації, що зберігає властивості навчального об’єкта. 

Навчальний об’єкт – навчальна інформації певного обсягу, що має са-
мостійну логічну структуру та зміст, і дає змогу оперувати цією інформацією у 
процесі діяльності мислення. 

Навчальний план – нормативний документ вищого навчального закла-
ду, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-
логічної схеми підготовки і визначає графік навчального процесу, перелік та 
обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми про-
ведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби проведення підсумко-
вого контролю. 

 
4 Позначення та скорочення 

 
У даному стандарті для формування шифрів застосовуються наступні 

скорочення назв циклів підготовки, до яких віднесено блоки змістовних моду-
лів: 

ГЕ – гуманітарної і соціально-економічної підготовки,  
ПН – природничо-наукової підготовки,  
ПП – професійної та практичної підготовки.  
 

 
5 Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми 

 
5.1 Система знань у вигляді системи змістовних модулів щодо складових 

узагальнених структур діяльності, поданих у “СВО ____ Освітньо-кваліфікаці-
йна характеристика” в змісті умінь, та мінімальна кількість навчальних го-
дин/кредитів вивчення кожного змістовного модуля, наведені у таблиці Додат-
ку Б. 

5.2 Система блоків змістовних модулів, у які групуються змістовні моду-
лі, та мінімальна кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожного блоку 
наведені у таблиці Додатку В. 

Примітка. У таблиці Додатку Б у графі 4 та у таблиці Додатку В у графі 2 
шифри змістовних модулів наведені за структурами: 

3



ГСВОУ___________________ 
а) шифр змістовного модуля, що відповідає умінню, зазначеному у кваліфікаці-

йній характеристиці: 
 

ХХ. Х. ХХ. ХХ. Х. ХХ. ХХ 
 номер змістовного модуля, наскрізний для 

 даного уміння 
 
 шифр уміння 
 

 
б) шифр змістовного модуля, що відповідає умінню, зазначеному у освіт-

ній характеристиці: 
 

З. ХХ. ХХ. Х. ХХ. ХХ 
 номер змістовного модуля, наскрізний 
  для даної здатності 
 
 шифр уміння 
 
 У таблиці Додатку В у графі 1 шифри блоків змістовних модулів наведені 

за стуктурою: 
 
ХХ. ХХ 

 номер блоку змістовних модулів,  
 наскрізний для даного циклу  підготовки 

 
 цикл підготовки 

 
 

6 Рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик 
6.1 У таблиці Додатку Г зазначений рекомендований перелік навчальних 

дисциплін, визначені блоки змістовних модулів, що входять до кожної з них, 
встановлена мінімальна кількість навчальних годин/кредитів їх вивчення.  

6.2 Навчальний заклад має право за узгодженням з Міністерством освіти 
України змінювати назви навчальних дисциплін та розподіл блоків змістовних 
модулів у них. 

 
 

7 Розподіл змісту освітньо-професійної програми  
та максимальний навчальний час за циклами підготовки 

 
 

7.1 Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:  
- гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготов-

ки, що забезпечує певний освітній рівень; 
4
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- професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що разом з 
попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень. 

7.2 Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та 
максимальний навчальний час за циклами підготовки подано у таблиці  Додат-
ку А. 

 
8 Державна атестація студента 

 
8.1 На державну атестацію студента виносяться блоки змістовних моду-

лів, що зазначені у таблиці Додатку В. 
8.2 У Додатку Д наведені нормативні форми державної атестації студента 

і поданий розподіл блоків змістовних модулів між ними.  
 

 
9 Вимоги до системи освіти та професійної підготовки 
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ЗМІСТОВА  ЧАСТИНА  ОПП   СПЕЦІАЛІСТІВ  

Таблиця – Система змістовних модулів 
 

 
Шифри  умінь  Зміст умінь, що забезпечуються, назви змістовних модулів Шифр змістовного модуля 

1. Проектувальна  

1. 01 Проведення товарознавчої експертизи  
лікарських засобів 

 

 Враховуючи вимоги нормативної документації, використовуючи 
спеціальну медичну та фармакологічну літературу,  

 

1.ПФ.Д.01.ПР.О.01. - визначати товарні групи з асортименту наявних препаратів 
та іншої фа рмацевтичної продукції за їх функціональними озна-
ками, маркуванням тощо; 

 

Класифікація лікарських засобів та загальні вимоги до їх збері-
гання. 

1.ПФ.Д.01.ПР.О.01.01 

Класифікація кодування товарів 1.ПФ.Д.01.ПР.О.01.02 
Готові лікарські засоби. Класифікація, вимоги до якості. 1.ПФ.Д.01.ПР.О.01.03 
Товари обмеженого аптечного асортименту. 1.ПФ.Д.01.ПР.О.01.04 

1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 
01-204 

- за допомогою міжнародної, торгової, хімічної назви щодо їх 
віднесення до певної фармакологічної та фармакотерапевтичної 
групи лікарських препаратів, ідентифікувати ліки відповідно 
списку 1а, 1б та нові лікарські препарати; 

 

 Номенклатура: хімічні та тривіальні назви. 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.01 
 Класифікація та номенклатура неорганічних сполук. 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.02 
 Хімічна класифікація лікарських засобів. Номенклатура. 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.03 
 Міжнародна торгівельна номенклатура лікарських засобів. 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.04 
 Фармакологічна класифікація лікарських засобів. 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.05 
 Фармакотерапевтична класифікація лікарських засобів. 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.06 
 Сучасна довідкова література та компьютерні бази даних. 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.07 
 Характерні ознаки певних фармакологічних груп. 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.08 
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Шифри  умінь  Зміст умінь, що забезпечуються, назви змістовних модулів Шифр змістовного модуля 

 Характерні ознаки певних фармакотерапевтичних груп. 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.09 
 Класифікація лікарської рослинної сировини. 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.10 

1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204 - розподіляти лікарські препарати відповідно спискам 1б на 
групи за напрямками фармакотерапевтичного втручання (етіо-
логічні, патогенетичні, симптоматичні, замісні та інші) для за-
безпечення сучасних схем терапії; 

1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.01 

 Поняття про етіологію, патогенез, фактори ризику виникнення за-
хворювань 

1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.02 

 Типові патологічни процеси 1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.03 
 Поняття про симптоми та синдроми 1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.04 
 Клінічні ознаки та механізми розвитку окремих синдромів 1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.05 
 Основні поняття, принципи та положення клінічної фармакології 1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.06 
 Характерні ознаки певних фармакологічних груп 1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.07 
 Характерні ознаки певних фармакотерапевтичних груп 1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.08 
 Види медикаментозної терапії (замісна, патогенетична, симптома-

тична та інш.) 
1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.09 

 Сучасні напрямки та схеми медикаментозної терапії окремих за-
хворювань 

1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.10 

1.ПФ.Д.01.ПР.О.04. - користуючись переліком зареєстрованих лікарських засобів, 
фармакологічними довідниками тощо, за результатами порівня-
льної характеристики визначати аналоги вітчизняних та закор-
донних ліків. 

 

 Зв’язок “хімічна будова – фармакологічна дія” 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.01 
 Поняття про хімічні, фармакологічні, генерічні, фармакотерапевтичні 

аналоги 
1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.02 

 Поняття про біоеквівалентність та біодоступність 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.03 
 Вимоги та правила реєстрації лікарських засобів 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.04 
 Накази МОЗ України стосовно відпуску лікарських засобів. 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.05 
 Державний реєстр лікарських засобів 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.06 
 Критерії ефективності лікарських засобів 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.07 
 Показники безпечності лікарських засобів 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.08 
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Шифри  умінь  Зміст умінь, що забезпечуються, назви змістовних модулів Шифр змістовного модуля 

 Фармакологічна порівняльна характеристика препаратів  1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.09 
 Клініко-фармацевтична порівняльна характеристика препаратів. 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.10 

1.ПФ.Д.02 Проведення товарознавчої експертизи лікарської  
рослинної сировини 

 

 Згідно вимог аналітично-нормативної документації  
1.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01-231 - ідентифікувати лікарську рослинну сировину відповідно 

списку 2 за морфологічними ознаками у свіжому та висушеному 
вигляді; 

 

 Характеристика лікарських рослин і лікарської рослинної сирови-
ни, що містять різні групи біологічно активних речовин. 

1.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01-231.01 

 Термінологія. Хімічна та ботанічна номенклатура. 1.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01-231.02 
 Латинські назви лікарських рослин і лікарської рослинної сирови-

ни. 
1.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01-231.03 

 Систематика рослин. 1.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01-231.04 
 Морфологія вегетативних та генеративних органів. 1.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01-231.05 

1.ПФ.Д.02.ПР.О.02. - з метою отримання офіційної лікарської рослинної сировини, 
розпізнавати домішки ботанічно близьких рослин за морфологі-
чними ознаками. 

 

 Характеристика лікарських рослин і лікарської рослинної сирови-
ни, що містять різні групи біологічно активних речовин. 

1.ПФ.Д.02.ПР.О.02.01 

 Систематика рослин. 1.ПФ.Д.02.ПР.О.02.02 
 Морфологія вегетативних та генеративних органів. 1.ПФ.Д.02.ПР.О.02.03 
 Макроскопічний аналіз ботанічно близьких до офіційних видів 

рослин. 
1.ПФ.Д.02.ПР.О.02.04 

 Латинські назви рослин. 1.ПФ.Д.02.ПР.О.02.05 
 Державне нормування якості лікарської рослинної сировини. 1.ПФ.Д.02.ПР.О.02.06 

1.ПФ.Д.03 Визначення термінів і умов зберігання лікарських засобів  
 Грунтуючись на знаннях фізико-хімічних властивостей лі-

карських препаратів  
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Шифри  умінь  Зміст умінь, що забезпечуються, назви змістовних модулів Шифр змістовного модуля 

1.ПФ.Д.03.ПР.О.01. - відповідно списку 1 визначати умови та терміни зберігання їх 
у фармацевтичних закладах; 

 

 Хімічні властивості неорганічних речовин 1.ПФ.Д.03.ПР.О.01.01 
 Хімічні та фізичні властивості органічних сполук 1.ПФ.Д.03.ПР.О.01.02 
 Зберігання лікарських засобів згідно з їх хімічними властивостями 1.ПФ.Д.03.ПР.О.01.03 
 Загальні умови зберігання 1.ПФ.Д.03.ПР.О.01.04 

1.ПФ.Д.03.ПР.О.02. Враховуючи фізико-хімічні, технологічні властивості лікарсь-
ких і допоміжних речовин та керуючись інструкціями, наказами, 
іншою документацією, визначати вплив таро-пакувальних мате-
ріалів на стабільність лікарських форм; 

 

 Упаковка готових лікарських форм, класифікація, особливості. 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.01 
 Тара, та пакувальні матеріали, що застосовуються у промисловому 

виробництві лікарських засобів. 
1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.02 

 Накази МОЗ України та інша документація щодо зберігання в ап-
течних закладах лікарських засобів та виробів медичного призначен-
ня. 

1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.03 

 Тара, й закупорювальний матеріал, що застосовуються в аптечній 
практиці. 

1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.04  

 Лікарські речовини неорганічної природи. 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.05 
 Використання речовин органічної природи в медицині. 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.06 
 Лікарські речовини природного походження. 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.07 
 Основні біологічно активні речовини лікарської рослинної сирови-

ни. 
1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.08 

1.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01-231 - визначати відповідні терміни і способи заготівлі, сушіння і 
зберігання лікарської рослинної сировини відповідно списку 2, 
залежно від хімічного складу та динаміки накопичення біологіч-
но активних речовин в лікарській рослинній сировині. 

 

 Заготівля лікарської рослинної сировини в Україні.  1.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01-231.01 
 Визначення оптимальних термінів заготівлі лікарської рослинної сировини.  1.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01-231.02 
 Періодичність експлуатації заростей лікарських рослин. 1.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01-231.03 

 Закономірність накопичення біологічно активних речовин в лікарській рослинній 1.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01-231.04 
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Шифри  умінь  Зміст умінь, що забезпечуються, назви змістовних модулів Шифр змістовного модуля 

сировині в залежності від факторів довкілля і фаз вегетації лікарських рослин в 
залежності від виду сировини. 

 Фізико-хімічі властивості основних груп біологічно активних речовин в лікарській 
рослинній сировині. 

1.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01-231.05 

 Латинські назви лікарських рослин і лікарської рослинної сировини. 1.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01-231.06 
 Морфологія вегетативних генеративних органів. 1.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01-231.07 

1.ПФ.Д.04 Маркетинг лікарських препаратів  
 Використовуючи дані статистичної, відомчої інформації  

1.ПФ.Д.04.ПР.О.01. 
 

- здійснювати сегментування ринку за демографічними, психо-
графічними та ін. характеристиками, захворюваністю, профілем 
надання лікарської та медичної допомоги; 

 
 

 Основні положення фармацевтичного маркетингу.  1.ПФ.Д.04.ПР.О.01.01 
 Процес управління фармацевтичним маркетингом. 1.ПФ.Д.04.ПР.О.01.02 
 Попит та пропозиція фармацевтичних товарів. 1.ПФ.Д.04.ПР.О.01.03 
 Маркетингові дослдіження фармацевтичного ринку. 1.ПФ.Д.04.ПР.О.01.04 

1.ПФ.Д.04.ПР.Р.02. - аналізувати наявність лікарських засобів на конкретному се-
гменті ринку за асортиментною, ціновою характеристиками, за 
підприємствами-виробниками, визначати їх конкурентоспромо-
жність, оформляти зведені аналітичні таблиці; 

 

 Товар у маркетинговій діяльності.  1.ПФ.Д.04.ПР.Р.02.01 

 Визначення потреби в лікарських засобах. 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.02.02 
 Споживацька цінність фармацевтичного товару. 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.02.03 
 Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку. 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.02.04 

1.ПФ.Д.04.ПР.Р.03. - визначати асортимент найбільш необхідних лікарських пре-
паратів та медичних засобів для певних груп населення на підс-
таві аналізу даних щодо регіональної захворюваності; 

 

 Основні поняття фармакоепідеміології. Принципи проведення фармакоепідеміологічних 
досліджень 

1.ПФ.Д.04.ПР.Р.03.01 

 Структура захворювань в залежності від віку, статі, особливостей окремого регіону 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.03.02 
 Міжнародна класифікація захворювань 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.03.03 
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 Клінічні прояви окремих захворювань. Епідемічні хвороби 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.03.04 
 Лікувально-профілактичні заходи при окремих захворюваннях 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.03.05 
 Сучасні напрямки підтримуючої медикаментозної терапії 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.03.06 
 Прогнозування асортименту лікарських препаратів. 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.03.07 

1.ПФ.Д.04.ПР.О.04. Використовуючи дані товарного асортименту лікарських пре-
паратів та номенклатури фармацевтичного товару, а також ін-
формаційно-пошукові системи та відповідні технічні засоби, ана-
лізувати прайс-листи та інші джерела маркетингової інформації 
фірм і підприємств-виробників лікарських засобів з метою ви-
значення асортиментно-цінових характеристик продукції, що 
пропонується; 

 

 Зовнішнє середовище організації. 1.ПФ.Д.04.ПР.О.04.01 
 Асортиментна політика фармацевтичних підприємств; формування асортименту 

лікарських засобів; номенклатура фармацевтичного товару. 
1.ПФ.Д.04.ПР.О.04.02 

 Товар у маркетинговій діяльності. 1.ПФ.Д.04.ПР.О.04.03 
 Маркетингові інформаційні системи; підсистеми МІС. 1.ПФ.Д.04.ПР.О.04.04 
 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи; технічні засоби в управлінні. 1.ПФ.Д.04.ПР.О.04.05 

1.ПФ.Д.04.ПР.О.05. На основі методів анкетування, опитування, інтерв’ювання 
споживачів з оформленням їх зведених результатів для прийнят-
тя управлінських рішень, проводити маркетингові дослідження 
окремих лікарських засобів та їх фармакотерапевтичних груп; 

 

 Фармацевтична інформація в умовах ринку; визначення інформаційних потреб 
лікарів та провізорів. 

1.ПФ.Д.04.ПР.О.05.01 

 Характеристика фармакологічних груп препаратів.  1.ПФ.Д.04.ПР.О.05.02 
 Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку. 1.ПФ.Д.04.ПР.О.05.03 
 Визначення потреби в лікарських засобах. 1.ПФ.Д.04.ПР.О.05.04 
 Маркетингові інформаційні системи; підсистеми МІС. 1.ПФ.Д.04.ПР.О.05.05 
 Вибірковий метод математичної статистики. Точкові і інтервальні оцінки пара-

метрів розподілу. 
1.ПФ.Д.04.ПР.О.05.06 

1.ПФ.Д.04.ПР.Р.06. Згідно з перевагами споживачів та положенням конкурентів на 
ринку на основі даних експертної оцінки, проводити позицію-
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Шифри  умінь  Зміст умінь, що забезпечуються, назви змістовних модулів Шифр змістовного модуля 

вання лікарських препаратів  
 Товар у маркетинговій діяльності. 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.06.01 
 Товарна політика фармацевтичних підприємств. 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.06.02 
 Позиціонування фармацевтичного товару.  1.ПФ.Д.04.ПР.Р.06.03 
 Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку. 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.06.04 
 Фармацевтична опіка. 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.06.05 
 Статистична перевірка гіпотез. Планування експерименту і дисперсійний аналіз. 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.06.06 

1.ПФ.Д.04.ПР.О.07. - вивчати та аналізувати вимоги та мотивації споживачів лі-
карських засобів та виробів медичного призначення, використо-
вуючи анкетування та опитування їх з метою визначення пере-
ліку пропозицій для фармацевтичного підприємства щодо зміни 
асортиментної політики. 

 

 Процес управління фармацевтичним маркетингом.  1.ПФ.Д.04.ПР.О.07.01 
 Асортиментна політика фармацевтичних підприємств; формування 

асортименту лікарських засобів; номенклатура фармацевтичного то-
вару. 

1.ПФ.Д.04.ПР.О.07.02 

 Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку. 1.ПФ.Д.04.ПР.О.07.03 
 Фармацевтична опіка. 1.ПФ.Д.04.ПР.О.07.04 
 Кореляційний і регресійний аналіз. 1.ПФ.Д.04.ПР.О.07.05 

1.ПФ.Д.05 Визначення потреби в лікарських засобах  
 Використовуючи банк даних маркетингової інформації та ав-

томатизовані інформаційно-маркетингові системи: 
 

 - складати прогнози закупівлі лікарських засобів різних фар-
макотерапевтичних груп відповідно до тенденцій етапу їх життє-
вого циклу, залишків у вигляді переліку лікарських засобів; 

 

 Функції управління.  1.ПФ.Д.05.ПР.О.01.01 
 

 Управління процесом прийняття рішень. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.01.02 
 

 Вивчення ринку лікарських засоб 1.ПФ.Д.05.ПР.О.01.03 
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 Товарна політика фармацевтичних підприємств. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.01.04 
 Фармацевтична опіка. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.01.05 
 Мікроекономіка. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.01.06 
 Планування експерименту. Дисперсійний аналіз. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.01.07 

1.ПФ.Д.05.ПР.О.02. - на основі знань відповідних методик та статистичної, відомчої 
інформації визначати та розраховувати: потребу у лікарських 
препаратах різних фармакотерапевтичних груп і асортиментних 
позицій на фармацевтичному ринку; 

 

 Основні положення фармацевтичного маркетингу. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.02.01 
 Попит та пропозиція фармацевтичних товарів. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.02.02 
 Визначення потреби у лікарських засобах. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.02.03 
 Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.02.04 
 Вибірковий метод математичної статистики. Точкові та інтервальні 

оцінки параметрів розподілу. 
1.ПФ.Д.05.ПР.О.02.05 

1.ПФ.Д.05.ПР.О.03 - визначати та застосовувати ефективні канали товаропросу-
вання фармацевтичної продукції в залежності від економічної 
ситуації на ринку виробників, фірм-посередників, постачальни-
ків; 

 

 Організації фармацевтичної системи як об’єкти управління. Зовніш-
нє середовище організації. 

1.ПФ.Д.05.ПР.О.03.01 

 Ринкові структури управління у фармації. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.03.02 
 Збутова діяльність у системі фармацевтичного маркетингу; форму-

вання збутової політики фірм в зовнішньоекономічній діяльності. 
1.ПФ.Д.05.ПР.О.03.03 

 Маркетингові інформаційні системи; підсистеми МІС. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.03.04 
 Фармацевтична опіка. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.03.05 
 Характеристика окремих фармакологічних груп 1.ПФ.Д.05.ПР.О.03.06 

1.ПФ.Д.05.ПР.О.04 - відстежувати товаропросування, визначати проблемний пре-
парат та здійснювати заходи стимулювання збуту, використову-
ючи банк даних маркетингової інформації; 

 

 Функції управління. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.04.01 
 Управління процесом прийняття рішень. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.04.02 
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Шифри  умінь  Зміст умінь, що забезпечуються, назви змістовних модулів Шифр змістовного модуля 

 Просування товару. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.04.03 
 Стратегія маркетингових комунікацій і стимулювання збуту фарма-

цевтичної продукції. 
1.ПФ.Д.05.ПР.О.04.04 

 Попит та пропозиція фармацевтичних товарів. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.04.05 
 Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.04.06 

1.ПФ.Д.05.ПР.О.05 - аналізувати причини зниження продажу лікарських препара-
тів та виробів медичного призначення з урахуванням даних про 
наявність на фармацевтичному ринку конкурентної продукції, 
захворюваності населення, рівня лікувально-профілактичної до-
помоги, сезонності тощо та оформляти звіт. 

 

 Ціна у системі маркетингу. Цінова політика фармацевтичних підпри-
ємств.  

1.ПФ.Д.05.ПР.О.05.01 

 Товар у маркетинговій діяльності.  1.ПФ.Д.05.ПР.О.05.02 
 Попит та пропозиція фармацевтичних товарів. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.05.03 
 Збутова діяльність у системі фармацевтичного маркетингу; форму-

вання збутової політики фірм в зовнішньоекономічній діяльності. 
1.ПФ.Д.05.ПР.О.05.04 

 Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.05.05 
 Мікроекономіка. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.05.06 
 Кореляційний і регресійний аналіз. 1.ПФ.Д.05.ПР.О.05.07 

1.ПФ.Д.06 Визначення кількісних характеристик фармацевтичного ринку  
 Використовуючи банк даних маркетингової інформації:   

1.ПФ.Д.06.ПР.О.01. 
 

- визначати структуру та перевагу конкурентів, аналізувати їх 
асортиментну, товарну, цінову, збутову політику для визначення 
рівня конкурентоспроможності фармацевтичного закладу чи пі-
дприємства,  

 

 Організації фармацевтичної системи як об’єкти управління. Зовніш-
нє середовище організації. 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.01.01 

 Товар у маркетинговій діяльності. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.01.02 
 Товарна політика фармацевтичних підприємств. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.01.03 
 Асортиментна політика фармацевтичних підприємств; формування 1.ПФ.Д.06.ПР.О.01.04 
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асортименту лікарських засобів; номенклатура фармацевтичного то-
вару. 

 Конкурентоспроможність фармацевтичного товару та фірми.  1.ПФ.Д.06.ПР.О.01.05 
 Сертифікація та стандартизація фармацевтичної продукції. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.01.06 
 Ціна у системі маркетингу. Цінова політика фармацевтичних фірм 

(підприємств). 
1.ПФ.Д.06.ПР.О.01.07 

 Стратегія маркетингових комунікацій і стимулювання збуту фарма-
цевтичної продукції. 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.01.08 

 Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.01.09 
1.ПФ.Д.06.ПР.О.02. - проводити аналіз цінової політики суб’єктів фармацевтично-

го ринку за фармакотерапевтичними групами, асортиментними 
позиціями, виробником та узагальнювати у вигляді аналітично-
го звіту; 

 

 Ціна у системі маркетингу. Цінова політика фармацевтичних 
підприємств. 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.02.01 

 Цінова політика підприємств в залежності від типу ринку. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.02.02 
 Цінова еластичність попиту та пропозицій. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.02.03 
 Характеристика окремих фармакологічних груп. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.02.04 
 Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.02.05 
 Мікроекономіка. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.02.06 
 Вибірковий метод математичної статистики. Точкові та інтервальні 

оцінки параметрів розподілу. 
1.ПФ.Д.06.ПР.О.02.07 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.03. - визначати та аналізувати порівняльні характеристики збуту 
окремих груп та найменувань лікарських засобів та оформляти 
аналітичні звіти на основі даних про їх реалізацію; 

 

 Збутова діяльність у системі фармацевтичного маркетингу;  форму-
вання збутової політики фірм в зовнішньоекономічній діяльності. 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.03.01 

 Товар у маркетинговій діяльності. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.03.02 
 Асортиментна політика фармацевтичних підприємств; формування 

асортименту лікарських засобів; номенклатура фармацевтичного то-
вару. 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.03.03 
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 Фармацевтична опіка. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.03.04 
 Статистична перевірка гіпотез. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.03.05 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.04. - розраховувати місткість ринку лікарських препаратів за еко-
номічними показниками (обсяг виробництва, товарні запаси, по-
казники експорту та імпорту) для конкретного його сегменту; 

 

 Процес управління фармацевтичним маркетингом. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.04.01 
 Вивчення ринку лікарських засобів. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.04.02 
 Міжнародний маркетинг у фармації. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.04.03 
 Випадкові величини. Вибірокий метод математичної статистики. То-

чкові і інтервальні оцінки параметрів розподілу. 
1.ПФ.Д.06.ПР.О.04.04 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.05. - проводити попередню експертизу договорів купівлі-продажу, 
контрактів з позицій умов постачання (обсяг партії товару, ціна, 
умови розрахунків: передплата, відстрочка платежу, знижки то-
що) з оформленням висновків експертизи. 

 

 Менеджмент і підприємництво; підприємницька діяльність у фарма-
ції. 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.05.01 

 Функції управління. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.05.02 
 Управління процесом прийняття рішень. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.05.03 
 Товар у маркетинговій діяльності. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.05.04 
 Міжнародний маркетинг у фармації. 1.ПФ.Д.06.ПР.О.05.05 

1.ПФ.Д.07 Аналіз рецептів, виписаних лікарями  
 Згідно порядку встановленого наказом МОЗ України  

1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 
01-204 

- визначати у пропису та усувати несумісності лікарських речо-
вин та лікарської рослинної сировини: 

- фізичну, хімічну та фізико-хімічну відповідно списку 1а; 
- фармакологічну відповідно списку 1б  

 

 Фармацевтичні несумісності (фізичні, хімічні, фармакологічні), методи їх усунен-
ня. 

1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 01-204.01 

 Кислотно-основні рівноваги. 1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 01-204.02 
 Окислювально-відновні реакції. 1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 01-204.03 
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 Кінетика хімічних реакцій та каталіз. 1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 01-204.04 
 Лікарські речовини неорганічної природи. 1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 01-204.05 
 Лікарські речовини органічної природи. 1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 01-204.06 
 Лікарські речовини природного походження. 1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 01-204.07 
 Основні групи біологічно активних речовин у лікарській рослинній сировині. 1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 01-204.08 

1.ПФ.Д.07.ПР.О.02. - перевіряти і, якщо необхідно, виправляти разові, добові і кур-
сові дози отруйних, наркотичних, сильнодіючих речовин та нор-
ми відпуску наркотичних і прирівнених до них речовин, врахо-
вуючи індивідуальні особливості людини (вік, маса тіла та ін.). 

 

 Правила перевірки та виправлення разових і добових доз отруйних та сильнодію-
чих речовин та норми відпуску наркотичних і прирівнених до них речовин в різно-
манітних лікарських формах (порошках, мікстурах, краплях, супозиторіях, для 
дітей). 

1.ПФ.Д.07.ПР.О.02.01 

 Накази МОЗ України щодо відпуску наркотичних, отруйних, одурманюючих 
лікарських засобів та прейскурантів. 

1.ПФ.Д.07.ПР.О.02.02 

 Клінічні прояви негативного впливу лікарських засобів.  1.ПФ.Д.07.ПР.О.02.03 
 Залежність негативного впливу від дози шляху та режиму введення. 1.ПФ.Д.07.ПР.О.02.04 
 Основні поняття хронобіології, хрономедицини та хронофармакології.  1.ПФ.Д.07.ПР.О.02.05 
 Вплив лікарських речовин на фізіологічні ритми. 1.ПФ.Д.07.ПР.О.02.06 

1.ПФ.Д.08 Забезпечення раціонального застосування лікарських засобів  
 На підставі даних довідкової фармакологічної літератури та 

супроводжуючої документації: 
 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204 - проводити порівняльну характеристику лікарських засобів 
відповідно списку 1а та 1б з урахуванням хімічної будови, меха-
нізму дії та фармакологічних властивостей з метою визначення 
переваг та недоліків окремих препаратів; 

 

 Хімічна будова лікарських засобів 1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204.01 
 Основні групи біологічно активних речовин лікарської рослинної сировини. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204.02 
 Зв’язок “хімічна будова – фармакологічна дія”. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204.03 
 Характерні ознаки певних фармакологічних груп. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204.04 
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 Характерні ознаки певних фармакотерапевтичних груп. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204.05 
 Механізм дії, фармакологічні ефекти, показання до застосування ліків, що впливають на 

центральну та периферичну нервову систему, на серцево-судинну, систему дихання, 
систему травлення тощо. 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204.06 

 Клінічні прояви (симптоми та синдроми) захворювань, за якими призначаються 
лікарськи засоби. 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204.07 

 Види фармакотерапевтичного втручання. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204.08 
 Сучасні схеми та напрямки фармакотерапії найбільш поширених хвороб. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204.09 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.02 - надавати порівняльну характеристику оригінальним лікар-
ським засобам (брендам) та їх копіям – генеричним лікам, керу-
ючись даними клініко-фармакологічних досліджень, фармакое-
кономічних показників та інформаційною базою даних про лі-
карські засоби для обгрунтування оптимального вибору лікар-
ського препарату; 

 

 Етапи створення нових лікарських засобів. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.02.01 
 Створення фітопрепаратів  1.ПФ.Д.08.ПР.О.02.02 
 Клінічна апробація та реєстрація ліків. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.02.03 
 Вимоги, що ставляться до генеричних лікарських засобів. Поняття 

про бренди та генерики.  
1.ПФ.Д.08.ПР.О.02.04 

 Поняття про біоеквівалентність лікарських препаратів. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.02.05 
 Методи клінічного вивчення біоеквівалентності ліків. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.02.06 
 Нормативно-технічна документація, яка регламентує вивчення 

біодоступності. 
1.ПФ.Д.08.ПР.О.02.07 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.03. - визначати переваги та недоліки тієї чи іншої лікарської фор-
ми конкретних лікарських препаратів різних фармакологічних 
груп з урахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних та 
фармакологічних особливостей лікарського засобу, а також ана-
томо-фізіологічних особливостей хворого (вік, стать, фізичний 
стан та ін.); 

 

 Сучасні види лікарських форм конкретних лікарських засобів 1.ПФ.Д.08.ПР.О.03.01 
 Нові лікарські форми пролонгованої дії. Терапевтичні системи доставки лікарських за- 1.ПФ.Д.08.ПР.О.03.02 
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собів. 
 Характеристика видів дії та шляхів введення лікарських препаратів. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.03.03 
 Клініко-біофармацевтичні особливості різних лікарських форм в залежності від 

фармакологічної групи препарату 
1.ПФ.Д.08.ПР.О.03.04 

 Клініко-біофармацевтичні особливості різних лікарських форм в залежності від 
хімічної групи препарату 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.03.05 

 Порівняльна характеристика швидкості прояву, тривалості та висловленості фар-
макологічного ефекту різних груп препаратів в залежності від лікарської форми. 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.03.06 

 Генетичні, анатомо-фізіологічні особливості людини, що впливають на фармако-
логічні та токсикологічні властивості ліків 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.03.07 

 Вплив захворювань окремих органів і систем на фармакокінетику ліків 1.ПФ.Д.08.ПР.О.03.08 
1.ПФ.Д.08.ПР.О.04. - визначати вплив факторів, які залежать від стану і особливо-

сті організму людини (фізіологічні, патологічні тощо) на процеси 
всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведен-
ня лікарського засобу, грунтуючись на результатах опитування 
та анамнезі хворого; 

 

 Основи хронофармокології. Вплив природних та циркадних ритмів 
людини на терапевтичну ефективність ліків. 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.04.01 

 Взаємодія їжі та лікарських засобів. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.04.02 
 Основи фармакогенетики. Роль спадкової (генетичної) патології в 

механізмах індивідуальної переносимості ліків. 
1.ПФ.Д.08.ПР.О.04.03 

 Ензимопатія як чинник модуляції фармакодинаміки та фармакокіне-
тики ліків. 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.04.04 

 Вплив ендогенних чинників (вікові та статеві анатомо-фізіологічні 
особливості) на фармакокінетику та фармакодинаміку ліків. 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.04.05 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.05. - на основі анатомо-фізіологічних особливостей людини, фар-
макологічних властивостей лікарських препаратів та лікарських 
форм визначати оптимальний режим введення ліків (час, крат-
ність, тривалість); 

 

 Структура та функція окремих органів та систем. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.01 
 Вікові, статеві, анатомо-фізіологічні особливості людини. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.02 
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 Особливості функціонування органів та систем при типових патоло-
гічних процесах 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.03 

 Основні конституціональні типи людини та їх аномалії. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.04 
 Циркадні ритми та вплив на них фізіологічних (вагітність, статеве 

созрівання та інше) та патологічних (стрес, перевтома, захворюван-
ня) станів. 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.05 

 Загальні поняття хронофармакології. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.06 
 Загальні поняття хрономедицини. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.07 
 Вплив лікарських препаратів на біологічні ритми. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.08 
 Фармакодинаміка та фармакокінетика лікарських препаратів окрем-

их фармакологічних груп. 
1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.09 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.06. - визначати можливий вплив їжі на фармакокінетичні та фар-
макологічні властивості лікарських засобів (час та кількість 
всмоктування, тривалість дії, шлях виведення, можливість про-
яву небажаної дії та ін.) для підвищення ефективності та змен-
шення побічних ефектів; 

 

 Структура і функція органів травлення та сечоутворення 1.ПФ.Д.08.ПР.О.06.01 
 Патофізіологія травлення та сечоутворення 1.ПФ.Д.08.ПР.О.06.02 
 Біохімічний склад їжі. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.06.03 
 Біохімія ферментів. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.06.04 
 Етіологія, патогенез та клінічні прояви захворювань шлунково-

кишкового тракту. 
1.ПФ.Д.08.ПР.О.06.05 

 Взаємодія лікарських речовин та їжі на етапах всмоктування, мета-
болізму та виведення. 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.06.06 

 Основні клінічні прояви фармакодинаміки та токсикодинаміки ліків. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.06.07 
 Критерії ефективності медикаментозної терапії. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.06.08 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.07. - на основі фармакологічних і токсикологічних властивостей  
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лікарських засобів визначати можливі негативні ефекти ліків 
(прояви алергії, гематотоксична і гепатотоксична дія, виникнен-
ня звикання та пристрасті тощо) для проведення заходів щодо їх 
запобігання; 

 Явища, що виникають при повторному та тривалому прийомі лікар-
ських засобів. 

1.ПФ.Д.08.ПР.О.07.01 

 Визначення поняття “отруєння” і “отрута”. 1.ПФ.Д.08.ПР.О.07.02 

1.ПФ.Д.09 Удосконалення технології ліків та розробка аналітично-
нормативної документації 

 

 Згідно технологічних правил і вимог нормативної докумен-
тації 

 

1.ПФ.Д.09.ПР.О.01.01-218 - обирати оптимальну технологію виготовлення лікарських 
форм (список 3), використовуючи необхідне обладнання; 

 

 Технологія ліків аптечного виробництва. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.01.01-218.01 
 Технологія лікарських засобів промислового виробництва. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.01.01-218.02 
 Основні групи біологічно активних речовин лікарської рослинної 

сировини. 
1.ПФ.Д.09.ПР.О.01.01-218.03 

 Технологія ліків аптечного виробництва. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.01.01-218.04 
 Технологія лікарських засобів промислового виробництва. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.01.01-218.05 
 Основні групи біологічно активних речовин лікарських рослин. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.01.01-218.06 

1.ПФ.Д.09.ПР.О.02 - проводити підбір допоміжних речовин (стабілізаторів, емуль-
гаторів, пролонгаторів, мазевих та супозиторних основ, напов-
нювачів для таблеток тощо) для приготування та подовження 
строків придатності лікарських форм на основі біофармацевтич-
них досліджень; 

 

 Стійкість і коагуляція колоїдних систем. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.02.01 
 Колоїдні поверхнево-активні речовини. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.02.02 
 Стабільність та терміни зберігання лікарських засобів. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.02.03 
 Промислове виробництво фармацевтичних препаратів. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.02.04 
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 Лікарські та допоміжні речовини лікарських форм. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.02.05 
 Технологія суспензій, емульсій, мазей, супозиторіїв, ін’єкційних та 

офтальмологічних лікарських форм в умовах аптечного виробництва. 
1.ПФ.Д.09.ПР.О.02.06 

 Визначення впливу природи допоміжних речовин на терапевтичну 
ефективність лікарських препаратів методами «in vitro» та «in vivo». 

1.ПФ.Д.09.ПР.О.02.07 

1.ПФ.Д.09.ПР.О.03. - обирати моделі експериментальних досліджень різноманітних 
лікарських форм для наукового обґрунтування технології виро-
бництва лікарських препаратів; 

 

 Основні моделі фармакокінетики. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.03.01 
 Вплив ендогенних чинників на терапевтичну активність лікарських 

препаратів. 
1.ПФ.Д.09.ПР.О.03.02 

 Методи забору та підготовки до подальшого вивчення біологічного 
матеріалу (кров, слина, сеча тощо). 

1.ПФ.Д.09.ПР.О.03.03 

 Прості маніпуляції (вєнопункція, веносепція, зондування та ін.). 1.ПФ.Д.09.ПР.О.03.04 
1.ПФ.Д.09.ПР.О.04. - розробляти нові та удосконалювати існуючі методи аналізу 

лікарських засобів для підвищення якості виготовленої продук-
ції та скорочення часу проведення аналізу, використовуючи не-
обхідне обладнання та керуючись нормативними матеріалами, 
враховуючи фізико-хімічні властивості компонентів; 

 

 Вдосконалення хімічних та фізико-хімічних методів аналізу. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.04.01 
 Хімічні титриметричні методи аналізу. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.04.02 
 Інструментальні методи аналізу. Якісний і кількісний аналіз. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.04.03 
 Методи встановлення будови органічних спо-лук. Фізичні та фізико-

хімічні методи.Хімічні методи.  
1.ПФ.Д.09.ПР.О.04.04 

 Методи аналізу фітопрепаратів.  1.ПФ.Д.09.ПР.О.04.05 
1.ПФ.Д.09.ПР.О.05. - розробляти та переглядати фармакопейні статті та стандарти 

підприємства на нові та існуючі лікарські препарати з урахуван-
ням фізико-хімічних властивостей компонентів; 

 

 Аналітична нормативна документація та етапи її розробки. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.05.01 
 Технологічна схема виробництва лікарських препаратів. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.05.02 
 Лікарські засоби неорганічної природи. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.05.03 
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 Використання речовин органічної природи в медицині. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.05.04 
 Лікарські засоби природного походження. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.05.05 
 Методи якісного аналізу лікарських засобів. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.05.06 
 Методи кількісного аналізу лікарських засобів. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.05.07 
 Стандартизація лікарської рослинної сировини та фітопрепаратів. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.05.08 

1.ПФ.Д.09.ПР.О.06. - розробляти технологічні регламенти виробництва окремих 
лікарських засобів малими серіями за часто повторюваними 
прописами, враховуючи фізико-хімічні властивості інгредієнтів, 
наявне обладнання, приміщення та інші чинники; 

 

 Технологія різноманітних лікарських форм в умовах аптечного виро-
бництва. 

1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.01 

 Промислове виробництво фармацевтичних препаратів. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.02 
 GMP. Чисті приміщення у виробництві лікарських засобів. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.03 
 Складання матеріального балансу виробництва лікарських засобів. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.04 
 Аналіз лікарських форм в процесі виробництва. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.05 
 Лікарські засоби неорганічної природи. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.06 
 Використання речовин органічної природи в медицині. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.07 
 Лікарські речовини природного походження. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.08 
 Аналіз лікарської рослинної сировини та домішок. Первинна обробка 

сировини. 
1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.09 

1.ПФ.Д.09.ПР.О.07. - складати технологічні схеми та інструкції дрібносерійного ви-
робництва ін’єкційних та інфузійних розчинів в умовах малих 
підприємств та лікарняних аптек, використовуючи необхідне об-
ладнання згідно вимог GMP та іншої нормативної документації. 

 

 Приготування асептичних лікарських форм в умовах аптеки. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.07.01 
 Технологія виготовлення лікарських форм для парентерального за-

стосування в умовах промислового виробництва. 
1.ПФ.Д.09.ПР.О.07.02 

 GMP. Чисті приміщення у виробництві лікарських засобів. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.07.03 
 Складання матеріального балансу виробництва лікарських засобів. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.07.04 
 Аналіз лікарських форм в процесі виробництва. 1.ПФ.Д.09.ПР.О.07.05 
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1.ПФ.Д.10 Виділення різноманітних отрут із біологічних об’єктів  

 З урахуванням розподілу отрути в організмі, метаболізму, ін-
ших факторів: 

 

1.ПФ.Д.10.ПР.О.01. - вибирати біологічні об’єкти аналізу та давати оцінку отрима-
ним результатам, використовуючи фізико-хімічні та фармаколо-
гічні особливості отруйних речовин. 

 

 Клітина та її структура. 1.ПФ.Д.10.ПР.О.01.01 
 Фізико-хімічні властивості лікарських засобів неорганічної та органічної природи. 1.ПФ.Д.10.ПР.О.01.02 
 Біологічні об’єкти аналізу. Характеристика біологічних об’єктів. 1.ПФ.Д.10.ПР.О.01.03 
 Класифікації отрут. 1.ПФ.Д.10.ПР.О.01.04 
 Метаболізм отрут. 1.ПФ.Д.10.ПР.О.01.05 
 Фармакокінетика отрут. 1.ПФ.Д.10.ПР.О.01.06 

2. Виконавська  

2.ПФ.Д.01 Прийом рецептів від населення та здійснення відпуску виго-
товлених лікарських форм і готових лікарських засобів 

 

 Згідно наказів МОЗ України   

2.ПФ.Д.01.ПП.О.01. - читати і аналізувати рецепт на правильність виписування та 
відповідність рецептурного бланку; 

 

 Державне нормування виробництва лікарських препаратів (Державна фармакопея, 
рецепт та ін.) 

2.ПФ.Д.01.ПП.О.01.01 

 Рецепт. Термінологія. Хімічна, ботанічна та фармакологічна номенклатура.  2.ПФ.Д.01.ПП.О.01.02 
 Накази МОЗ України про порядок і правила виписування рецептів та організація їх 

прийому. 
2.ПФ.Д.01.ПП.О.01.03 

2.ПФ.Д.01.ПП.О.02. - розраховувати кількість лікарських та допоміжних речовин 
пропису, загальний об’єм або масу лікарського препарату; 

 

 Класифікація лікарських форм. Лікарські та допоміжні речовини лікарських форм. 2.ПФ.Д.01.ПП.О.02.01 
 Визначення загального об’єму та маси лікарського препарату; розрахунки кількос-

ті лікарських та допоміжних речовин згідно пропису. 
2.ПФ.Д.01.ПП.О.02.02 

 Правила перевірки та виправлення разових і добових доз отруйних і сильно діючих 
речовин та норми відпуску наркотичних і прирівнених до них речовин в різно-

2.ПФ.Д.01.ПП.О.02.03 
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манітних лікарських формах (порошках, мікстурах, краплях, супозиторіях, для 
дітей). 

 Лікарські засоби неорганічної природи. 2.ПФ.Д.01.ПП.О.02.04 
 Використання речовин органічної природи в медицині. 2.ПФ.Д.01.ПП.О.02.05 
 Лікарські засоби природного походження. 2.ПФ.Д.01.ПП.О.02.06 
 Лікарська рослинна сировина. 2.ПФ.Д.01.ПП.О.02.07 

2.ПФ.Д.01.ПП.О.03. - протаксувати рецепт за допомогою прейскурантів та тарифів, 
враховуючи особливості виду лікарської форми, для визначення 
кінцевої вартості ліків; 

 

 Правила таксування різних лікарських прописів. 2.ПФ.Д.01.ПП.О.03.01 
 Порядок визначення тарифів за виготовлення лікарських форм згідно регіональних 

нормативних актів. 
2.ПФ.Д.01.ПП.О.03.02 

 Визначення вартості експтемпоральних ліків. 2.ПФ.Д.01.ПП.О.03.03 
2.ПФ.Д.01.ПП.О.04. - зареєструвати рецепт у відповідних журналах, що визначені 

нормативною документацією; 
 

 Структура рецептури. 2.ПФ.Д.01.ПП.О.04.01 
 Облік рецептів на ліки індивідуального виготовлення і готові лікарські засоби. 2.ПФ.Д.01.ПП.О.04.02 
 Особливості обліку рецептів і оплата лікарських препаратів, що виписуються на 

пільгових умовах та безкоштовно. 
2.ПФ.Д.01.ПП.О.04.03 

 Предметно-кількісний облік лікарських засобів в аптеках. 2.ПФ.Д.01.ПП.О.04.04 
2.ПФ.Д.01.ПП.О.05. - здійснювати контроль при відпуску лікарського препарату на 

відповідність складу та технологічного порядку, правильність 
оформлення до відпуску; 

 

 Організація внутрішньоаптечного контролю якості ліків згідно наказів МОЗ 
України. 

2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.01 

 Форми внутрішньоаптечного контролю якості ліків (фізичний, органолептичний, 
опитувальний), облік його результатів. 

2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.02 

 Правила оформлення лікарських засобів, що містять отруйні, наркотичні та прирів-
нені до них речовини, етиловий спирт, речовини загального списку згідно наказів 
МОЗ України. 

2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.03 

2.ПФ.Д.01.ПП.О.06. - проводити вилучення та утилізацію невірно виготовлених та 
своєчасно неотриманих хворими лікарських форм з наступним 
складанням акту. 
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 Державне нормування якості лікарських засобів. 2.ПФ.Д.01.ПП.О.06.01 
 Технологія ліків для парентерального застосування. 2.ПФ.Д.01.ПП.О.06.02 
 Технологія твердих, рідких та м’яких лікарських форм. 2.ПФ.Д.01.ПП.О.06.03 

2.ПФ.Д.02 Заготівля дикорослої лікарської сировини  
і приймання її від населення 

 

 Згідно з вимогами нормативно-технічної документації та 
аналітично-нормативної документації 

 

2.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01-231 - проводити відповідно списку 2 заготівлю, первинну обробку і 
сушіння коренів, кореневищ, трав, квіток, листя, плодів, насіння 
відповідними методами, використовуючи сучасне обладнання з 
метою отримання лікарської рослинної сировини відповідно з 
планами її заготівлі; 

 

 Морфологія вегетативних генеративних органів. 2.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01-231.01 
 Основи заготівельного процесу лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01-231.02 
 Види сушіння лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01-231.03 
 Терміни заготівлі, температурний режим сушіння лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01-231.04 
 Характеристика лікарської рослинної сировини, що містять різні групи біологічно 

активних речовин. 
2.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01-231.05 

 Латинські назви лікарських рослин і лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01-231.06 
2.ПФ.Д.02.ПП.О.02. - приводити нестандартну лікарську рослинну сировину до 

стандартного стану за допомогою необхідних технологічних опе-
рацій, використовуючи відповідне обладнання. 

 

 Стандартизація лікарської рослинної сировини. Система стандартизації в Україні. 2.ПФ.Д.02.ПП.О.02.01 
 Переробка лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.02.ПП.О.02.02 
 Технологія переробки лікарської рослинної сировини. Технологічне обладнання 

для подрібнення лікарської рослинної сировини. 
2.ПФ.Д.02.ПП.О.02.03 

 Анатомія вегетативних та генеративних органів. 2.ПФ.Д.02.ПП.О.02.04 
 Характеристика лікарської рослинної сировини, що використовується в світовій 

медицині. 
2.ПФ.Д.02.ПП.О.02.05 

2.ПФ.Д.03 Виготовлення лікарських форм аптечного та промислового виро-
бництва  
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 Згідно вимог технічної нормативної документації, використо-
вуючи необхідне обладнання: 

 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.01. - з метою вибору найбільш оптимальної технології класифіку-
вати та характеризувати лікарські форми за типами дисперсних 
систем, способом вживання, місцем призначення, агрегатним 
станом, враховуючи фізико-хімічні властивості діючих та допо-
міжних речовин; 

 

 Класифікація лікарських форм за агрегатним станом та шляхами введення. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.01.01 
 Фізико-хімічні властивості лікарських засобів неорганічної та органічної природи. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.01.02 
 Фармакологічні властивості лікарських речовин. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.01.03 
 Особливості лікарських форм для ентерального та парентерального застосування. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.01.04 
 Класифікація лікарських форм як дисперсних систем. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.01.05 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.02. - визначати технологічні та фізико-хімічні властивості порош-
ків та гранулятів, які впливають на технологію виготовлення 
твердих лікарських форм; 

 

 Порошки та грануляти у виробництві таблеток. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.02.01 
 Властивості порошкоподібних лікарських субстанцій 2.ПФ.Д.03.ПП.О.02.02 
 Властивості твердих тіл. Фазові переходи.  2.ПФ.Д.03.ПП.О.02.03 
 Аерозолі і порошки. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.02.04 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.03. - особисто відважувати точні кількості отруйних, наркотичних 
та прирівнених до них речовин з метою запобігання помилок при 
виготовленні лікарських засобів; 

 

 Вимоги наказів МОЗ України про роботу з наркотичними, отруйними та при-
рівненими до них речовинами. 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.03.01 

 Лікарські засоби елементів ІІ групи 2.ПФ.Д.03.ПП.О.03.02 
 Лікарські засоби елементів ІV групи 2.ПФ.Д.03.ПП.О.03.03 
 Лікарські засоби гетероциклічного ряду 2.ПФ.Д.03.ПП.О.03.04 
 Лікарські засоби з групи алколоїдів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.03.05 
 Лікарська рослинна сировина отруйної та наркотичної дії. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.03.06 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.04. - відважувати, відмірювати та дозувати різноманітні лікарські  
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засоби за масою та об’ємом згідно з прописом 
 Дозування в технології лікарських форм. Прилади та апарати для дозування. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.04.01 
 Ваги, їх метрологічні характеристики. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.04.02 
 Мірний посуд. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.04.03 
 Обладнання та інвентар аптек. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.04.04 
 Фізичні властивості лікарських засобів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.04.05 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.05. - отримувати воду для ін’єкцій, демінералізовану та очищену;  
 Вода очищена, демінералізована і апаратура для її отримання в умовах аптечних 

закладів. 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.01 

 Технологія отримання води для ін’єкцій в аптеках. Аквадистилятори, особливості 
конструкції. 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.02 

 Обладнання для дезинфекції, передстерилізаційної обробки та стерилізації. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.03  
 Властивості розчинів неелектролітів та електролітів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.04 
 Фізико-хімія поверхневих явищ. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.05 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.06. - готувати екстрагенти необхідної концентрації, користуючись 
різними розрахунковими методами; 

 

 Гідроксипохідні вуглеводні. Спирти. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.06.01 
 Ненасичені вуглеводні. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.06.02 
 Термодинаміка фазової рівноваги і розчинів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.06.03 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.07. - проводити підготовку та випробування ампул і  флаконів для 
ін’єкційних розчинів; 

 

 Вимоги до флаконів для ін’єкційних розчинів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.07.01 
 Хімічна стійкість скла та її значення. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.07.02 
 Випробування та підготовка флаконів для ін’єкційних розчинів в умовах аптеки 

відповідно до наказів МОЗ України. 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.07.03 

 Тара, закупорювальні засоби та пакувальні матеріали, які використовуються в ме-
дицині та фармації; вимоги до них. 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.07.04 

 Гігієна аптечних закладів. Санітарно-протиепідемічний режим. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.07.05 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.08.01-279; 

01-204 
- стабілізувати фармацевтичні препарати, враховуючи біологі-

чні, фізико-хімічні, технологічні властивості діючих і допоміж-
них речовин (список 1), використовуючи необхідні реактиви; 

 

 Механізми і принципи стабілізації готових лікарських форм. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.08.01-279; 01-204.01 
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 Фізичні та хімічні методи стабілізації. Механізм дії стабілізаторів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.08.01-279; 01-204.02 
 Окислювально-відновні реакції. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.08.01-279; 01-204.03 
 Комплексні сполуки. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.08.01-279; 01-204.04 
 Учення про розчини. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.08.01-279; 01-204.05 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218 - готувати різноманітні лікарські форми та внутрішньоаптечні 
заготовки (список 3) з лікарських і допоміжних речовин: 

- тверді; 
- рідкі; 
- екстракційні; 
- м’які; 
- асептично виготовлювані; 
- внутрішньоаптечні заготовки; 
- гомеопатичні та ветеринарні; 
- аерозольні; 
- біотехнологічні; 
- нові лікарські форми 

 

 Тверді лікарські форми промислового виробництва. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.01 
 Технологія приготування порошків з різноманітними лікарськими речовинами. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.02 
 Порошки, їх властивості. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.03 
 Технологія лікарських зборів, введення до них лікарських речовин. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.04 
 Властивості твердих тіл. Фазові переходи. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.05 
 Гідромеханічні процеси. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.06 
 Основне і допоміжне обладнання виробництва таблеток. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.07 
 Механічні процеси. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.08 
 Апаратура та обладнання, що використовуються в технології різних лікарських 

форм. 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.09 

 Рідкі лікарські форми. Розчинники. Технологія водних та неводних розчинів, 
мікстур, крапель. 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.10 

 Накази МОЗ України щодо технології лікарських форм з рідким дисперсійним се-
редовищем. 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.11 

 Промислове виробництво фармацевтичних розчинів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.12 
 Теоретичні основи розчинення. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.13 
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 Учіння про розчини. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.14 
 Технологія розчинів високомолекулярних сполук і захищених колоїдів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.15 
 Фізико-хімія високомолекулярних речовин. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.16 
 Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості колоїдних систем, їх стійкість і коа-

гуляція. 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.17 

 Термодинаміка фазової рівноваги і розчинів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.18 
 Структура і функція білків. Ферменти. Гормони. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.19 
 Поверхнево активні речовини та їх роль у фармації.  2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.20 
 Гідроксипохідні вуглеводні. Спирти.  2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.21 
 Лікарська рослинна сировина, яка містить жирні олії. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.22 
 Комплексні сполуки. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.23 
 Технологія суспензій та емульсій. Підбір емульгаторів та стабілізаторів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.24 
 Промислове виробництво суспензій та емульсій. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.25 
 Жирні олії, джерела отримання. Фізико-хімічні властивості. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.26 
 Суспензії та емульсії. Колоїдні поверхнево-активні речовини. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.27 
 Фізико-хімія поверхневих явищ. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.28 
 Технологія водних витягів із лікарської рослинної сировини (настої та відвари). 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.29 
 Хімічний склад лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.30 
 Фізико-хімічні властивості основних груп біологічно активних речовин. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.31 
 Локалізація речовин в органах і тканинах рослин. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.32 
 Гістологія рослин. Будова рослинних клітин та тканин. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.33 
 Екстракція. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.34 
 Обладнання та інвентар аптек. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.35 
 Роль мікроорганізмів в забрудненні лікарської сировини. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.36 
 Промислове виробництво настойок та екстрактів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.37 
 Промислове виробництво жирних та ефірних олій із лікарської рослинної сирови-

ни. 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.38 

 Теоретичні основи екстрагування. Масообмінні процеси. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.39 
 Комплексна переробка лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.40 
 Технологія виготовлення індивідуальних речовин та максимально очищених фар-

мацевтичних препаратів в умовах промислового виробництва. 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.41 
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 Технологія виготовлення препаратів ферментів та гормонів в умовах промислового 
виробництва. 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.42 

 Лікарська рослинна сировина тваринного походження та природні продукти. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.43 
 М’які лікарські форми. Технологія лініментів, кремів, мазей та паст різних типів в 

умовах аптеки. 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.44 

 Технологія виготовлення мазей і гелів на фармацевтичних підприємствах. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.45 
 Основи для м’яких лікарських форм (мазей та супозиторіїв). 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.46 
 Сировинні джерела отримання жирів та жироподібних речовин. Жирні олії. Масло 

какао. 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.47 

 Насичені вуглеводні (алкани – вазелін, парафін, озокерит). 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.48 
 Карбонові кислоти. Функціональні похідні карбонових кислот. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.49 
 Технологія супозиторіїв (ректальних, вагінальних, паличок) в умовах аптеки. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.50 
 Виробництво супозиторіїв в промислових умовах. Номенклатура і стандартизація 

супозиторіїв. 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.51 

 Пластирі, гірчичники, пластирі рідкі. Виготовлення в умовах промислового вироб-
ництва. 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.52 

 Стерильні та асептично виготовлені лікарські форми: технологія, стабілізація, 
очистка в умовах аптек. 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.53 

 Промислове виробництво стерильних та асептично виготовлюваних лікарських 
форм. 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.54 

 Апарати та пристрої, які використовуються у технології лікарських форм для па-
рентерального застосування. 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.55 

 Гігієна аптечних закладів. Санітарно-протиепідемічний режим. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.56 
 GMP. Чисті приміщення у виробництві фармацевтичних препаратів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.57 
 Розчини. Властивості розчинів неелектролітів та електролітів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.58 
 Очні лікарські форми (краплі, примочки, мазі). Технологія, стабілізація. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.59 
 Промислове виробництво офтальмологічних лікарських препаратів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.60 
 Технологія виготовлення препаратів для дітей та лікарських засобів з антибіотика-

ми. 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.61 

 Антибіотики, їх класифікація та властивості. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.62 
 Антибіотики, загальна характеристика. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.63 
 Лікарські форми з антибіотиками. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.64 
 Гігієна праці при роботі з антибіотиками. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.65 
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 Концентровані розчини для мікстур та очних крапель. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.66 
 Розширення номенклатури внутрішньоаптечної заготовки. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.67 
 Напівфабрикати порошків, мазей та ін. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.68 
 Засоби малої механізації, які застосовуються в технології різноманітних лікарських 

форм. 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.69 

 Хімічні властивості лікарських засобів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.70 
 Лікарська рослинна сировина. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.71 
 Технологія гомеопатичних лікарських форм. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.72 
 Ветеринарні лікарські форми. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.73 
 Особливості призначення та застосування гомеопатичних препаратів при лікуванні 

різноманітних хвороб. 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.74 

 Аналіз гомеопатичних препаратів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.75 
 Лікарські рослини, що застосовуються в гомеопатії.  2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.76 
 Технологія промислового виробництва аерозольних систем різних типів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.77 
 Основне і допоміжне обладнання у виробництві аерозольних систем. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.78 
 Аерозолі та порошки. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.79 
 Явища переносу. Реальні гази. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.80 
 Промислове виробництво препаратів методами біотехнології. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.81 
 Удосконалення технології ГЛЗ. Розробка нових лікарських форм та терапевтичних 

систем пролонгованої дії. 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.82 

 Класифікація лікарських косметичних засобів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.83 
 Технологія твердих лікарських косметичних засобів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.84 
 Технологія рідких лікарських косметичних засобів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.85 
 Технологія м’яких лікарських косметичних засобів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.86 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.10. - здійснювати стерилізацію лікарських форм (список 3, № 44-
47) враховуючи фізико-хімічні властивості та стабільність лікар-
ських речовин; 

 

 Методи стерилізації лікарських засобів для парентерального застосування (фізичні, 
хімічні, механічні). 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.10.01 

 Апаратура для стерилізації в умовах аптечних закладів. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.10.02 
 Засоби та методи стерилізації, які застосовуються у медицині. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.10.03 
 Обладнання для дезинфекції, предстерилізаційної обробки та стерилізації. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.10.04 
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 Дезинфекція, стерилізація; антисептики, консерванти та механізм їх дії. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.10.05 
 Технологічне обладнання для стерилізації в умовах промислового виробництва. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.10.06 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.11. - оформляти до відпуску виготовлені лікарські препарати з от-
руйними, наркотичними та прирівненими до них речовинами; 

 

 Вимоги наказів МОЗ України про роботу з наркотичними, отруйними та при-
рівненими до них речовинами. 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.11.01 

 Тенологія різних видів екстемпоральних лікарських форм. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.11.02 
 Нормативна документація щодо оформлення лікарських препаратів до відпуску. 2.ПФ.Д.03.ПП.О.11.03 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.12. - оформляти паспорти письмового контролю на всі виготовлені 
лікарські препарати з метою перевірки дотримання вимог тех-
нології та точності дозування лікарських засобів. 

 

 Державне нормування правил приготування лікарських форм та 
фармацевтичного порядку в аптеках. 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.12.01 

 Накази МОЗ України щодо точності дозування лікарських засобів 
та письмового контролю виготовлених ліків. 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.12.02 

 Правила оформлення паспортів письмового контролю на тверді, 
м’які, парентеральні лікарські форми, що виготовляються в аптеках; 
терміни їх зберігання. 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.12.03 

2.ПФ.Д.04 Вилучення отрут з організму людини  

 Виділяти за допомогою відповідного обладнання та існуючих 
інструкцій: 

 

2.ПФ.Д.04.ПП.О.01. - леткі отрути з біологічного матеріалу різними методами;  
 Група речовин, які ізолюються із біологічного матеріалу. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.01.01 
 Ізолювання отрут методом дистиляції (перегонки). 2.ПФ.Д.04.ПП.О.01.02 
 Синильна кислота і її похідні. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.01.03 
 Аліфатичні одноатомні та багатоатомні спирти. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.01.04 
 Інструментальні методи дослідження. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.01.05 
 Алкілгалогеніди. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.01.06 
 Альдегіди, кетони, одноатомні феноли та органічні кислоти. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.01.07 

2.ПФ.Д.04.ПП.О.02. - металеві отрути з біологічних об’єктів із застосуванням за-  
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гальних та часткових методів мінералізації; 
 Група речовин, які ізолюються із біологічного матеріалу. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.02.01 
 Мінералізація органічних лікарських сполук. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.02.02 
 Титриметричні методи аналізу. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.02.03 
 Сполуки важких металів (Ba2+, Pb2+, Mn2+, Cr2+, Ag+, Cu+, Cd2+, Sb3+, As3+, Bi3+, Zn2+, 

Hg2+,Ta2+). 
2.ПФ.Д.04.ПП.О.02.04 

 Хімічні методи аналізу. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.02.05 
 Інструментальні методи аналізу. .Якісний і кількісний аналіз. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.02.06 

2.ПФ.Д.04.ПП.О.03. - «лікарські отрути» та їх метаболіти з біологічного матеріа-
лу (ізолювати, очищати, концентрувати); 

 

 Біологічні об’єкти аналізу. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.03.01 
 Метаболізм отрут. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.03.02 
 Екстракція органічними розчинниками. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.03.03 
 Лікарські засоби ароматичного ряду. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.03.04 
 Лікарські засоби гетероциклічного ряду. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.03.05 
 Лікарські засоби природного походження. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.03.06 
 Загальна характеристика алколоїдів. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.03.07 

2.ПФ.Д.04.ПП.О.04. - отрутохімікати з об’єктів біологічного походження, вико-
ристовуючи оптимальні методи очищення виділених речовин. 

 

 Пестициди з групи похідних фосфорних кислот (ФОС). 2.ПФ.Д.04.ПП.О.04.01 
 Пестициди з групи хлорорганічних сполук (ХОС). Похідні карбамінової кислоти, 

піретроїди, похідні фенолу. 
2.ПФ.Д.04.ПП.О.04.02 

 Ртутьорганічні пестициди. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.04.03 
 Визначення пестицидів у лікарській рослинній сировині. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.04.04 
 Хімічні методи аналізу. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.04.05 
 Види хроматографії. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.04.06 
 Інструментальні методи аналізу. .Якісний і кількісний аналіз. 2.ПФ.Д.04.ПП.О.04.07  

2.ПФ.Д.05 Здійснення контролю якості готової продукції  

 Згідно з наказами МОЗ України   

2.ПФ.Д.05.ПП.О.01. - здійснювати види контролю індивідуально виготовлених лікар-  
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ських форм та реєструвати їх результати у відповідних журна-
лах: 

- письмовий; 
- опитувальний; 
- органолептичний; 
- фізичний контроль; 
- хімічний; 
- контроль при відпуску 

 Фізичний контроль екстемпорально виготовлених ліків. 2.ПФ.Д.05.ПП.О.01.01 
 Накази МОЗ України та інструкції щодо контролю якості лікарських форм. 2.ПФ.Д.05.ПП.О.01.02 
 Технологія приготування твердих, рідких та м’яких лікарських форм. 2.ПФ.Д.05.ПП.О.01.03 
 Реєстрація результатів усіх видів контролю у відповідних журналах. 2.ПФ.Д.05.ПП.О.01.04 
 Хімічний контроль екстемпорально виготовлених ліків. 2.ПФ.Д.05.ПП.О.01.05 

2.ПФ.Д.05.ПП.О.02. - складати аналітичні паспорти якості, враховуючи результати 
проведеного контролю. 

 

 Нагляд за якістю продукції. 2.ПФ.Д.05.ПП.О.02.01 
 Державне нормування якості лікарських засобів. 2.ПФ.Д.05.ПП.О.02.02 
 Методи якісного аналізу лікарських речовин. 2.ПФ.Д.05.ПП.О.02.03 
 Методи кількісного аналізу лікарських засобів. 2.ПФ.Д.05.ПП.О.02.04 
 Аналіз лікарських форм у процесі виробництва. 2.ПФ.Д.05.ПП.О.02.05 
 Аналіз лікарської рослинної сировини та домішок. Первинна обробка сировини. 2.ПФ.Д.05.ПП.О.02.06 

2.ПФ.Д.06 Визначення основних показників  
лікарських речовин 

 

 Використовуючи необхідне обладнання та вимоги аналітич-
но-нормативної документації 

 

2.ПФ.Д.06.ПП.О.01. - визначати наявність сторонніх речовин (домішок) у сировині, 
матеріалах та готовій продукції; 

 

 Природа та характер домішок. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.01.01 
 Технологія органопрепаратів. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.01.02 
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 Якісний аналіз катіонів. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.01.03 
 Якісний аналіз аніонів. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.01.04 
 Випробування на чистоту лікарських засобів. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.01.05 
 Доброякісність та чистота лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.01.06 

2.ПФ.Д.06.ПП.О.02. - визначати основні фізичні характеристики лікарських речо-
вин (температуру топлення, температуру кипіння і температуру 
застигання) фізичними методами на необхідному обладнанні; 

 

 Загальні методи аналізу лікарських речовин органічної природи. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.02.01 
 Аналіз біологічно активних речовин з лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.02.02 
 Рідини. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.02.03 
 Властивості твердих тіл. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.02.04 
 Випробування на чистоту лікарських засобів. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.02.05 

2.ПФ.Д.06.ПП.О.03. - визначати основні показники готових лікарських засобів 
отриманих з лікарських та допоміжних речовин, візуальними та 
інструментальними методами: 

- прозорість; 
- забарвленість; 
- рН; 
- показник заломлення; 
- кут обертання та густину ін’єкційних розчинів 

 

 Загальні методи аналізу лікарських засобів. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.03.01 
 Аналіз фітопрепаратів. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.03.02 
 Тепловий ефект процесу розчинення речовин. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.03.03 
 Електрохімія. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.03.04 
 Потенціометричний аналіз. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.03.05 
 Методи контролю якості  готової продукції. у 

2.ПФ.Д.06.ПП.О.04. - визначати фізичними та фізико-хімічними методами викори-
стовуючи необхідне обладнання: 

- показники якості парентеральних лікарських форм; 
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 Державне нормування якості лікарських засобів. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.04.01 
 Випробування на чистоту лікарських засобів. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.04.02 
 Технологія ліків для парентерального застосування. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.04.03 
 Визначення фізичних констант для ідентифікації і випробування на чистоту. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.04.04 
 Фізичний контроль парентеральних лікарських форм. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.04.05 
 Методи визначення мікробної контамінації лікарської сировини та готових ліків. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.04.06 

2.ПФ.Д.06.ПП.О.05. - показники якості твердих лікарських форм;  
 Державне нормування якості лікарських засобів. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.05.01 
 Фізичний контроль таблеток, капсул, гранул. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.05.02 
 Таблетки. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.05.03 
 Порошки, збори, гранули, драже та медичні капсули. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.05.04 
 Загальні методи аналізу лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.05.05 
 Інструментальні методи аналізу. Якісний і кількісний аналіз. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.05.06 
 Природа та характер домішок. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.05.07 
 Гравіметричний метод аналізу. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.05.08 
 Хроматографічні методи виявлення домішок. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.05.09 

2.ПФ.Д.06.ПП.О.06. - показники якості м’яких лікарських форм;  
 Державне нормування якості лікарських засобів. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.06.01 
 Випробування на чистоту лікарських засобів. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.06.02 
 Мазі. Пасти. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.06.03 
 Гелі. Медичні леніменти. Пластирі.  2.ПФ.Д.06.ПП.О.06.04 
 Супозиторії. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.06.05 
 Природа та характер домішок. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.06.06 

2.ПФ.Д.06.ПП.О.07. - показники якості аерозолів;  
 Державне нормування якості лікарських засобів. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.07.01 
 Випробування на чистоту лікарських засобів. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.07.02 
 Природа та характер домішок. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.07.03 
 Аерозольні лікарські форми. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.07.04 

2.ПФ.Д.06.ПП.О.08. - проводити контроль води очищеної, для ін’єкцій, отриманої з 
питної води, за допомогою необхідного обладнання хімічними та 

 



ГСВО______________________ 

 44 

 
Шифри  умінь  Зміст умінь, що забезпечуються, назви змістовних модулів Шифр змістовного модуля 

інструментальними методами, а також інших розчинників; 
 Водопідготовка. Вода очищена, вода для ін’єкцій. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.08.01 
 Аналіз води очищеної та води ін’єкції. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.08.02 
 Виготовлення води демінералізованої, очищеної та для ін’єкцій. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.08.03 
 Технологічне обладнання для отримання води для ін’єкцій, демінералізованої, 

очищеної. 
2.ПФ.Д.06.ПП.О.08.04 

2.ПФ.Д.06.ПП.О.09. - визначати концентрацію спирту у водно-спиртових розчинах, 
користуючись різними розрахунковими методами, приладами; 

 

 Методи визначення концентрації спирту у водно-спиртових розчинах. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.09.01 
 Гідроксипохідні вуглеводні. Спирти. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.09.02 
 Спирти. Загальна характеристика. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.09.03 
 Виготовлення екстрагентів певних концентрацій. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.09.04 
 Термодинаміка. Фазові рівноваги. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.09.05 

2.ПФ.Д.06.ПП.О.10. - визначати основні показники скла ампул, капсул і флаконів, 
використовуючи необхідні прилади і обладнання. 

 

 Методи визначення хімічної, термічної стійкості скла, залишкової напруги у склі. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.10.01 
 Електродні потенціали та електрорушійні сили. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.10.02 
 Хвильова та геометрична оптика. 2.ПФ.Д.06.ПП.О.10.03 

2.ПФ.Д.07 Здійснення постадійного контролю технологічного 
процесу виробництва 

 

 Згідно з вимогами аналітичної документації:  

2.ПФ.Д.07.ПП.О.01. - відбирати проби та зразки лікарських речовин, лікарської рослин-
ної сировини, допоміжних матеріалів, напівфабрикатів для аналізу у 
тому числі на апірогенність та бактеріологічний аналіз; 

 

 Підготовка зразків для аналізу. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.01.01 
 Порядок приймання, відбору проб для аналізу лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.01.02 
 Порядок відбору проб та зразків для контролю технологічного процесу. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.01.03 
 Державне нормування якості лікарських засобів. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.01.04 
 Джерела та шляхи мікробного забруднення лікарської рослинної сировини та різ-

них лікарських форм. 
2.ПФ.Д.07.ПП.О.01.05 

2.ПФ.Д.07.ПП.О.02. - відбирати проби для виконання аналізу стічних вод, газових  
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викидів до атмосферного повітря рідких та твердих відходів на 
вміст шкідливих речовин і  та оформляти результати аналізу, 
вести їх облік та складати карту перевищень ГДК; 

 Дослідження повітря на вміст пилу. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.02.01 
 Методи аналізу повітря. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.02.02 
 Гігієна води та водопостачання. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.02.03 
 Мікрофлора грунту, води, повітря. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.02.04 
 Очищення, переробка та захоронення відходів виробництва. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.02.05 

2.ПФ.Д.07.ПП.О.03. - оформляти відповідний паспорт якості здійснювати вибірко-
вий посерійний контроль готової продукції на відповідність її 
якості аналітичній документації з метою запобігання браку; 

 

 Особливості аналізу лікарських засобів промислового виробництва. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.03.01 
 Фармацевтичний аналіз органічних сполук за функціональними групами. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.03.02 
 Методи кількісного аналізу лікарських засобів. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.03.03 
 Аналіз лікарських форм. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.03.04 
 Аналіз лікарської рослинної сировини та домішок. Первинна обробкка сировини. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.03.05 

2.ПФ.Д.07.ПП.О.04. - здійснювати арбітражний контроль виготовленої продукції у 
разі пред’явлення претензій. 

 

 Якісний аналіз катіонів. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.04.01 
 Якісний аналіз аніонів. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.04.02 
 Методи встановлення будови органічних сполук. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.04.03 
 Загальні методи аналізу лікарських засобів. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.04.04 
 Аналіз лікарських форм. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.04.05 
 Аналіз лікарської рослинної сировини та домішок. Первинна обробка сировини. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.04.06 

2.ПФ.Д.07.ПП.О.05. - створювати та дотримуватись вимог асептики, санітарного 
режиму та техніки безпеки на робочих місцях при виготовленні 
лікарських засобів в аптеках та на фармацевтичних підприємст-
вах; 

 

 Асептика. Організація асептичних умов роботи.  2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.01 
 Прилади та обладнання, що використовуються для створення асеп- 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.02 
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тичних умов у виробництві лікарських засобів. 
 Дезинфекція, стерилізація, антисептики, консерванти і механізм їх 

дії. 
2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.03 

 Заходи боротьби з бактеріальним забрудненням повітря, обладнання, 
рецептів. 

2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.04 

 Гігієна аптечних закладів та фармацевтичних виробництв. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.05 
 Промислова санітарія. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.06 
 Санітарно-протиепідемічний режим аптек. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.07 
 Основи техніки безпеки. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.08 
 Організація безпечної технології виробництва. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.09 
 Основи екології. 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.10 

2.ПФ.Д.08 Здійснення якісного та кількісного хімічного контролю  

 Згідно з вимогами аналітично-нормативної документації   

2.ПФ.Д.08.ПП.О.01.01-279 - визначати катіони і аніони діючих речовин неорганічної при-
роди відповідно списку 1а у сировині, матеріалах, напівпродук-
тах готовій продукції хімічними методами; 

 

 Лікарські засоби неорганічної природи. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.01.01-279.01 
 Елементний аналіз та аналіз за функціональними групами. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.01.01-279.02 
 Загальна характеристика р-елементів та d-елементів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.01.01-279.03 
 Лікарські засоби елементів І-VІІІ груп періодичної системи. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.01.01-279.04 
 Якісний аналіз лікарських засобів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.01.01-279.05 

2.ПФ.Д.08.ПП.О.01.01-279 - визначати функціональні групи діючих речовин органічної 
природи відповідно списку 1а у сировині, матеріалах, напівпро-
дуктах, готовій продукції; 

 

 Функціональний аналіз органічних сполук за функціональними групами. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.01.01-279.01 
 Застосування окремих типів реакцій для аналізу органічних речовин. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.01.01-279.02 
 Аміни, гідроксипохідні вуглеводнів, альдегіди та кетони, карбонові кислоти, суль-

фокислоти, стероїди. 
2.ПФ.Д.08.ПП.О.01.01-279.03 
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 Загальні методи аналізу органічних лікарських сполук. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.01.01-279.04 
2.ПФ.Д.08.ПП.О.03.01-279; 

01-204 
- готувати титровані, робочі розчини і розчини індикаторів з 

хімічних реактивів та встановлювати процентну концентрацію і 
молярність титриметричними та фізико-хімічними методами; 

 

 Учення про розчини. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.03.01-279; 01-204.01 
 Хімічні титриметричні методи аналізу. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.03.01-279; 01-204.02 
 Рідини. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.03.01-279; 01-204.03 
 Розчини. Способи позначення концентрації. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.03.01-279; 01-204.04 

2.ПФ.Д.08.ПП.О.04.01-279; 
01-204 

- визначати кількісний вміст діючих речовин відповідно спис-
ку 1 у сировині, напівпродуктах, та готовій продукції та отрут, 
виділених із біологічного матеріалу за допомогою хімічних мето-
дів  

 

 Методи кількісного аналізу лікарських засобів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.04.01-279; 01-204.01 
 Методи аналізу лікарської рослинної сировини та фітопрепаратів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.04.01-279; 01-204.02 
 Хімічні методи дослідження отрут. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.04.01-279; 01-204.03 

2.ПФ.Д.08.ПП.О.05. - проводити статистичну обробку результатів кількісного ана-
лізу та реєструвати результати у відповідних журналах обліку; 

 

 Методи кількісного аналізу лікарських засобів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.05.01 
 Методи кількісного аналізу лікарської рослинної сировини та фітопрепаратів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.05.02 
 Хімічні методи дослідження отрут. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.05.03 
 Статистична обробка результатів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.05.04 

2.ПФ.Д.08.ПП.О.06. - проводити ідентифікацію, визначення домішок та кількісного 
вмісту лікарських речовин, біологічно активних речовин лікар-
ських рослин та отрут, виділених із біологічного матеріалу, ви-
користовуючи фізико-хімічні методи: 
- тонкошарову хроматографію; 

 

 Рідини. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.06.01 
 Фізико-хімія поверхневих явищ. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.06.02 
 Хроматографічні методи аналізу. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.06.03 
 Хроматографічні методи ідентифікації, дослідження чистоти та кількісного вмісту 

лікарських засобів. 
2.ПФ.Д.08.ПП.О.06.04 
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 ТШХ – скринінг речовин кислого та основного характеру. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.06.05 
 Хроматографічний аналіз діючих речовин в лікарській рослинній сировині. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.06.06 
 Випробування на чистоту. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.06.07 

2.ПФ.Д.08.ПП.О.07. - поляриметрію;  
 Поширення світла в речовині. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.07.01 
 Оптична активність і питоме обертання. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.07.02 
 Інструментальні методи аналізу. Якісний і кількісний аналіз. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.07.03 
 Поляриметрія в аналізі лікарських засобів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.07.04 
 Аналіз лікарської сировини і фітопрепаратів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.07.05 

2.ПФ.Д.08.ПП.О.08. - рефрактометрію;  
 Поширення світла в речовині. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.08.01 
 Інструментальні методи аналізу. Якісний і кількісний аналіз. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.08.02 
 Методи якісного аналізу лікарських засобів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.08.03 
 Методи кількісного аналізу лікарських засобів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.08.04 
 Аналіз лікарської сировини і фітопрепаратів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.08.05 

2.ПФ.Д.08.ПП.О.09. - спектрофотометрію у видимій, ультрафіолетовій та інфраче-
рвоній ділянках спектру; 

 

 Поширення світла в речовині. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.09.01 
 Інструментальні методи аналізу. Якісний і кількісний аналіз. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.09.02 
 Спектроскопія в ІЧ-, УФ- та видімій ділянці спектро в аналізі лікарських засобів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.09.03 
 Аналіз лікарської сировини і фітопрепаратів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.09.04 

2.ПФ.Д.08.ПП.О.10. - спектроскопію ПМР;  
 Магнітні властивості речовин. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.10.01 
 Інструментальні методи аналізу. Якісний і кількісний аналіз. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.10.02  
 Методи якісного аналізу лікарських засобів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.10.03 
 Аналіз лікарської сировини і фітопрепаратів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.10.04 

2.ПФ.Д.08.ПП.О.11. - фотоколориметрію;  
 Поширення світла в речовині. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.11.01 
 Інструментальні методи аналізу. Якісний і кількісний аналіз. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.11.02 



ГСВО_____________________ 

 49 

 
Шифри  умінь  Зміст умінь, що забезпечуються, назви змістовних модулів Шифр змістовного модуля 

 Фотоколориметрія в аналізі лікарських засобів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.11.03 
 Аналіз лікарської сировини і фітопрепаратів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.11.04 

2.ПФ.Д.08.ПП.О.12. - високоефективну рідинну хроматографію;  
 Фізико-хімія поверхневих явищ. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.12.01 
 Хроматографічні методи аналізу. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.12.02 
 Хроматографічні методи ідентифікації, дослідження чистоти та кількісного вмісту. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.12.03 
 ТШХ – скринінг речовин кислого та основного характеру. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.12.04 
 Хроматографічний аналіз діючих речовин в лікарській рослинній сировині. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.12.05 

2.ПФ.Д.08.ПП.О.13. - газову хроматографію;  
 Явища переносу. Реальні гази. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.13.01 
 Хроматографічні методи аналізу. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.13.02 
 Хроматографічні методи ідентифікації, дослідження чистоти та кількісного вмісту. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.13.03 
 ТШХ – скринінг речовин кислого та основного характеру. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.13.04 
 Хроматографічний аналіз діючих речовин в лікарській рослинній сировині. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.13.05 

2.ПФ.Д.08.ПП.О.14. - флюорометрію.  
 Методи люмінесцентного аналізу. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.14.01 
 Інструментальні методи аналізу. Якісний і кількісний аналіз. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.14.02 
 Методи якісного аналізу лікарських засобів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.14.03 
 Методи кількісного аналізу лікарських засобів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.14.04 
 Аналіз лікарської сировини і фітопрепаратів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.14.05 

2.ПФ.Д.08.ПП.О.15. - проводити якісний та кількісний експрес-аналіз діючих речо-
вин, які входять до складу лікарських форм, а також біологічних 
рідин при діагностиці гострих отруєнь за допомогою необхідного 
обладнання (рефрактометр, поляриметр та ін.) . 

 

 Якісний аналіз катіонів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.15.01 
 Якісний аналіз аніонів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.15.02 
 Фармацевтичний аналіз органічних сполук за функціональними групами. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.15.03 
 Хімічні титриметричні методи аналізу. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.15.04 
 Інструментальні методи аналізу.  Якісний і кількісний аналіз. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.15.05 
 Аналіз лікарських форм. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.15.06 
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 Аналіз лікарської сировини та фітопрепаратів. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.15.07 
 Технологія твердих, рідких та м’яких лікарських форм. 2.ПФ.Д.08.ПП.О.15.08 

2.ПФ.Д.09 Аналіз лікарської рослинної сировини та лікарських засобів рос-
линного походження 

 

 Згідно з вимогами аналітичної нормативної документації   

2.ПФ.Д.09.ПП.О.01. - визначати тотожність лікарської рослинної сировини різних 
морфологічних груп за зовнішніми ознаками у цільному, різано-
му та порошкованому вигляді, а також у вигляді брикетів, таб-
леток та ін за допомогою визначника; 

 

 Системи класифікації лікарських рослин і лікарської рослинної сировини: хімічна, 
морфологічна, ботанічна, фармакологічна. 

2.ПФ.Д.09.ПП.О.01.01 

 Термінологія. Хімічна і ботанічна номенклатура 2.ПФ.Д.09.ПП.О.01.02  
 Макроскопічний аналіз 2.ПФ.Д.09.ПП.О.01.03 
 Латинські назви лікарських рослин і лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.01.04 
 Види переробки та використання лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.01.05 
 Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.01.06 

2.ПФ.Д.09.ПП.О.02. - виявляти з метою її ідентифікації макроскопічним методом 
морфологічні ознаки: 

-  лікарської сировини тваринного походження та природ-
них продуктів; 
- лікарської рослинної сировини. 

 

 Характеристика лікарської сировини тваринного походження та природних про-
дуктів. 

2.ПФ.Д.09.ПП.О.02.01 

 Морфологія тваринних тканин 2.ПФ.Д.09.ПП.О.02.02 
 Біохімічні процеси в тваринному організмі. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.02.03 
 Морфологічні ознаки лікарської сировини тваринного походження та природних 

продуктів. 
2.ПФ.Д.09.ПП.О.02.04 

 Опис і характеристика лікарської рослинної сировини, що містить різні групи 
біологічно активних речовин. Систематика. 

2.ПФ.Д.09.ПП.О.02.05 

 Термінологія. Хімічна і ботанічна номенклатура. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.02.06  
 Латинські назви лікарських рослин і лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.02.07 
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 Морфологія вегетативних та генеративних органів. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.02.08 
 Морфологічні ознаки конкретних видів лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.02.09 

2.ПФ.Д.09.ПП.О.03. - виявляти анатомічні ознаки лікарської рослинної сировини 
мікроскопічним методом на відповідному обладнанні з метою її 
ідентифікації; 

 

 Характеристика лікарської рослинної сировини, що містить різні групи біологічно 
активних речовин. 

2.ПФ.Д.09.ПП.О.03.01 

 Термінологія. Хімічна і ботанічна номенклатура. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.03.02 
 Анатомія рослин, клітин та вегетативних органів. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.03.03 
 Латинські назви лікарських рослин і лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.03.04 
 Мікроскопічні ознаки конкретних видів лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.03.05 

2.ПФ.Д.09.ПП.О.04. - визначати та розраховувати за допомогою необхідного облад-
нання: 

- вміст вологи; 
- золи; 
- екстрактивних речовин в лікарській рослинній сировині; 
- ступінь зараженості шкідниками лікарської рослинної си-
ровини; 

 

 Характеристика лікарської рослинної сировини, що містить різні групи біологічно 
активних речовин. 

2.ПФ.Д.09.ПП.О.04.01 

 Гравіметричний метод аналізу. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.04.02 
 Товарознавчий аналіз лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.04.03 
 Статистична обробка результатів аналізу. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.04.04 
 Державне нормування якості лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.04.05 

2.ПФ.Д.09.ПП.О.05. - виявляти, використовуючи мікрохімічні та гістохімічні реак-
ції,  окремі групи біологічно активних речовин, які містяться у 
лікарській рослинній сировині (полісахариди, ліпіди, вітаміни, 
ферменти, глікозиди, фенольні сполуки, антраценпохідні, флаво-
ноїди, кумарини, таніди, терпеноїди, іридоїди, ефірні олії, сапоні-
ни, кардіостероїди, алкалоїди); 
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 Лікарські засоби природного походження. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.05.01 
 Функціональний аналіз органічних сполук. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.05.02 
 Характеристика лікарської сировини тваринного походження та природних про-

дуктів. 
2.ПФ.Д.09.ПП.О.05.03 

 Методи встановлення будови органічних спо-лук. Фізичні та фізико-
хімічні методи.Хімічні методи. 

2.ПФ.Д.09.ПП.О.05.04 

2.ПФ.Д.09.ПП.О.06. - визначати морфологічні, анатомічні ознаки окремих компо-
нентів, а також числові показники офіцинальних лікарських 
зборів методами макро-, мікроскопічного та фармакогностично-
го аналізу на відповідному обладнанні; 

 

 Лікарські збори. Номенклатура офіцинальних зборів. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.06.01 
 Термінологія. Хімічна і ботанічна номенклатура. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.06.02 
 Латинські назви лікарських рослин і лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.06.03 
 Макроскопічний та мікроскопічний аналіз 2.ПФ.Д.09.ПП.О.06.04 
 Аналіз лікарських зборів. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.06.05 
 Морфологічні, анатомічні ознаки компонентів збору. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.06.06 
 Технологія зборів в умовах промислового та аптечного виробництва. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.06.07 

2.ПФ.Д.09.ПП.О.07. - використовуючи відповідне обладнання та вимоги аналітич-
но-нормативної документації, визначати хімічними методами: 

- кислотне, ефірне число та ефірне число після ацетилюван-
ня для ефірних олій; 
- кислотне, ефірне, перекисне, йодне число та число омилен-
ня для жирних олій ,  
- наявність домішок спирту, 
- наявність домішок жирних та мінеральних олій у ефірних 
оліях; 
- альдегідів, перекисних сполук, воску та стерінів у жирних 
оліях, вилучених з лікарської рослинної сировини. 

 

 Характеристика лікарської рослинної сировини, що містить жирні та ефірні олії 2.ПФ.Д.09.ПП.О.07.01 
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 Різновиди хімічного аналізу. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.07.02 
 Основні поняття титриметричного аналізу. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.07.03 
 Спектральні методи аналізу 2.ПФ.Д.09.ПП.О.07.04 
 Компоненти жирних та ефірних олій. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.07.05 
 Домішки ефірних, жирних олій. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.07.06 
 Методи отримання ефірних, жирних олій. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.07.07 
 Основні реакції органічних сполук. 2.ПФ.Д.09.ПП.О.07.08 

2.ПФ.Д.10 Контроль терміну придатності ліків  

 Використовуючи необхідні матеріали та обладнання згідно 
вимог аналітично-нормативної документації  

 

2.ПФ.Д.10.ПП.О.01. - визначати стабільність лікарських засобів та виробів медич-
ного призначення при зберіганні протягом встановлених строків 
придатності; 

 

 Стабільність та терміни зберігання лікарських засобів. 2.ПФ.Д.10.ПП.О.01.01 
 Швидкість хімічних реакцій та хімічна рівновага. 2.ПФ.Д.10.ПП.О.01.02 
 Кінетика хімічних реакцій та каталіз. 2.ПФ.Д.10.ПП.О.01.03 
 Технологія твердих, рідких, м’яких та ін’єкційних лікарських форм в 

умовах аптечного виробництва. Стабілізатори їх якісний і кількісний 
підбір. 

2.ПФ.Д.10.ПП.О.01.04 

 Промислове виробництво фармацевтичних препаратів. 2.ПФ.Д.10.ПП.О.01.05 
 Стабільність фітопрепаратів. 2.ПФ.Д.10.ПП.О.01.06 

2.ПФ.Д.10.ПП.О.02. - перевіряти ліки, у яких скінчився строк придатності на мож-
ливість подовження строку їх подальшого застосування у медич-
ній практиці, оформляти відповідний паспорт якості. 

 

 Особливості зберігання лікарських засобів. 2.ПФ.Д.10.ПП.О.02.01 
 Фармацевтичний аналіз органічних сполук за функціональними групами. 2.ПФ.Д.10.ПП.О.02.02 
 Методи кількісного аналізу лікарських засобів. 2.ПФ.Д.10.ПП.О.02.03 
 Аналіз лікарських форм. 2.ПФ.Д.10.ПП.О.02.04 
 Стабільність та терміни зберігання лікарських засобів. 2.ПФ.Д.10.ПП.О.02.05 
 Стабільність фітопрепаратів. 2.ПФ.Д.10.ПП.О.02.06 
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2.ПФ.Д.11 Формування наборів лікарських препаратів  
 З урахуванням конкретної мети призначення або клінічної па-

тології, існуючих інструкцій та нормативних актів  
 

2.ПФ.Д.11.ПП.О.01. - формувати набори лікарських препаратів за індивідуальним 
призначенням (аптечка матері та дитини, «домашня аптечка», 
аптечка автомобіліста та інші)  

 

 Анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму 2.ПФ.Д.11.ПП.О.01.01 
 Лікарські форми спеціального призначення (гемостатичні губки, шприц-тюбіки та інш.) 2.ПФ.Д.11.ПП.О.01.02 
 Принципи надання невідкладної допомоги 2.ПФ.Д.11.ПП.О.01.03 
 Професійні захворювання та принципи їх медикаментозної корекції 2.ПФ.Д.11.ПП.О.01.04 
 Асортимент та фармакологічні характеристики лікарських засобів для надання першої 

долікарської допомоги (знеболюючі, антисептики, гемостатики, антидоти та інш.) 
2.ПФ.Д.11.ПП.О.01.05 

2.ПФ.Д.12 Консультації  
з питань медикаментозної терапії 

 

 Враховуючи фармакодинаміку ліків: :  
2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 

01-231 
-  надавати консультації з питань використання нових лі-
карських форм; 
- надавати консультації з питань раціонального викорис-
тання безрецептурних препаратів різних фармакологічних 
груп відповідно списку 4 (прояви клінічної дії, спосіб і час 
приймання, взаємодія з їжею та ін.); 

 

 Класифікація сучасних лікарських форм.  2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.01 
 Види дії та шляхи введення лікарських засобів. 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.02 
 Фармакокінетичні та біофармацевтичні фактори, що впливають на вибір лікарської фор-

ми. 
2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.03 

 Клінічні аспекти вибору раціональної лікарської форми в залежності від стану хворого, 
перебігу захворювання, мети медикаментозної терапії. 

2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.04 

 Методика використання сучасних трансдермальних, інгаляційних, пероральних, 
ін’єкційних лікарських форм. Імплантанти. 

2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.05 

 Вимоги, що висуваються до препаратів безрецептурного відпуску. 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.06 
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 Фармакодинаміка та фармакокінетика безрецептурних ліків. 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.07 
 Симптоми та синдроми, варіанти перебігу захворювань, за якими можливе призначення 

безрецептурних ліків.  
2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.08 

 Критерії ефективності терапії безрецептурними ліками. 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.09 
 Нормативні документи, що регламентують відпуск безрецептурних препаратів. 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.10 
 Вплив інгредієнтів їжі на фармакодинаміку та фармакокінетику безрецептурних ліків. 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.11 
 Хронофармакологічні особливості безрецептурних ліків. 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.12 
 Деонтологічні аспекти взаємовідносин провізор-хворий. 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.13 

2.ПФ.Д.12.ПП.О.02.01-279 - надавати інформацію про режим, терміни та вимоги до збері-
гання лікарських препаратів та різних лікарських форм в домашніх 
умовах відповідно до списку 1а, .використовуючи нормативну доку-
ментацію та знання хімічних та фізико-хімічних властивостей. 

 

 Вплив факторів зовнішнього середовища на фізико-хімічні, фармакологічні та фармако-
терапевтичні властивості ліків. Фото- та кріодеструкція ліків. 

2.ПФ.Д.12.ПП.О.02.01-279.01 

 Особливості виготовлення, умови та терміни зберігання галенових та новогаленових 
препаратів. 

2.ПФ.Д.12.ПП.О.02.01-279.02 

 Ускладнення, що виникають при використанні ліків з порушенням умов та термінів 
зберігання: зміни терапевтичного профілю, токсичні, подразнюючі ефекти. 

2.ПФ.Д.12.ПП.О.02.01-279.03 

 Фізико-хімічні процеси, що обумовлюють псування лікарських препаратів. 2.ПФ.Д.12.ПП.О.02.01-279.04 
2.ПФ.Д.13 Проведення інформаційної роботи  

 Використовуючи довідково-інформаційну та спеціальну літера-
туру 

 

2.ПФ.Д.13.ПП.О.01. - збирати та систематизувати дані про фармакологічні власти-
вості, фармакоекономічні особливості традиційних, оригіналь-
них, генеричних та нових лікарських препаратів, які надходять в 
Україну, для створення інформаційних листків, бюлетенів тощо; 

 

 Ознаки оригінальних та генеричних препаратів 2.ПФ.Д.13.ПП.О.01.01 
 Вимоги до генеричних препаратів 2.ПФ.Д.13.ПП.О.01.02 
 Фармакологічні властивості існуючих ліків 2.ПФ.Д.13.ПП.О.01.03 

2.ПФ.Д.13.ПП.Р.02. - складати інформаційні повідомлення для лікарів та молод-
ших спеціалістів фармації про нові лікарські препарати та нові 
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показання до застосування відомих лікарських препаратів, дані 
автоматизованих інформаційних систем та ін.); 

 Сучасні досягнення та напрямки розвитку фармацевтичної науки та медичної практики 2.ПФ.Д.13.ПП.Р.02.01 
 Сучасні джерела фармацевтичної та фармакологічної інформації 2.ПФ.Д.13.ПП.Р.02.02 
 Клінічні критерії розширення фармакодинаміки існуючих лікарських засобів 2.ПФ.Д.13.ПП.Р.02.03 
 Види, структура та вимоги до інформації про лікарські засоби. Закони ЄЕС та України 

про рекламу ліків. 
2.ПФ.Д.13.ПП.Р.02.04 

 Принципи складання фармацевтичної інформації та створення інформаційної продукції 2.ПФ.Д.13.ПП.Р.02.05 
2.ПФ.Д.13.ПП.О.03. Забезпечувати лікарів та аптечних працівників систематичною 

та оперативною фармакоекономічною інформацією про лікарсь-
кі засоби та вироби медичного призначення, про перспективи 
медикаментозного забезпечення, наявності чи відсутності в ап-
теках лікарських засобів та їх аналогів; 

 

 Етично-правові норми фармацевтичної діяльності. 2.ПФ.Д.13.ПП.О.03.01 
 Реклама у системі маркетингу; реклама лікарських засобів, її особли-

вості. 
2.ПФ.Д.13.ПП.О.03.02 

 Товар у маркетинговій діяльності.  2.ПФ.Д.13.ПП.О.03.03 
 Товарна політика фармацевтичних підприємств. 2.ПФ.Д.13.ПП.О.03.04 
 Критерії клінічної ефективності ліків. 2.ПФ.Д.13.ПП.О.03.05 
 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи (АІПС) у фармації. 2.ПФ.Д.13.ПП.О.03.06 
 Мікроекономіка. 2.ПФ.Д.13.ПП.О.03.07 

2.ПФ.Д.13.ПП.О.04. Інформувати лікарів про помилки в прописуванні лікарських 
препаратів у рецептах (неправильність оформлення, наявність 
несумісностей та ін.) та надавати рекомендації по їх усуненню; 

 

 Лікарська рецептура. Правила виписування та оформлення рецепту.  2.ПФ.Д.13.ПП.О.04.01 
 Особливості прописування твердих, м’яких та рідких лікарських форм 2.ПФ.Д.13.ПП.О.04.02 
 Медична термінологія 2.ПФ.Д.13.ПП.О.04.03 
 Види фізичної та хімічної несумісності лікарських речовин 2.ПФ.Д.13.ПП.О.04.04 
 Види фармакологічної взаємодії та несумісності лікарських речовин 2.ПФ.Д.13.ПП.О.04.05 
 Питання фармацевтичної та медичної деонтології 2.ПФ.Д.13.ПП.О.04.06 
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2.ПФ.Д.13.ПП.О.05. Готувати та систематизувати рекламно-інформаційні матеріа-
ли за розрахунками фінансово-економічних показників до пос-
тійно діючих та тематичних виставок лікарських засобів, до 
проведення презентацій, симпозіумів, конференцій, проводити їх 
та оцінювати ефективність; 

 

 Сполучні процеси в управлінні. 2.ПФ.Д.13.ПП.О.05.01 
 Стратегія маркетингових комунікацій і стимулювання збуту фарма-

цевтичної продукції. 
2.ПФ.Д.13.ПП.О.05.02 

 Реклама у системі маркетингу; реклама лікарських препаратів, її 
особливості. 

2.ПФ.Д.13.ПП.О.05.03 

 Планування рекламних кампаній. 2.ПФ.Д.13.ПП.О.05.04 
 Фармацевтична опіка. 2.ПФ.Д.13.ПП.О.05.05 

2.ПФ.Д.13.ПП.О.06. Проводити заходи по впровадженню нових лікарських засобів 
у аптечну мережу та аналізувати їх результати за картками зво-
ротнього зв’язку, відповідно до Державного регулювання і 
управління процесом розробки і виробництва лікарських препа-
ратів, міжнародного та вітчизняного фармацевтичного законо-
давства. 

 

 Етично-правові норми фармацевтичної діяльності. 2.ПФ.Д.13.ПП.О.06.01 
 Державне регулювання і управління процесом розробки і виробниц-

тва ліків. 
2.ПФ.Д.13.ПП.О.06.02 

 Товарна політика фармацевтичних підприємств. 2.ПФ.Д.13.ПП.О.06.03 
 Іноваційна діяльність підприємств фармацевтичного профілю. 2.ПФ.Д.13.ПП.О.06.04 
 Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку. 2.ПФ.Д.13.ПП.О.06.05 

2.ПФ.Д.14 Надавати першу долікарську  
допомогу 

 

 Надавати першу долікарську допомогу хворим та потерпілим 
при: 

 

2.ПФ.Д.14.ПП.О.01. - визначати ознаки хвороб та патологічних станів, що потре-
бують обов’язкового втручання лікаря, які не підлягають усу-
ненню на етапі долікарняної допомоги в умовах аптечного за-
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кладу або виробництва та вживати необхідні заходи (знеболю-
вання та накладення джуту тощо) на догоспітальному етапі; 

 Діагностичні критерії станів, що потребують обов’язкового втручання лікаря та надання 
допомоги в умовах стаціонару. 

2.ПФ.Д.14.ПП.О.01.01 

 Основні етапи надання медичної допомоги. 2.ПФ.Д.14.ПП.О.01.02 
 Загальні методи обстеження хворого (огляд, опитування, пальпація та інш.). 2.ПФ.Д.14.ПП.О.01.03 
 Алгоритм надання невідкладної допомоги на етапі долікарняної допомоги. 2.ПФ.Д.14.ПП.О.01.04 

2.ПФ.Д.14.ПП.О.02. -  непритомності, епілептичних нападах, опіках, відморо-
женнях, отруєннях, укусах отруйними комахами, використо-
вуючи прості маніпуляції (внутрішньом’язові, підшкірні 
ін’єкції, накладення пов’язок); 
- отруєнні лікарськими препаратами або хімічними реакти-
вами та отруйними рослинами. 

 

 Структура і функція органів травлення та сечоутворення 2.ПФ.Д.14.ПП.О.02.01 
 Патофізіологія травлення та сечоутворення 2.ПФ.Д.14.ПП.О.02.02 
 Біохімічний склад їжі. 2.ПФ.Д.14.ПП.О.02.03 
 Біохімія ферментів. 2.ПФ.Д.14.ПП.О.02.04 
 Етіологія, патогінез та клінічні прояви захворювань шлунково-

кишкового тракту. 
2.ПФ.Д.14.ПП.О.02.05 

 Взаємодія лікарських речовин та їжі на етапах всмоктування, мета-
болізму та виведення. 

2.ПФ.Д.14.ПП.О.02.06 

 Основні клінічні прояви фармакодинаміки та токсикодинаміки ліків. 2.ПФ.Д.14.ПП.О.02.07 
 Критерії ефективності медикаментозної терапії. 2.ПФ.Д.14.ПП.О.02.08 

2.ПФ.Д.15 Організація навчання для населення  
 Організовувати науково-практичні семінари для медперсоналу 

та читання лекцій для населення: 
 

2.ПФ.Д.15.ПП.Р.01. - з питань раціонального використання лікарських препаратів, 
лікарської рослинної сировини, шкідливості зловживання нар-
котичними та сильнодіючими ліками, заходів запобігання вини-
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кненню залежності від ліків. 
 Фармакологічні групи лікарських засобів, які можуть визивати лі-

карську залежність. 
2.ПФ.Д.15.ПП.Р.01.01 
 

 Лікарська рослинна сировина і фітопрепарати. 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.01.02 
 Види залежності від лікарських препаратів, механізми їх розвитку. 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.01.03 
 Медико-соціальні аспекти наркоманії та токсикоманії. 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.01.04 
 Вплив психотропних та наркотичних речовин на організм дітей, під-

літків, вагітних жінок. 
2.ПФ.Д.15.ПП.Р.01.05 

 Умови раціонального використання лікарських препаратів окремих 
фармакологічних груп. 

2.ПФ.Д.15.ПП.Р.01.06 

2.ПФ.Д.15.ПП.Р.02. - проводити комплекс державних заходів, направлених на збе-
рігання і примноження заростей лікарських рослин і рослин, що 
рідко зустрічаються або занесені до «Червоної книги України» 

 

 Рідкі та зникаючі лікарські рослини. Рослинні ресурси України та їх 
охорона. 

2.ПФ.Д.15.ПП.Р.02.01 

 Систематика рослин. 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.02.02 
 Латинські назви лікарських рослин і лікарської рослинної сировини. 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.02.03 
 Організація заказників, приписних угідь та ін. 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.02.04 
 Червона книга України. 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.02.05 
 Зарості лікарських рослин, збереження рідких видів лікарських рос-

лин. 
2.ПФ.Д.15.ПП.Р.02.06 

3. Організаційна  
3.ПФ.Д.01 Планування діяльності аптеки  

та структурних підрозділів 
 

 Враховуючи облікові дані за попередні періоди роботи для ап-
теки та її структурного підрозділу планувати: 

 

3.ПФ.Д.01.ПП.О.01. -  товарообіг; 
-  торгові накладення; 
-  витрати; 
-  прибуток; 
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- інші економічні показники; 
 Витрати аптечного підприємства, методики розрахунку. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.01 
 Розрахунок фінансових результатів діяльності аптек: торгові накла-

дення, прибуток, рентабельність. 
3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.02 

 Оподаткування аптечних підприємств. Поняття про податки, їх види. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.03 
 Законодавча база України щодо підприємницької діяльності. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.04 
 Ціноутворення на медикаменти. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.05 
 Аналіз та розрахунок витрат аптеки. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.06 
 Товарний звіт та звіт про фінансово-господарську діяльність аптеки. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.07 
 Господарські засоби аптечних підприємств, їх класифікація. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.08 
 Джерела фінансування обігових засобів. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.09 
 Планування розвитку і розміщення аптечної мережі. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.10 

3.ПФ.Д.01.ПП.О.02. - складати замовлення – вимоги на аптечний склад та до інших 
постачальників на отримання медикаментів і товарів аптечного 
асортименту, враховуючи нормативні документи МОЗ України 

 

 Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.02.01 
 Ціноутворення на медикаменти. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.02.02 
 Накази МОЗ України та інша документація щодо зберігання в аптеч-

них закладах лікарських засобів та виробів медичного призначення. 
3.ПФ.Д.01.ПП.О.02.03 

 Державний реєстр лікарських засобів.  3.ПФ.Д.01.ПП.О.02.04 
3.ПФ.Д.01.ПП.О.03. - здійснювати комплексне інформаційне забезпечення підгото-

вки та укладання договорів купівлі-продажу, контрактів на ос-
нові своєчасного поновлення відповідних розділів бази даних ін-
формаційно-управлінської маркетингової системи, використо-
вуючи автоматизовані інформаційно-пошукові системи та техні-
чні засоби; 

 

 Маркетингові дослдіження фармацевтичного ринку. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.03.01 
 Маркетингові інформаційні системи: підсистеми МІС.  3.ПФ.Д.01.ПП.О.03.02 
 Інформаційно-управлінські системи у плануванні і контролю. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.03.03 
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 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи у фармації. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.03.04 
 Міжнародний маркетнг у фармації. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.03.05 

3.ПФ.Д.01.ПП.О.04. - складати комерційні угоди, угоди про співробітництво з діло-
вими партнерами та здійснювати постійну роботу з клієнтами 
згідно з укладеними угодами, контролювати виконання договір-
них зобов’язань постачальниками продукції, сировини та мате-
ріалів, використовуючи нормативно-правові документи та окре-
мі положення МОЗ України 

 

 Менеджмент і підприємництво; підприємницька діяльність у фарма-
ції. 

3.ПФ.Д.01.ПП.О.04.01 

 Стратегія маркетингових комунікацій і стимулювання збуту фарма-
цевтичної продукції. 

3.ПФ.Д.01.ПП.О.04.02 

 Функції управління. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.04.03 
 Управління процесом прийняття рішень. 3.ПФ.Д.01.ПП.О.04.04 
 Мікроекономіка 3.ПФ.Д.01.ПП.О.04.05 

3.ПФ.Д.02 Забезпечення умов зберігання лікарських засобів  
 Згідно з вимогами діючих наказів та вимог аналітично-

нормативної документації 
 

3.ПФ.Д.02.ПП.О.01. - забезпечувати відповідні умови зберігання отруйних, нарко-
тичних та прирівняних до них лікарських засобів, а також лікар-
ських форм з ними; 

 

 Класифікація лікарських засобів та лікарських форм. 3.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01 
 Накази МОЗ України щодо отримання, зберігання та видачі отруйних, наркотич-

них і прірівнених до них лікарських засобів. 
3.ПФ.Д.02.ПП.О.01.02 

 Фізико-хімічні властивості лікарських речовин. 3.ПФ.Д.02.ПП.О.01.03 
 Правила зберігання лікарських речовин з різними фізико-хімічними властивостя-

ми. 
3.ПФ.Д.02.ПП.О.01.04 

 Фармакологічні властивості лікарських засобів. 3.ПФ.Д.02.ПП.О.01.05 
3.ПФ.Д.02.ПП.О.02. - забезпечувати умови для запобігання небажаних наслідків, 

враховуючи можливий вплив умов зберігання на якість товарів 
аптечного асортименту, лікарської рослинної сировини та виро-
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бів медичного призначення; 
 Тара, закупорювальні засоби і пакувальні матеріали, які використовуються у меди-

цині та фармації. 
3.ПФ.Д.02.ПП.О.02.01 

 Організація роботи в аптеках з товарними запасами. Приміщення та їх обладнання 
для зберігання товарних запасів. 

3.ПФ.Д.02.ПП.О.02.02 

 Накази МОЗ України про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп 
лікарських засобів та виробів медичного призначення. 

3.ПФ.Д.02.ПП.О.02.03 

 Лікарська рослинна сировина, яка містить різні групи біологічно активних ре-
човин. 

3.ПФ.Д.02.ПП.О.02.04 

 Умови зберігання отруйної та сильнодіючої лікарської рослинної сировини. 3.ПФ.Д.02.ПП.О.02.05 
 Лікарська рослинна сировина, яка містить різні групи біологічно активних ре-

човин. 
3.ПФ.Д.02.ПП.О.02.06 

 Лікарські речовини природного походження. 3.ПФ.Д.02.ПП.О.02.07 
 Загальні вимоги до зберігання лікарських засобів в аптеках. 3.ПФ.Д.02.ПП.О.02.08 

3.ПФ.Д.02.ПП.О.03. - контролювати умови зберігання сировини та матеріалів на 
підприємствах фармацевтичного профілю на відповідність зако-
нодавчий та нормативній документації. 

 

 Стабільність та терміни зберігання лікарських засобів. 3.ПФ.Д.02.ПП.О.03.01 
 Нормування умов зберігання різноманітних лікарських форм наказами МОЗ 

України та іншої нормативно-технічної документації. 
3.ПФ.Д.02.ПП.О.03.02 

 Зберігання лікарської рослинної сировини. 3.ПФ.Д.02.ПП.О.03.03 
3.ПФ.Д.03 Ведення первинного обліку  

товаро-матеріальних цінностей  
 

 Використовуючи відповідні накази та нормативну документа-
цію 

 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.01. - оформляти документи на оплату ліків, які відпущені амбула-
торним хворим безкоштовно чи на пільгових умовах; 

 

 Категорії амбулаторних хворих, що отримують ліки безкоштовно та 
з частковою оплатою. 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.01.01 

 Накази МОЗ України про порядок і правила виписування рецептів та 
організація їх прийому. 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.01.02 

 Особливості обліку рецептів і оплата лікарських засобів, що випи-
суються на пільгових умовах чи безкоштовно. 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.01.03 
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 Оформлення документів щодо оплати вартості безкоштовних і піль-
гових рецептів. 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.01.04 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.02. - вести облік оптової та роздрібної реалізації фармацевтичної 
продукції у документах первинного обліку; 

 

 Товарообіг аптечних підприємств, його характеристика, зміст, зна-
чення як економічного показника. 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.02.01 

 Методики розрахунку та обліку роздрібного, оптового і загального 
товарообігу. 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.02.02 

 Облік товарних витрат. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.02.03 
 Інші активи аптеки, класифікація, облік їх руху. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.02.04 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.03. - групувати та враховувати товаро-матеріальні цінності за об-
ліковими групами; 

 

 Орагінзація роботи в аптеках з товарними запасами. Приміщення та-
їх обладнання для зберігання товарних запасів. 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.03.01 

 Предметно кількісний облік лікарськимх засобів в аптеках. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.03.02 
 Інші активи аптеки, класифікація, облік їх руху. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.03.03 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.04. - проводити облік витрат отруйних, наркотичних та прирівне-
них до них речовин у спеціальних журналах. 

 

 Вимоги наказів МОЗ України про роботу з наркотичними, отруйними та при-
рівненими до них речовинами. 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.04.01 

 Предметно-кількісний облік лікарських засобів в аптеках. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.04.02 
 Ведення «Журналу обліку отруйних, наркотичних речовин та етилового спирту». 3.ПФ.Д.03.ПП.О.04.03 
 Вимоги наказів МОЗ України про роботу з отруйними, наркотичними та при-

рівненими до них речовинами. 
3.ПФ.Д.03.ПП.О.04.04 

 Лікарські засоби елементів ІІ групи 3.ПФ.Д.03.ПП.О.04.05 
 Лікарські засоби елементів ІV групи 3.ПФ.Д.03.ПП.О.04.06 
 Лікарські засоби гетероциклічного ряду 3.ПФ.Д.03.ПП.О.04.07 
 Лікарські засоби природного походження. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.04.08 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.05. - здійснювати облік руху товару, рослинної сировини, основних 
засобів, малоцінного інвентарю та інших активів; 

 

 Поняття ринкової макро- і мікроекономіки. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.05.01 
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 Облік: значення, мета, завдання, вимоги, форми. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.05.02 
 Первинний облік товаро-матеріальних цінностей аптеки. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.05.03 
 Господарські засоби аптечних підприємств, їх класифікація. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.05.04 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.06. - реєструвати рух лікарських засобів, які підлягають предмет-
но-кількісному обліку; 

 

 Предметно-кількісний облік лікарських засобів в аптеках. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.06.01 
 Особливості оформлення рецептів з лікарськими засобами, що підля-

гають предметно-кількісному обліку. 
3.ПФ.Д.03.ПП.О.06.02 

 Порядок реєстрації руху ліків предметно-кількісного обліку у 
відповідних документах. 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.06.03 

 Накази МОЗ України, що регламентують предметно-кількісний облік 
у аптеці. 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.06.04 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.07. - документально оформляти та враховувати відпуск товарів 
відділам аптеки та роздрібній мережі; 

 

 Організаційна структура аптеки. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.07.01 
 Організація роботи відділів аптеки, їх функції. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.07.02 
 Фактори, що впливають на формування номенклатури товарів аптеч-

ного асортименту. 
3.ПФ.Д.03.ПП.О.07.03 

 Документальний облік руху товарів у відділах аптеки та роздрібній 
мережі. 

3.ПФ.Д.03.ПП.О.07.04 

 Нормативні документи стосовно обліку товарів. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.07.05 
3.ПФ.Д.03.ПП.О.08. - вести облік витрат товаро-матеріальних цінностей у відповід-

ній документації. 
 

 Класифікація розходів товаро-матеріальних цінностей аптеки. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.08.01 
 Облік інших видів витрат товарів в аптеках. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.08.02 
 Документальне оформлення та відображення в звітності інших видів 

витрат. 
3.ПФ.Д.03.ПП.О.08.03 

 Нормативні документи стосовно забезпечення обліку товарів. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.08.04 
3.ПФ.Д.03.ПП.О.09. - проводити облік лабораторних і фасувальних робіт згідно ін-

струкцій у відповідних журналах, що визначені нормативною 
документацією; 
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 Організація лабораторних і фасувальних робіт в аптеці, їх значення. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01 
 Технологія різних видів екстемпоральних лікарських форм. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.09.02 
 Облік лабораторних і фасувальних робіт. 3.ПФ.Д.03.ПП.О.09.03 

3.ПФ.Д.04 Ведення обліку результатів діяльності аптеки  
 Згідно з наказами МОЗ України та інших законодавчих актів   

3.ПФ.Д.04.ПП.О.01. - складати товарний звіт та звіт про фінансово-господарську 
діяльність аптеки та структурного підрозділу; 

 

 Суть і значення звітності аптек, її види. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.01.01 
 Розрахунок фінансових результатів діяльності аптек. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.01.02 
 Характеристика товарних запасів, методики їх розрахунку. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.01.03 
 Економічне значення прискореня оборотності обігових засобів. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.01.04 

3.ПФ.Д.04.ПП.О.02. - Враховуючи облікові дані, розраховувати та аналізувати для 
аптеки та структурного підрозділу: 

• торгові накладення, 
• витрати, 
• прибуток,  
• рентабельність, 
• реалізовані торгові накладення, 
• нормативи товарних запасів у днях і сумі,  
• нормативи інших активів; 

 

 Ціноутворення на медикаменти. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.02.01 
 Витрати аптеки, методики їх розрахунку. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.02.02 
 Розрахунки фінансових результатів діяльності аптек. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.02.03 
 Товарний звіт та звіт про фінансово-господарську діяльність аптек. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.02.04 

3.ПФ.Д.04.ПП.О.03. - проводити інвентаризацію фармацевтичних товарів та інших 
товаро-матеріальних цінностей, оформляти відповідні докумен-
ти за їх обліком, розраховувати природну витрату; 

 

 Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей: завдання, терміни, 3.ПФ.Д.04.ПП.О.03.01 
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види. 
 Документальне оформлення результатів інвентаризації. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.03.02 
 Природна втрата: порядок розрахунку та норми списання. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.03.03 
 Накази та інструкції щодо проведення інвентаризацій. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.03.04 

3.ПФ.Д.04.ПП.О.04. - відображати на рахунках бухгалтерського обліку рух товаро-
матеріальних цінностей аптеки, операції з обліку грошових кош-
тів; 

 

 Державні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.04.01 
 Класифікація бухгалтерських рахунків, їх кореспонденція. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.04.02 
 Бухгалтерський облік руху товаро-матеріальних цінностей аптеки. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.04.03 

3.ПФ.Д.04.ПП.О.05. - заповнювати регістри бухгалтерського обліку та здійснювати 
аналіз господарських засобів аптеки та джерел їх створення за 
бухгалтерським балансом; 

 

 Синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.05.01 
 Регістри бухгалтерського обліку, їх заповнення. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.05.02 
 Структура бухгалтерського балансу, методика його складання. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.05.03 
 Фінансова звітність аптеки, структура звітів. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.05.04 
 Державні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. 3.ПФ.Д.04.ПП.О.05.05 

3.ПФ.Д.05 Проведення розрахунків, пов’язаних з діяльністю аптечних за-
кладів 

 

 Згідно з чинним законодавством України   
3.ПФ.Д.05.ПП.О.01. - проводити розрахунки прибуткового податку, відрахувань у 

бюджетні та позабюджетні фонди; 
 

 Закони України про оподаткування заробітної плати. 3.ПФ.Д.05.ПП.О.01.01 
 Відрахування із заробітної плати. 3.ПФ.Д.05.ПП.О.01.02 

3.ПФ.Д.05.ПР.О.02. - проводити для фармацевтичних товарів та медикаментів роз-
рахунок: 

• роздрібних цін 
• митної вартості 
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• відпускних цін аптечних складів (баз), 
• торгових націнок; 

 Підходи до формування цін на медикаменти в Україні та за кордо-
ном. 

3.ПФ.Д.05.ПР.О.02.01 

 Удосконалення цінової політики на медикаменти (накази МОЗ 
України). 

3.ПФ.Д.05.ПР.О.02.02 

 Особливості формування роздрібних цін на фармацевтичні товари. 3.ПФ.Д.05.ПР.О.02.03 
 Система постачання аптек в умовах формування фармацевтичного 

ринку України. 
3.ПФ.Д.05.ПР.О.02.04 

3.ПФ.Д.05.ПР.О.03. - визначати тарифи за виготовлення і фасування лікарських 
препаратів, відображати їх в облікових документах. 

 

 Особливості ціноутворення на лікарські засоби індивідуального ви-
готовлення. 

3.ПФ.Д.05.ПР.О.03.01 

 Суть і значення Taxa laborum у розвитку аптечної справи. 3.ПФ.Д.05.ПР.О.03.02 
 Методики розрахунку регіональних тарифів. 3.ПФ.Д.05.ПР.О.03.03 
 Облік тарифів. 3.ПФ.Д.05.ПР.О.03.04 
 Напрями удосконалення ціноутворення на екстемпоральні ліки. 3.ПФ.Д.05.ПР.О.03.05 

3.ПФ.Д.05.ПР.О.04. - враховуючи запис у журналі лабораторних і фасувальних ро-
біт, розраховувати і оформляти дооцінку (уцінку); 

 

 Облік лабораторних і фасувальних робіт. 3.ПФ.Д.05.ПР.О.04.01 
 Технологія різних видів екстемпоральних лікарських форм. 3.ПФ.Д.05.ПР.О.04.02 
 Розрахунок дооцінки (уцінки) внаслідок лабораторних і фасувальних робіт. 3.ПФ.Д.05.ПР.О.04.03 
 Товарний звіт аптеки. 3.ПФ.Д.05.ПР.О.04.04 

3.ПФ.Д.05.ПР.О.05. - розраховувати основну та додаткову заробітну плату, сум за 
тимчасову непрацездатність, вагітність, оплати відпусток, за ро-
боту у святкові дні, позаурочні роботи. 

 

 Заробітна плата  в умовах ринкової економіки. 3.ПФ.Д.05.ПР.О.05.01 
 Система оплати праці аптечних працівників. 3.ПФ.Д.05.ПР.О.05.02 
 Облік праці і заробітної плати. 3.ПФ.Д.05.ПР.О.05.03 
 Порядок нарахування різних видів оплат та утримань. 3.ПФ.Д.05.ПР.О.05.04 
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 Розрахунки штатної кількості працівників та фонду споживання. 3.ПФ.Д.05.ПР.О.05.05 
3.ПФ.Д.06 Планування асортименту лікарських препаратів та виробів 

медичного призначення та  
 

 - встановлювати необхідні обсяги замовлень на лікарські пре-
парати:  

 

3.ПФ.Д.06.ПР.О.01. - складати щорічний і перспективний плани заготівлі сиро-
вини за окремими видами і всьому номенклатурному списку 
лікарських рослин регіону, користуючись базою даних про 
запаси сировини в регіоні, а також щорічний звіт по заготів-
лі окремих видів лікарської рослинної сировини; 

 

 СИРОВИННА БАЗА ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН 
В УКРАЇНІ 

3.ПФ.Д.06.ПР.О.01.01 

 Складання планів обсягів заготівлі лікарської рослинної сировини на поточний рік 
та на перспективу. 

3.ПФ.Д.06.ПР.О.01.02 

 Ареали лікарських рослин. 3.ПФ.Д.06.ПР.О.01.03 
 Систематика рослин. 3.ПФ.Д.06.ПР.О.01.04 
 Латинські назви лікарських рослин і лікарської рослинної сировини. 3.ПФ.Д.06.ПР.О.01.05 
 Заготівля культивованої та дикорослої лікарської рослинної сировини. Охорона 

довкілля і збереження рідких видів лікарських рослин. 
3.ПФ.Д.06.ПР.О.01.06 

 Звітність аптек. 3.ПФ.Д.06.ПР.О.01.07 
3.ПФ.Д.06.ПР.О.02. Планувати асортимент лікарських засобів та виробів медичного призначення 

з урахуванням встановленого переліку життєво необхідних лікарських за-
собів, відомостей про швидкість реалізації лікарських засобів, ціни, наявності 
у аптеці, тощо 

 

 Асортиментна політика фармацевтичних підприємств; формування асортименту 
лікарських засобів; номенклатура фармацевтичного товару. 

3.ПФ.Д.06.ПР.О.02.01 

 Товар у маркетинговій діяльності. 3.ПФ.Д.06.ПР.О.02.02 
 Товарна політика фармацевтичних підприємств. 3.ПФ.Д.06.ПР.О.02.03 
 Попит та пропозиція фармацевтичних товарів. 3.ПФ.Д.06.ПР.О.02.04 
 Ціна у системі маркетингу. Цінова політика фармацевтичних підприємств. 3.ПФ.Д.06.ПР.О.02.05 
 Фармацевтична опіка. 3.ПФ.Д.06.ПР.О.02.06 
 Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку. 3.ПФ.Д.06.ПР.О.02.07 
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3.ПФ.Д.07 Прийом лікарських засобів та виробів медичного призначення  
 Згідно з наказами, інформаційними документами   

3.ПФ.Д.07.ПП.О.01. - здійснювати приймання лікарських засобів та виробів медич-
ного призначення за кількістю та якістю складати відповідні ак-
ти під час цих операцій; 

 

 Організація прийому товару в аптеці за кількістю та якістю. 3.ПФ.Д.07.ПП.О.01.01 
 Документальне оформлення операцій з прийому товару. 3.ПФ.Д.07.ПП.О.01.02 
 Накази МОЗ України щодо одержання отруйних, наркотичних лікарських речовин, 

етилового спирту. 
3.ПФ.Д.07.ПП.О.01.03 

3.ПФ.Д.08 Організація діяльності аптек та структурних підрозділів підпри-
ємств фармацевтичної галузі 

 

 Згідно з чинним законодавством, наказами МОЗ України   
3.ПФ.Д.08.ПР.О.01. - складати паспорти аптечного пункту, кіоску або аптеки, а та-

кож організаційні документи, необхідні для їх діяльності; 
 

 Принципи організації лікарської допомоги населенню. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01 
 Ліцензування підприємницької діяльності. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.01.02 

3.ПФ.Д.08.ПР.О.02. - організовувати робоче місце провізора-технолога з приймання 
рецептів і відпуску ліків, провізора-аналітика та провізора з ви-
готовлення внутрішньо-аптечних заготовок; 

 

 Організація роботи аптечних закладів, фармацевтичних фірм та їх структурних 
підрозділів. 

3.ПФ.Д.08.ПР.О.02.01 

 Завдання, функції, штати структурних підрозділів. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.02.02 
 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.02.03 
 Накази МОЗ України про підприємницьку діяльність. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.02.04 
 Інструментальні методи аналізу лікарських форм. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.02.05 
 Експрес-аналіз екстемпоральних ліків. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.02.06 
 Розрахунки вищих разових та добових доз отруйних і сильнодіючих речовин. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.02.07 
 Накази та інструктивні матеріали МОЗ України щодо інформаційного та технічно-

го забезпечення робочих місць провізорів. 
3.ПФ.Д.08.ПР.О.02.08 

 Організація відповідного документообігу на кожному робочому місці провізора. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.02.09 
 Посадові обов’язки провізора-технолога та прізора-аналітика. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.02.10 
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3.ПФ.Д.08.ПР.О.03. - використовуючи маркетингову, статистичну, відомчу інфор-
мацію брати участь у розробці окремих розділів бізнес-плану; 

 

 Менеджмент і підприємництво; підприємницька діяльність у фарма-
ції. 

3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.01 

 Організація фармацевтичної системи як об’єкти управління. Зовніш-
нє середовище організацій. 

3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.02 

 Функції управління. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.03 
 Управління процесом прийняття рішень. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.04 
 Управління трудовими ресурсами. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.05 
 Товар у маркетинговій діяльності. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.06 
 Товарна політика фармацевтичних підприємств. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.07 
 Ціна у системі маркетингу. Цінова політика фармацевтичних підпри-

ємств. 
3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.08 

 Реклама у системі маркетингу; реклама лікарських засобів, її особли-
вості. 

3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.09 

 Планування підприємництва – бізнес-план. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.10 
 Ризик у підприємницькій діяльності; шляхи зниження ризику; види 

втрат. 
3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.11 

 Міжнародний маркетинг у фармації. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.12 
3.ПФ.Д.08.ПР.О.04. - встановлювати необхідні обсяги замовлень на лікарські пре-

парати. 
 

 Менеджмент і підприємництво; підприємницька діяльність у фарма-
ції. 

3.ПФ.Д.08.ПР.О.04.01 

 Асортиментна політика фармацевтичних підприємств; формування 
асортименту лікарських засобів; номенклатура фармацевтичного то-
вару. 

3.ПФ.Д.08.ПР.О.04.02 

 Визначення потреби в лікарських засобах. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.04.03 
 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи у фармації. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.04.04 
 Маркетингові інформаційні системи: завдання, значення, структура; 

підсистеми МІС. 
3.ПФ.Д.08.ПР.О.04.05 

3.ПФ.Д.08.ПР.О.05. - проводити заходи щодо зниження підприємницького ризику  
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шляхом використання страхування, диверсифікації, достовірної 
інформації та оформляти відповідні документи. 

 Менеджмент і підприємництво; підприємницька діяльність у фарма-
ції. 

3.ПФ.Д.08.ПР.О.05.01 

 Ризик у підприємницькій діяльності; шляхи зниження ризику; види 
втрат. 

3.ПФ.Д.08.ПР.О.05.02 

 Автоматизовані інформаційно-пошукові системи у фармації. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.05.03 
 Маркетингові інформаційні системи; підсистеми МІС. 3.ПФ.Д.08.ПР.О.05.04 

3.ПФ.Д.09 Організація діловодства фармацевтичного закладу (підприємс-
тва) 

 

 Згідно з вимогами до розробки нормативно-правових, організацій-
но-розпорядчих, довідково-інформаційних документів 

 

3.ПФ.Д.09.ПР.О.01 - складати накази, розпорядження, інструкції, положення, пра-
вила, ділові листи та інші документи стосовно діяльності фарма-
цевтичного підприємства та аптечного закладу: 

 

 

 Сполучні процеси в управлінні. 3.ПФ.Д.09.ПР.О.01.01 
 Документообіг в фармацевтичних закладах, його види. 3.ПФ.Д.09.ПР.О.01.02 
 Складання і оформлення ділових паперів. 3.ПФ.Д.09.ПР.О.01.03 
 Ділове спілкування та листування. 3.ПФ.Д.09.ПР.О.01.04 

3.ПФ.Д.09.ПР.О.02 - організовувати ефективний документообіг фармацевтичних 
закладів, контроль, систематизацію та зберігання документів; 

 

 Сполучні процеси в управлінні. 3.ПФ.Д.09.ПР.О.02.01 
 Документообіг в фармацевтичних закладах, його види. 3.ПФ.Д.09.ПР.О.02.02 
 Реєстрація документів, їх систематизація. Контроль за їх виконан-

ням. 
3.ПФ.Д.09.ПР.О.02.03 

 Документальні ревізії. 3.ПФ.Д.09.ПР.О.02.04 
3.ПФ.Д.09.ПР.О.03. - організовувати заключення угод про матеріальну відповіда-

льність з фармацевтичними працівниками. 
 

 Типи аптек, основні завдання і функції. 3.ПФ.Д.09.ПР.О.03.01 
 Спеціалізація аптечних установ. 3.ПФ.Д.09.ПР.О.03.02 
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 Штати аптек. 3.ПФ.Д.09.ПР.О.03.03 
 Матеріальна відповідальність співробітників аптек, її документальне оформлення. 3.ПФ.Д.09.ПР.О.03.04 

3.ПФ.Д.10 Організація та контроль касових операцій та безготівкових ро-
зрахунків з постачальниками та покупцями фармацевтичних 

товарів 

 

 Керуючись нормативними документами, які регламентують 
обіг грошових коштів в Україні 

 

3.ПФ.Д.10.ПР.О.01. - організовувати та контролювати ведення касових операцій, 
роботу електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА), облі-
кових операцій в журналі ЕККА 

 

 Грошові кошти в аптечних підприємствах, значення їх обліку. 3.ПФ.Д.10.ПР.О.01.01 
 Принципи фінансування підприємств. 3.ПФ.Д.10.ПР.О.01.02 
 Основні положення з ведення касових операцій; організація роботи 

ЕККА в аптечних закладах. 
3.ПФ.Д.10.ПР.О.01.03 

 Безготівкові розрахунки. 3.ПФ.Д.10.ПР.О.01.04 
 Товарний звіт аптеки. 3.ПФ.Д.10.ПР.О.01.05 
 Накази щодо обігу грошових коштів в Україні. 3.ПФ.Д.10.ПР.О.01.06 

3.ПФ.Д.10.ПП.О.02. - організовувати ведення безготівкових операцій, проводити 
контроль їх здійснення в оборотній відомості та банківських до-
кументах. 

 

 Види розрахунків, що здійснюються безготівковим шляхом. 3.ПФ.Д.10.ПП.О.02.01 
 Види рахунків. 3.ПФ.Д.10.ПП.О.02.02 
 Нормативні матеріали, які регламентують безготівкові операції. 3.ПФ.Д.10.ПП.О.02.03 

4. Управлінська  

4.ПФ.Д.01 Управління якістю виробництва  
лікарських засобів 

 

 Використовуючи нормативні документи, які регламентують 
точність вимірювань та методів 

 

4.ПФ.Д.01.ПП.О.01. - організовувати метрологічне забезпечення, контролювати 
стан контрольно-вимірювальних приладів та лабораторного об-
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ладнання із своєчасним наданням їх для державної повірки; 
 Основи метрології та техніки вимірювань. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.01.01 
 Інструментальні методи аналізу. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.01.02 
 Обладнання та інвентар аптек. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.01.03 
 Ваго-вимірювальні прилади в аптечних закладах, їх характеристика. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.01.04 

4.ПФ.Д.01.ПР.О.02. - здійснювати нагляд за дотриманням технологічного процесу 
приготування лікарських засобів, своєчасним заповненням пас-
портів письмового контролю; в разі необхідності надавати допо-
могу фармацевтам з питань особливостей технології окремих 
препаратів, керуючись технологічними правилами, фізико-
хімічними властивостями речовин, вимогами аналітично-
нормативної документації та інформаційною базою даних про 
лікарські засоби. 

 

 Режим та правила приготування лікарських форм а аптеках. 4.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01 
 Технологія різноманітних лікарських форм за утрудненими прописами. 4.ПФ.Д.01.ПР.О.02.02 
 Вимоги нормативних документів щодо письмового контролю виготовлених ліків 

та термінів їх зберігання в аптеці. 
4.ПФ.Д.01.ПР.О.02.03 

 Промислове виробництво фармацевтичних препаратів. 4.ПФ.Д.01.ПР.О.02.04 
 Використання речовин неорганічної природи в медицині. 4.ПФ.Д.01.ПР.О.02.05 
 Лікарські речовини органічної природи. 4.ПФ.Д.01.ПР.О.02.06 
 Лікарські речовини природного походження. 4.ПФ.Д.01.ПР.О.02.07 
 Лікарська рослинна сировина. 4.ПФ.Д.01.ПР.О.02.08 

4.ПФ.Д.01.ПП.О.03. - виявляти часто повторювані прописи ліків для приготування 
їх малими серіями з використанням відповідного технологічного 
обладнання; 

 

 Технологія твердих, рідких та м’яких лікарських препаратів. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.03.01 
 Засоби малої механізації та обладнання, що застосовуються в аптеках. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.03.02 
 Використання  речовин неорганічної природи в медицині. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.03.03 
 Лікарські речовини органічної природи. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.03.04 
 Лікарські речовини природного походження. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.03.05 

4.ПФ.Д.01.ПР.О.04. - організовувати виконання санітарних норм та правил фарма-  
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цевтичної діяльності, а також вимог до особистої гігієни персо-
налу аптеки та структурних підрозділів закладу; 

 Штати аптеки, посадові обов’язки. 4.ПФ.Д.01.ПР.О.04.01 
 Форми внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів. 4.ПФ.Д.01.ПР.О.04.02 
 Бактеріологічний контроль якості, об’єкти, періодичність. 4.ПФ.Д.01.ПР.О.04.03 
 Накази МОЗ України щодо санітарних норм і правил аптеки. 4.ПФ.Д.01.ПР.О.04.04 

4.ПФ.Д.01.ПП.О.05. - розробляти та впроваджувати заходи з охорони та техніки без-
пеки праці, протипожежної безпеки; 

 

 Планування та організація розташування приміщень аптеки. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.05.01 
 Основи техніки безпеки. Електропожежна, пожежна безпека. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.05.02 
 Правила роботи з ядовитими, сильнодіючими речовинами в аптеці. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.05.03 
 Правила роботи з агресивними розчинниками при аналізі лікарських засобів. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.05.04 
 Організація та розробка заходів з охорони праці та техніки безпеки. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.05.05 

4.ПФ.Д.01.ПР.Р.06. - впроваджувати нові технології та засоби малої механізації в 
технологічний процес аптечного виробництва на основі науко-
вих теоретичних розробок та інформаційних матеріалів з техно-
логії ліків; 

 

 Технологія різноманітних лікарських форм в умовах аптечного виро-
бництва. 

4.ПФ.Д.01.ПР.Р.06.01 

 Засоби малої механізації в технології ліків аптечного виробництва. 4.ПФ.Д.01.ПР.Р.06.02 
 Промислове виробництво фармацевтичних препаратів. 4.ПФ.Д.01.ПР.Р.06.03 
 Складання матеріального балансу виробництва лікарських засобів. 4.ПФ.Д.01.ПР.Р.06.04 
 Обладнання та інвентар аптек. 4.ПФ.Д.01.ПР.Р.06.05 

4.ПФ.Д.01.ПП.О.07. - проводити підготовку та оснащення технологічного процесу 
виготовлення різноманітних лікарських препаратів матеріалами 
і технічними засобами (лікарські та допоміжні речовини, посуд, 
допоміжний матеріал, засоби малої механізації). 

 

 Використання  речовин неорганічної природи в медицині. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.07.01 
 Лікарські речовини органічної природи. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.07.02 
 Лікарські речовини природного походження. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.07.03 
 Засоби малої механізації та обладнання в технології лікарських форм. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.07.04 
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 Тара, закупорювальні засоби та пакувальні матеріали, які використовуються в ме-
дицині та фармації. 

4.ПФ.Д.01.ПП.О.07.05 

 Обладнання та інвентар аптек. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.07.06 
 Допоміжні речовини в технології ліків: основоутворюючі, стабілізатори, консер-

ванти. 
4.ПФ.Д.01.ПП.О.07.07 

 Нормативна документація щодо оформлення лікарських препаратів до відпуску. 4.ПФ.Д.01.ПП.О.07.08 

4.ПФ.Д.02 Професійне спілкування з лікарями, хворими та колегами  

 Використовуючи елементи комунікативного процесу, фармацевтичної ети-
ки та деонтології  

 

4.ПФ.Д.02.ПР.О.01. - забезпечувати здоровий соціально-психологічний клімат у колективі;  
 Сполучні процеси в управлінні. 4.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01 
 Етично-правові норми фармацевтичної діяльності. 4.ПФ.Д.02.ПР.О.01.02 
 «Паблік рилейшнз» у системі менеджменту та маркетингу фармацев-

тичних підприємств. 
4.ПФ.Д.02.ПР.О.01.03 

 Психологія соціальних груп і колективів. 4.ПФ.Д.02.ПР.О.01.04 
4.ПФ.Д.02.ПР.О.02. - 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 викори-
стання лікарських засобів; 

 

 Етично-правові норми фармацевтичної діяльності. 4.ПФ.Д.02.ПР.О.02.01 
 Належна аптечна практика. 4.ПФ.Д.02.ПР.О.02.02 
 «Паблік рилейшнз» у системі менеджменту та маркетингу фармацев-

тичних підприємств. 
4.ПФ.Д.02.ПР.О.02.03 

 Психологія діяльності. 4.ПФ.Д.02.ПР.О.02.04 
4.ПФ.Д.02.ПР.О.03. - готувати матеріали з використанням відомчої та виробничої інформації 

для проведення виробничих нарад, організовувати їх проведення та оформ-
ляти результати у вигляді протоколу. 

 

 Сполучні процеси в управлінні. 4.ПФ.Д.02.ПР.О.03.01 
 Документообіг в фармацевтичних закладах, його види. 4.ПФ.Д.02.ПР.О.03.02 
 Фармацевтична інформація в умовах ринку; визначення інформацій-

них потреб лікарів та провізорів. 
4.ПФ.Д.02.ПР.О.03.03 
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Шифри  умінь  Зміст умінь, що забезпечуються, назви змістовних модулів Шифр змістовного модуля 

 Психологія діяльності. 4.ПФ.Д.02.ПР.О.03.04 

4.ПФ.Д.03 Заснування та організація фармацевтичного закладу  

 Використовуючи основні принципи взаємозв’язку внутрішніх змінних ор-
ганізацій та враховуючи місію та цілі організації:  

 

4.ПФ.Д.03.ПР.О.01. - обґрунтовувати та визначати оптимальну форму господарювання, го-
тувати засновницькі документи; 

 

 Теоретичні основи менеджменту. 4.ПФ.Д.03.ПР.О.01.01 
 Функції управління.  4.ПФ.Д.03.ПР.О.01.02 
 Управління процесом прийняття рішень. 4.ПФ.Д.03.ПР.О.01.03 
 Ринкові структури управління у фармації. 4.ПФ.Д.03.ПР.О.01.04 
 Менеджмент та успішне управління. 4.ПФ.Д.03.ПР.О.01.05 
 Менеджмент і підприємництво; підприємницька діяльність  у фарма-

ції. 
4.ПФ.Д.03.ПР.О.01.06 

4.ПФ.Д.03.ПР.О.02. - визначати та формувати організаційну структуру фармацевтичного 
закладу, створювати положення про структурні підрозділи, визначати їх 
завдання та необхідні посади. 

 

 Організація фармацевтичної системи як об’єкти управління. Зовніш-
нє середовище організації. 

4.ПФ.Д.03.ПР.О.02.01 

 Функції управління. 4.ПФ.Д.03.ПР.О.02.02 
 Управління процесом прийняття рішень. 4.ПФ.Д.03.ПР.О.02.03 
 Документообіг у фармацевтичних закладах, його види. 4.ПФ.Д.03.ПР.О.02.04 

4.ПФ.Д.04 Організаційно-методичне керівництво виробничою діяльністю 
фармацевтичних закладів та підприємств. 

 

 Використовуючи спеціальні положення та накази Міністерства охорони 
здоров’я України: 

 

4.ПФ.Д.04.ПР.О.01. - обгрунтовувати план організаційно-методичних та виробничих заходів, 
спрямованих на координацію програми діяльності, вирішення фінансових та 
соціальних питань, установлення напрямків використання прибутку; 

 

 Організація фармацевтичної системи як об’єкти управління. Зовніш-
нє середовище організації. 

4.ПФ.Д.04.ПР.О.01.01 

 Функції управління.  4.ПФ.Д.04.ПР.О.01.02 
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Шифри  умінь  Зміст умінь, що забезпечуються, назви змістовних модулів Шифр змістовного модуля 

 Управління процесом прийняття рішень. 4.ПФ.Д.04.ПР.О.01.03 
 Менеджмент та успішне управління. 4.ПФ.Д.04.ПР.О.01.04 

4.ПФ.Д.04.ПР.О.02. - планувати, організовувати та проводити оперативні та підсумкові вироб-
ничі наради працівників закладу (підприємства) з прийняттям відповідних 
управлінських рішень 

 

 Сполучні процеси в управлінні. 4.ПФ.Д.04.ПР.О.02.01 
 Документообіг в фармацевтичних закладах, його види. 4.ПФ.Д.04.ПР.О.02.02 
 Функції управління. 4.ПФ.Д.04.ПР.О.02.03 
 Управління процесом прийняття рішень. 4.ПФ.Д.04.ПР.О.02.04 
 Менеджмент та успішне управління. 4.ПФ.Д.04.ПР.О.02.05 
 Управління трудовими ресурсами. 4.ПФ.Д.04.ПР.О.02.06 

4.ПФ.Д.04.ПР.О.03. - вирішувати виробничі, фінансові, маркетингові та інші завдання з метою 
підвищення показників ефективності діяльності підприємства. 

 

 Менеджмент та успішне управління. 4.ПФ.Д.04.ПР.О.03.01 
 Соціальна відповідальність організацій. 4.ПФ.Д.04.ПР.О.03.02 
 Етика бізнесу. 4.ПФ.Д.04.ПР.О.03.03 
 Належна аптечна практика. 4.ПФ.Д.04.ПР.О.03.04 

4.ПФ.Д.05 Управління персоналом  
(колективом, організацією) 

 

 Згідно з вимогами законодавчих та нормативних актів та використовуючи 
принципи формування трудових ресурсів, основні положення Кодексу законів 
України про працю; 

 

4.ПФ.Д.05.ПР.О.01. - здійснювати адекватний підбір кадрів з урахуванням їх професійної підго-
товки, ділових та особистих якостей, визначати функціонально-посадові 
обов’язки; 

 

 Управління трудовими ресурсами. 4.ПФ.Д.05.ПР.О.01.01 
 Групова динаміка і керівництво. 4.ПФ.Д.05.ПР.О.01.02 
 Влада. Лідерство. 4.ПФ.Д.05.ПР.О.01.03 
 Етично-правові норми фармацевтичної діяльності. 4.ПФ.Д.05.ПР.О.01.04 

4.ПФ.Д.05.ПР.О.02. - приймати та звільняти працівників, контролювати порядок введення та 
обліку записів у трудових книжках; 
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Шифри  умінь  Зміст умінь, що забезпечуються, назви змістовних модулів Шифр змістовного модуля 

 Основи трудового права. 4.ПФ.Д.05.ПР.О.02.01 
 Управління трудовими ресурсами. 4.ПФ.Д.05.ПР.О.02.02 
 Основні положення щодо працевлаштування в країнах з ринковою 

економікою. 
4.ПФ.Д.05.ПР.О.02.03 

 Етично-правові норми фармацевтичної діяльності. 4.ПФ.Д.05.ПР.О.02.04 
4.ПФ.Д.05.ПР.О.03. - заключати та розривати трудовий договір, брати участь у підготовці ко-

лективного договору, оформляти відповідні організаційно-розпорядні доку-
менти; 

 

 Основи трудового права. 4.ПФ.Д.05.ПР.О.03.01 
 Документообіг в фармацевтичних закладах. 4.ПФ.Д.05.ПР.О.03.02 
 Охорона праці. 4.ПФ.Д.05.ПР.О.03.03 

4.ПФ.Д.05.ПР.О.04. - розраховувати штатну чисельність працівників аптеки, складати штат-
ний розклад, проводити аналіз продуктивності праці та ефективності викори-
стання фармацевтичних кадрів в аптеці; 

 

 Штат аптеки, посадові обов’язки працівникв аптеки. 4.ПФ.Д.05.ПР.О.04.01 
 Порядок розрахунку штатної чисельності провізорського, фармацев-

тичного та допоміжного персоналу аптеки. 
4.ПФ.Д.05.ПР.О.04.02 

 Економічні розрахунки продуктивності праці 4.ПФ.Д.05.ПР.О.04.03 
 Розрахунки ефективності використання робочого часу. 4.ПФ.Д.05.ПР.О.04.04 
 Законодавчі нормативи, що регламентують штатну чисельність ап-

течних працівників. 
4.ПФ.Д.05.ПР.О.04.05 

4.ПФ.Д.05.ПР.О.05. Виявляти резерви підвищення ефективності праці співробітників аптеки на 
основі критеріїв ефективності, аналізу витрат робочого часу та побудови моделей 
раціонального його використання за допомогою показників ефективності  

 

 Управління трудовими ресурсами. 4.ПФ.Д.05.ПР.О.05.01 
 Менеджмент та успішне управління. 4.ПФ.Д.05.ПР.О.05.02 
 Моделі, методи і підходи до прийняття управлінського рішення. 4.ПФ.Д.05.ПР.О.05.03 
 Психологія діяльності. 4.ПФ.Д.05.ПР.О.05.04 
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Військова, військова-медична та військова-фармацевтична підготовка 
 
 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.01 Враховуючи вимоги нормативної документації: 
- оцінювати медичну і загальну обстановку в осередку надзвичайної 
ситуації. 

 
5.ПФ.Д.01.ПР.О.01.01 
 

 Оцінка радіаційної, хімічної та бактеріологічної обстановки при над-
звичайних станах. 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.01.02 

 Організація захисту населення та об’єктів економіки у вогнищах ра-
діаційного, хімічного і бактеріологічного забруднення. 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.01.03 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.02. Згідно вимог керівних документів: 
- організовувати медичне забезпечення в районі надзвичайної ситуа-
ції. 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01 

 Цивільна оборона в сучасних умовах. 5.ПФ.Д.01.ПР.О.02.02 

 Цивільна оборона, як система захисту населення і територій при над-
звичайних ситуаціях мирного і воєнного часу. 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.02.03 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.03. Організація медичного забезпечення населення при надзвичай-
них ситуаціях: 
- скласти план медичного забезпечення населення за умов надзви-
чайних ситуацій на рівні медичного закладу: 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01 

 Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру.  5.ПФ.Д.01.ПР.О.03.02 

 Державна служба медицини катастроф, як система медичного забез-
печення населення за умов надзвичайних ситуацій. 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.03.03 

 Правові основи створення і функціонування Державної служби ме-
дицини катастроф. 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.03.04 

 Управління Державною службою медицини катастроф за періодами 
готовності до ліквідації. 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.03.05 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.04 Організувати медичне постачання сил і засобів служби медицини 
катастроф. 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.04.01 

 Організація медичного постачання  бригад ЕМД, медичних установ і 5.ПФ.Д.01.ПР.О.04.02 
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населення при надзвичайних станах 
5.ПФ.Д.01.ПР.О.05 Для здійснення лікувально-евакуаційного, санітарно-

гігієнічного і протиепідемічного забезпечення: 
- Провести медичне сортування постраждалих при надзвичайних 
станах. 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.05 

 Організаційні основи  лікувально-евакуаційного забезпечення насе-
лення у системі Державної служби медицини катастроф 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.05.01 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.06 - організувати і провести санітарно-гігієнічні і протиепідемічні захо-
ди в районі надзвичайної ситуації 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.06.01 

 Організаційні основи санітарно-гігієнічного і протиепідемічного за-
безпечення населення у системі Державної служби медицини катаст-
роф. 

5.ПФ.Д.01.ПР.О.06.02 

5.ПФ.Д.02.ПР.О.01 Користуючись вимогами керівних документів, враховуючи спеціа-
льні документи: 
- організовувати та підтримувати внутрішній порядок у підрозділі, 
застосовувати положення і проводити заняття із статутів ЗСУ. 

5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01 

 Закон України про Збройні Сили України. 5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.02 
 Статут внутрішньої служби ЗС України. 5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.03 
 Основні положення  Корабельного статуту Військово-морських сил. 5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.04 

 Основні положення дисциплінарного статуту ЗС України. 5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.05 

 Основні положення статутів стройового, гарнізонної та вартової 
служби   

5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.06 

 ЗС України. 5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.07 
 Топографічні карти ЗС України. 5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.08 
 Орієнтування на місцевості. 5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.09 
 Робоча карта офіцера. 5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.10 
 Основи навігації 5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.11 

5.ПФ.Д.02.ПР.О.02 На підставі наказів МО України: 
- організовувати та проводити виховну та гуманітарну підготовку в 
підрозділі. Формувати у особового складу військову пильність, проводи-
ти індивідуальну виховну роботу з підлеглими: 

5.ПФ.Д.02.ПР.О.02.01 



ГСВО_____________________ 

 81 

 Основи таємного діловодства та режиму таємності. 5.ПФ.Д.02.ПР.О.02.02 
 Організація виховної роботи у підрозділі мирного часу. 5.ПФ.Д.02.ПР.О.02.03 
 Морально-психологічна підготовка особового складу підрозділу в умо-

вах переводу їх у підвищені ступені готовності. 
5.ПФ.Д.02.ПР.О.02.04 

5.ПФ.Д.02.ПР.О.03 Згідно статутів Збройних Сил України, наказів МО України: 
- командувати підрозділами, підтримувати боєздатність підрозділу, ор-
ганізовувати всебічне забезпечення бою. 

5.ПФ.Д.02.ПР.О.03.01 

 Організаційна структура ЗС України. Основи загальновійськового бою. 5.ПФ.Д.02.ПР.О.03.02 
 Організація, озброєння та основи бойового застосування з’єднань і під-

розділів Сухопутних військ ЗС України. 
5.ПФ.Д.02.ПР.О.03.03 

 Основи управління  військами. 5.ПФ.Д.02.ПР.О.03.04 
 Організація, озброєння та основи  бойового застосування з’єднань і під-

розділів Сухопутних військ іноземних держав. 
5.ПФ.Д.02.ПР.О.03.05 

 Застосування механізованого (танкового) батальйону в обороні. 5.ПФ.Д.02.ПР.О.03.06 
 Застосування механізованого (танкового) батальйону в наступі. 5.ПФ.Д.02.ПР.О.03.07 
 Основи організації взаємодії та забезпечення бою. 5.ПФ.Д.02.ПР.О.03.08 
 Пересування і перевезення механізованого (танкового) батальйону.  5.ПФ.Д.02.ПР.О.03.09 
 Розміщення механізованого (танкового) батальйону на місцевості 5.ПФ.Д.02.ПР.О.03.10 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.01 Використовуючи вимоги керівних документів та спеціальну літера-
туру: 
- розгорнути аптеку медичної бригади та військового польового пересу-
вного госпіталю, організувати їх роботу з приготування та видачі лікар-
ських засобів у підрозділи. 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.01.01 

 Завдання, організація та актуальні питання медичної служби ЗСУ у воєн-
ний час. Основи організації лікувально-евакуаційного забезпечення 
військ. 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.01.02 

 Основи управління медичною службою. 5.ПФ.Д.03.ПР.О.01.03 
 Медична служба механізованої (танкової ) бригади. 5.ПФ.Д.03.ПР.О.01.04 
 Медична служба оперативних об’єднань 5.ПФ.Д.03.ПР.О.01.05 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.02 На підставі даних довідкової фармацевтичної літератури, керівних 
документів з медичного постачання: 

- розподіляти та використовувати  медичне майно медичної роти  брига-

5.ПФ.Д.03.ПР.О.02.01 
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ди та військово-польового  пересувного госпіталю за функціональним 
призначенням. 

 Основи організації  медичного забезпечення бригади в різних видах бо-
йових дій. 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.02.02 

 Військовий польовий пересувний госпіталь бригади армійського корпу-
су 

5.ПФ.Д.03.ПР.О.02.03 

5.ПФ.Д.04.ПР.О.01 Ґрунтуючись  на знаннях  фізико-хімічних властивостей бойових та 
сильнодіючих отруйних речовин: 

- застосовувати індивідуальні та медичні засоби захисту від зброї масо-
вого ураження. 

5.ПФ.Д.04.ПР.О.01.01 

 Загальна характеристика хімічної зброї та сильнодіючих отруйних речо-
вин. 

5.ПФ.Д.04.ПР.О.01.02 

 Характеристика ядерної зброї. Ядерні аварії. 5.ПФ.Д.04.ПР.О.01.03 
 Медичні засоби захисту. 5.ПФ.Д.04.ПР.О.01.04 
 Індивідуальні та колективні засоби захисту. 5.ПФ.Д.04.ПР.О.01.05 
 Спеціальна обробка. 5.ПФ.Д.04.ПР.О.01.06 
 Заходи медичної служби  по захисту від ядерної та хімічної зброї 5.ПФ.Д.04.ПР.О.01.07 

5.ПФ.Д.05.ПР.О.01 Користуючись вимогами спеціальної та довідкової літератури: 
- організувати роботу системи медичної роти механізованої бригади. 

5.ПФ.Д.05.ПР.О.01.01 

 Предмет і зміст курсу організації забезпечення військ медичним майном. 5.ПФ.Д.05.ПР.О.01.02 
 Визначення потреби медичного майна і порядок його вимоги. 5.ПФ.Д.05.ПР.О.01.03 
 Особливості приготування  і контролю якості лікарських засобів в 

польових умовах. 
5.ПФ.Д.05.ПР.О.01.04 

 Організація медичного постачання механізованої бригади. 5.ПФ.Д.05.ПР.О.01.05 
 Організація медичного постачання армійського корпусу 5.ПФ.Д.05.ПР.О.01.06 

5.ПФ.Д.05.ПР.О.02 Ґрунтуючись на знаннях фізико-хімічних, товрознавчих властивос-
тей класифікації медичного майна: 
- контролювати дотримання правил зберігання, обліку та витрати медич-
ного майна, організувати  розконсервацію медичної техніки. 

5.ПФ.Д.05.ПР.О.02.01 

 Медичне майно, його класифікація і характеристика. 5.ПФ.Д.05.ПР.О.02.02 
 Комплекти медичного майна . 5.ПФ.Д.05.ПР.О.02.03 
 Лікарські предмети, апарати і прилади. 5.ПФ.Д.05.ПР.О.02.04 
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 Медичне обладнання та меблі. 5.ПФ.Д.05.ПР.О.02.05 
 Технічні засоби отримання, зберігання, газифікації та перевезення рід-

кого кисню. 
5.ПФ.Д.05.ПР.О.02.06 

 Пересувна медична і санітарна техніка. 5.ПФ.Д.05.ПР.О.02.07 
 Основи технічного і метрологічного  забезпечення медичної служби 5.ПФ.Д.05.ПР.О.02.08 
 Правила збереження, упакування, транспортування і захисту медичного 

майна в польових умовах. 
5.ПФ.Д.05.ПР.О.02.09 

 Основи організації забезпечення військових частин армійського корпусу  
медичною технікою і майном. 

5.ПФ.Д.05.ПР.О.02.10 

 Задачі і принципи організації медичного постачання військ. Органи 
управління медичної служби. Заклади і підрозділи медичного постачан-
ня. 

5.ПФ.Д.05.ПР.О.02.11 

 Облік і звітність по медичному майну. 5.ПФ.Д.05.ПР.О.02.12 
 Організація роботи медичного складу. 5.ПФ.Д.05.ПР.О.02.13 
 Організація роботи щодо утримання запасів медичного майна. 5.ПФ.Д.05.ПР.О.02.14 
 Організація контрольно-ревізійної роботи з медичного постачання 5.ПФ.Д.05.ПР.О.02.15 

5.ПФ.Д.06ПР.О.01. Враховуючи вимоги нормативної документації, використовуючи 
спеціальну літературу: 

- виготовляти в польових умовах за допомогою табельного обладнання 
ін’єкційні, інфузійні розчини та інші лікарські засоби 

5.ПФ.Д.06ПР.О.01.01 

 Сучасний стан військово-польової технології лікарських засобів. 5.ПФ.Д.06ПР.О.01.02 
 Сучасні засоби отримання очищеної води і води для ін’єкцій у польових 

умовах. 
5.ПФ.Д.06ПР.О.01.03 

 Ін’єкційні розчини. 5.ПФ.Д.06ПР.О.01.04 
 Інфузійні розчини. 5.ПФ.Д.06ПР.О.01.05 

5.ПФ.Д.07ПР.О.01 Згідно вимог аналітично-нормативної документації: 
- проводити заняття з питань технології лікарських препаратів в польо-
вих умовах та контролю їх якості, перевіряти відповідність технології 
виготовлення лікарських препаратів, виявляти помилки, визначати при-
чини  їх виникнення і вживати заходи щодо їх усунення. 

5.ПФ.Д.07ПР.О.01.01 

 Актуальні питання військово-польової технології нестерильних лікарсь-
ких засобів. 

5.ПФ.Д.07ПР.О.01.02 
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 Спиртові розчини 5.ПФ.Д.07ПР.О.01.03 
5.ПФ.Д.08ПР.О.01 Використовуючи дані статистичної відомчої інформації: 

- оцінювати санітарно-епідемічний стан військової частини та району її 
розміщення: 

5.ПФ.Д.08ПР.О.01.01 

 Теоретичні та методичні основи епідеміології надзвичайних станів. Осо-
бливості епідемічного процесу при надзвичайних ситуаціях. 

5.ПФ.Д.08ПР.О.01.02 

 Організація протиепідемічних і профілактичних заходів серед військ і 
населення при надзвичайних ситуаціях, їх особливості 

5.ПФ.Д.08ПР.О.01.03 

5.ПФ.Д.09.ПР.О.01 Згідно порядку встановленого наказами МОЗ і МОУ: 
- оцінювати санітарний стан об”єктів санітарного нагляду, виявляти фак-
ти, що сприяють виникненню та поширенню захворювань та уражень. 

5.ПФ.Д.09.ПР.О.01.01 

 Основи організації санітарно-гігієнічних заходів у військах при надзви-
чайних станах мирного часу та на воєнний час. 

5.ПФ.Д.09.ПР.О.01.02 

 Гігієна польового розміщення військ, та проведення  санітарного нагляду  
і медичного контролю за харчуванням особового складу військ та насе-
лення у польових умовах. 

5.ПФ.Д.09.ПР.О.01.03 

 Гігієна праці особового складу військ при ліквідації наслідків надзвичай-
них станів і на воєнний час. 

5.ПФ.Д.09.ПР.О.01.04 

5.ПФ.Д.09.ПР.О.02 Враховуючи вимоги нормативно-технічної документації: 
- здійснювати контроль за очисткою, знезараженням та дезактивацією 
води  у польових умовах та при надзвичайних станах. 

5.ПФ.Д.09.ПР.О.02.01 

 Основи організації та проведення санітарного нагляду і медичного кон-
тролю за водопостачанням особового складу військ та населення у поль-
ових умовах 

5.ПФ.Д.09.ПР.О.02.02 

 
 
 
* З 1997-1998 н.р. згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України і Міністерство освіти і науки України від 18.07.1996р. №215/202 в НФаУ здійснюється підготовка 

студентів та удосконалення інтернів і слухачів за програмою офіцерів медичної служби запасу за військово-обліковою спеціальністю – 909000 – Фармація. 
Змістовні модулі з навчальних дисциплін: загально-військова підготовка, загальна тактика, військова медицина та військово-спеціальна підготовка, медицина катастроф ро-

зроблені відповідно до вимог програми підготовки офіцерів медичної служби запасу та зазначені в програмах навчальних дисциплін, затверджених ректором НФаУ. Загальний обсяг 
годин становить: 600 годин, з них аудиторних 452 годин. 
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Додаток Б 

(обов’язковий) 

 

Таблиця – Рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик 

Шифр навчальної 
дисципліни або 

практики 

Назва навчальної дисципліни 
або практики 

Назва блоку змістовних модулів, що входить до навчальної 
дисципліни або практики 

Шифр блоку змістовних 
модулів, що входить до 
навчальної дисципліни 

або практики 

Шифри змістовних модулів, що 
входять до блоку змістовних 

модулів 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1.01 Історія України Історіософські концепції щодо формування та розвит-
ку українського етносу. 

1.01.01 З. 21. 01. 01 

  Основні закономірності, суть і наслідки етапів і 
процесів українського державотворення. 

1.01.02 З. 21. 01. 02 

  Історичні особливості пошуку оптимальних моде-
лей будівництва незалежної України. 

1.01.03 З. 21. 01. 03 

  Історичні аспекти появи чисельних етносів в 
Україні, найбільш характерні риси їх спілкування між 
собою, в рамках держави. 

1.01.04 
З. 21. 02. 01 

  Зародження історично української соціальної си-
стеми, наявність в ній ознак міжнародного впливу, 
поєднання історичного і сучасного. 

1.01.05 
З. 21. 02. 02 

  Об'єктивні умови і суб'єктивні фактори в процесах 
гуманітарного, політичного життя народу. 

1.01.06 З. 21. 02. 03 

  Формування і розвиток історико-етнографічних 
регіонів України. 

1.01.07 З. 21. 03. 01 

  Історичні процеси в міграційних та еміграційних яви-
щах українців 

1.01.08 З. 21. 03. 02 

  Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль в 
гуманізації діяльності людини, громадянина 

1.01.09 З. 21. 03. 03 

  Етнополітика та її особливості в різних періодах жит-
тя народу 

1.01.10 З. 21. 03. 04 
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  Історія формування соціальних груп та їх роль в ство-
ренні оригінальної форми державності. 

1.01.11 З. 21. 03. 05 

  Основні закономірності розвитку державності, етносів 
в Україні 

1.01.12 З. 21. 04. 01 

  Визначальні тенденції розвитку освіти, науки, техніки 
як фундаментальних основ рівня життя українського 
етносу. 

1.01.13 З. 21. 04. 02 

  Історія формування та діяльності громадських, куль-
турологічних, освітніх, політичних організацій україн-
ського народу. 

1.01.14 З. 21. 04. 03 

  Еволюція, закономірність, ефективність розвитку (за 

періодами) державності України. 
1.01.15 З. 21. 04. 04 

1.02 Культурологія  Діяльнісний підхід у культурології 1.02.01 З. 28. 01. 01 

  Культура та природа. 1.02.02 З. 28. 01. 02 

  Культура та цивілізація. 1.02.03 З. 28. 01. 03 

  Компаративний аналіз культур. 1.02.04 З. 28. 02. 01 

  Еволюція культури. 1.02.05 З. 28. 02. 02 

З. 28. 03. 01 

З. 28. 04. 01 

  Культурний простір та зв’язки 1.02.06 З. 28. 03. 02; 
З. 28. 04. 02 

  Ідея “прогресу”. 1.02.07 З. 28. 04. 03 

  Контекстуалізація. 1.02.08 З. 28. 05. 01 

  Діяльнісний підхід у культурології. 1.02.09 З. 28. 05. 02 

  Етнічні культури в умовах глобалізації. 1.02.10 З. 28. 05. 03 

1.03 Філософія (філософія, релігієз-
навство, логіка, етика і естетика) 

Людське усвідомлення об’єктивної й суб’єктивної ре-

альності 

1.03.01 З. 22. 01. 01 

  Основний зміст пізнавальної діяльності. 1.03.02 З. 22. 01. 02; 
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З. 22. 02. 02; 
З. 22. 03. 02; 
З. 22. 04. 02; 
З. 23. 01. 02; 
3 23.04.02; 

  Практичний спосіб людського буття. 1.03.04 З. 22. 02. 01 

  Форми й методи наукового пізнання 1.03.05 З. 22. 02. 03; 
З. 22. 03. 01; 
З. 22. 04. 01; 
З. 23. 02. 02; 
З. 24. 03. 01 

  Людське усвідомлення об’єктивної й суб’єктивної ре-

альності. 

1.03.06 З. 23. 01. 01 

  Система філософських категорій. 1.03.07 З. 23. 02. 01 

  Моделювання філософських проблем. 1.03.08 З. 23. 03. 01; 
З. 23. 04. 01; 
З. 23. 05. 01; 
З. 23. 06. 01 

  Типологія філософських систем. 1.03.09 З. 23. 03. 02 

  Філософське вчення про розвиток. 1.03.10 . З. 23. 05. 02; 
З. 23. 06. 02; 
З. 23. 07. 01 

  Закони діалектики 1.03.11 З. 23. 07. 02 

  Практичний спосіб людського буття в природному та 

соціальному культурному просторі. 

1.03.12 З. 24. 01. 01 

  Мета і цінність людської життєдіяльності 1.03.13 З. 24. 01. 02; 
З. 24. 02. 01 

  Глобальні проблеми сучасності. 1.03.14 З. 24. 02. 02 

  Соціально-екологічні наслідки глобалізації. 1.03.15 З. 24. 02. 03 
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  Практичний спосіб людського буття в природному та 

соціальному культурному просторі. 

1.03.16 З. 24. 03. 02 

  Еволюція і типи релігій. 1.03.17 З. 25. 01. 01 

  Локальні релігії. Світові релігії. 1.03.18 З. 25. 01. 02; 
З. 25. 02. 02 

  Релігійні конфесії та напрямки 1.03.19 З. 25. 02. 01; 
З. 25. 03. 01; 
З. 25. 04. 01; 
З. 25. 06. 02; 
З. 25. 07. 02 

  Соціальні інститути та спільності.. 1.03.20 З. 25. 02. 03; 
З. 25. 04. 02; 
З. 25. 05. 01 

  Спрямованість особистості 1.03.21 З. 25. 06. 01; 
З. 25. 07. 01 

  Етико-естетичні теорії. 1.03.22 З. 26. 01. 01; 
З. 26. 02. 01; 
З. 26. 03. 01 

  Категорії етики. 1.03.23 З. 26. 01. 02 

  Категорії естетики. 1.03.24 З. 26. 01. 03 

  Етико-естетичні імперативи в природному та соціаль-

но-культурному просторах. 

1.03.25 З. 26. 01. 04; 
З. 26. 02. 02 

  Етико-естетичні імперативи. 1.03.26 З. 26. 03. 02 

  Реалізація оцінкових форм свідомості. 1.03.27 З. 26. 04. 01 

  Основні закони правильного мислення. 1.03.28 З. 27. 01. 01; 
З. 27. 02. 01; 
З. 27. 03. 01 

  Поняття, судження, умовиводи 1.03.29 З. 27. 01. 02; 
З. 27. 02. 02; 
З. 27. 03. 02 
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  Доведення і спростування. 1.03.30 З. 27. 01. 03; 
З. 27. 02. 03; 
З. 27. 03. 03; 
З. 27. 04. 04; 
З. 27. 05. 02; 
З. 27. 06. 02 

  Гіпотеза. 1.03.31 З. 27. 01. 04; 
З. 27. 02. 04; 
З. 27. 03. 04  

  Дедуктивні умовиводи. 1.03.32 З. 27. 04. 01 

  Індуктивні умовиводи. 1.03.33 З. 27. 04. 02; 
З. 27. 05. 01; 
З. 27. 06. 01 

  Аналогія. 1.03.34 З. 27. 04. 03 

1.04 Правознавство Права, свободи та обов’язки людини і громадянина. 1.04.01 З. 20. 01. 01 

  Конституція України – Основний закон держави. 1.04.02 З. 20. 01. 02 

  Правовий статус і повноваження Верховної Ради 

України. 

1.04.03 З. 20. 02. 01 

  Президент України, його повноваження. 1.04.04 З. 20. 02. 02 

  Кабінет Міністрів України, його повноваження. 1.04.05 З. 20. 02. 03 

  Органи виконавчої влади різних рівнів, їх повнова-

ження 

1.04.06 З. 20. 02. 04 

  Поняття про самоврядування. 1.04.07 З. 20. 03. 01 

  Органи місцевого самоврядування в Україні, їх повно-

важення 

1.04.08 З. 20. 03. 01 

  Громадяни та юридичні особи як суб’єкти цивільного 

права. 

1.04.09 З. 20. 04. 01; 
З. 20. 05. 01 
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  Відносини, які регулюються цивільним правом. 1.04.10 З. 20. 04. 02; 
З. 20. 05. 02 

  Поняття і загальна характеристика цивільної право-

здатності і цивільної дієздатності. 

1.04.11 З. 20. 04. 03; 
З. 20. 05. 03 

  Право власності та його конституційний захист. 1.04.12 З. 20. 06. 01 

  Форми та види власності. 1.04.13 З. 20. 06. 02 

  Поняття цивільної угоди і цивільного договору. 1.04.14 З. 20. 06. 03 

  Поняття цивільної угоди і цивільного договору 

купівлі-продажу. 

1.04.15 З. 20. 06. 04 

  Поняття цивільної угоди і цивільного договору 

майнового найму (оренди). 

1.04.16 З. 20. 06. 05 

  Договір позики. 1.04.17 З. 20. 06. 06 

  Поняття спадщини. Спадкування за законом і за за-

повітом. Перша та друга черга спадкоємців за зако-

ном. 

1.04.18 З. 20. 07. 01 

  Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення. 1.04.19 З. 20. 07. 02 

  Підстави і порядок розірвання шлюбу. Визнання 

шлюбу недійсним. 

1.04.20 З. 20. 07. 03 

  Майнові права подружжя. 1.04.21 З. 20. 07. 04 

  Опіка й піклування 1.04.22 З. 20. 07. 05 

  Поняття, сторони та зміст трудового договору 1.04.23 З. 20. 08. 01 

  Порядок припинення трудового договору з ініціативи 

працівника, власника або уповноваженого ним органу. 

1.04.24 З. 20. 08. 02 
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  Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. 1.04.25 З. 20. 08. 03 

  Законодавчо-нормативна база України з питань ци-

вільної оборони та захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру. 

1.04.26 З. 20. 09. 01 

  Законодавчо-нормативна база України з питань охо-

рони праці. 

1.04.27 З. 20. 09. 02 

  Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушко-

дженням його здоров’я. 

1.04.28 З. 20. 09. 03 

  Права й обов’язки роботодавця та працівника з питань 

охорони праці 

1.04.29 З. 20. 09. 04 

  Природоресурсне та природоохоронне право 1.04.30 З. 20. 09. 05 
  Набуття та здійснення прав інтелектуальної власності. 1.04.31 З. 20. 10. 01 
  Система інтелектуальної власності. 1.04.32 З. 20. 10. 02 
  Авторське право і суміжні права. 1.04.33 З. 20. 10. 03 
  Право промислової власності. 1.04.34 З. 20. 10. 04 
  Право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної влас-

ності. 

1.04.35 
З. 20. 10. 05 

  Міжнародні конвенції та угоди, до яких приєдналась 

Україна. 

1.04.36 
З. 20. 11. 01 

  Загальна характеристика Кримінального кодексу 
України. 

1.04.37 
З. 20. 12. 01 

  Поняття та ознаки злочину. 1.04.38 З. 20. 12. 02 
  Види кримінальних покарань. 1.04.39 З. 20. 12. 03 



ГСВО______________________ 

 92 

  Поняття неосудності. 1.04.40 З. 20. 12. 04 
  Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 1.04.41 З. 20. 12. 05 

1.05 Українська мова (за професій-
ним спрямуванням) Правила складання професійних документів. 1.05.01 З. 12. 01. 01 

  Лексичні норми сучасної української літературної 
мови в професійному спілкуванні. 

1.05.02 З. 12. 01. 02; 
З. 12. 02. 03; 
З. 12. 03. 01 

  Орфографічні норми сучасної української літерату-
рної мови. 

1.05.03 З. 12. 01. 03; 
З. 12. 03. 02 

  Морфологічні норми сучасної української літерату-
рної мови в професійному спілкуванні. 

1.05.04 З. 12. 01. 04; 
З. 12. 03. 03 

  Синтаксичні норми сучасної української літератур-
ної мови в професійному спілкуванні. 

1.05.05 З. 12. 01. 05; 
З. 12. 03. 04 

  Усне професійне мовлення. 1.05.06 З. 12. 02. 01 
  Нормативність і правильність мовлення: орфоепічні 

норми, норми слововживання, граматичні норми. 
1.05.07 

З. 12. 02. 02 

  Терміни, професіоналізми та фразеологізми. 1.05.08 З. 12. 04. 01; 
З. 12. 06. 01 

  Номенклатурні назви в професійній мові. 1.05.09 З. 12. 04. 02; 
З. 12. 06. 02 

  Складноскорочені слова, абревіатури та графічні 
скорочення. 

1.05.10 З. 12. 04. 03; 
З. 12. 06. 03 

  Географічні назви з номенклатурними словами та 
без них. 

1.05.11 З. 12. 04. 04; 
З. 12. 06. 04 

  Техніка перекладу. Комп’ютерний переклад текстів. 1.05.12 З. 12. 05. 01 
  Складні випадки слововживання. 1.05.13 З. 12. 05. 02 
  Синонімічний вибір слова. 1.05.14 З. 12. 05. 03 
  Багатозначні слова і контекст. 1.05.15 З. 12. 05. 04 
  Пароніми та омоніми. 1.05.15 З. 12. 05. 05 

1.06 Латинська мова Латинські назви лікарських рослин і лікарської рослин-
ної сировини. 

1.06.01 1.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01-231.03; 
1.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01-231.06; 

 
  Латинські назви рослин 1.06.02 1.ПФ.Д.02.ПР.О.02.05; 

 



ГСВОУ _________________ 

 93 

  Рецепт. Термінологія. Хімічна, ботанічна та фармако-
логічна номенклатура.  

1.06.03 2.ПФ.Д.01.ПП.О.01.02 

1.07 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 

Дослідження іншомовної оригінальної літератури 
та розширення лексико-граматичних навичок. 

1.07.01 
З. 13. 01. 01 

  Структура складнопідрядного речення. 
Формальні ознаки: побудовчі слова – сполучники, 

сполучні слова, відносні займенники. 

1.07.02 
З. 13. 01. 02 

  Електронні іншомовні джерела. 1.07.03 З. 13. 02. 01 
  Лексичний мінімум комп'ютерних (інформаційних) 

технологій. 
1.07.04 

З. 13. 02. 02 

  Рецептивні й продуктивні навички словотворення. 1.07.05 З. 13. 02. 03 
  Структура діалогу загальнонаукового характеру. 1.07.06 З. 14. 01. 01 
  Особливості діалогу професійно-орієнтованого ха-

рактеру. 
1.07.07 

З. 14. 01. 02 

  Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зу-
стрічей, нарад. 

1.07.08 
З. 14. 02. 01 

  Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі 
звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо. 

1.07.09 
З. 14. 02. 02 

  Граматичні форми й конструкції, що означають 
суб’єкт дії, дію, об’єкт дії, характеристику дії, необ-
хідність, бажаність, можливість дії, умовні дії, логіко-
смислові зв’язки. 

1.07.10 

З. 14. 02. 03 

  Методика та порядок презентації. 1.07.11 З. 14. 03. 01 
  Лексико-граматичний мінімум забезпечення пре-

зентацій. 
1.07.12 

З. 14. 03. 02 

  Мовно-комунікативний рівень проведення презен-
тацій. 

1.07.13 
З. 14. 03. 03 

  Професійно-орієнтований лексико-граматичний 
мінімум. 

1.07.14 
З. 14. 04. 01 

  Аудіювання та говоріння. 1.07.15 З. 14. 04. 02; 
З. 14. 05. 02 

  Монологічне повідомлення професійного характеру 
з визначеним терміном мовлення. 

1.07.16 
З. 14. 04. 03 

  Професійно-орієнтований лексико-граматичний 1.07.17 З. 14. 05. 01 
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мінімум. 
  Елементи усного перекладу інформації іноземною 

мовою в процесі ділових контактів, ділових зустрічей, 
нарад. 

1.07.18 
З. 14. 05. 03 

  Граматика для усного мовлення та письмового 
викладу інформації. 

1.07.19 
З. 14. 05. 04 

  Вивчення і використання форм і конструкцій, що 
характерні для мови ділового професійного спілку-
вання у конкретній галузі. 

1.07.20 
З. 14. 05. 05 

  Лексико-граматичні засоби релевантного відтво-
рення комунікативних намірів на письмі. 

1.07.21 
З. 15. 01. 01 

  Мовні особливості ділового листування: лексика, 
граматика, синтаксис, діловий етикет, культуро-
логічний аспект. 

1.07.22 
З. 15. 02. 01 

  Правила та методика складання анкет. 1.07.23 З. 15. 03. 01 
  Правила та методика заповнення анкет. 1.07.24 З. 15. 03. 02 
  Методи анотування та реферування іншомовних 

джерел. 
1.07.25 

З. 15. 04. 01 

  Лінгвістичні особливості анотування та реферуван-
ня іншомовних джерел. 

1.07.26 
З. 15. 04. 02 

  Абревіатури фахових термінів у певній професійно-
орієнтованій галузі. 

1.07.27 
З. 15. 05. 01 

  Методи реалізації на письмі комунікативних намі-
рів (установлення ділових контактів, нагадування, ви-
раження прохання, згоди / незгоди, відмови, вибачен-
ня, подяки). 

1.07.28 

З. 15. 06. 01 

  Ознайомче читання з визначеною швидкістю без 
словника. 

1.07.29 
З. 16. 01. 01 

  Пошукове читання з визначеною швидкістю. без 
словника. 

1.07.30 
З. 16. 01. 02 

  Вивчаюче читання з визначеною кількістю невідо-
мих слів (з використанням словника). 

1.07.31 
З. 16. 01. 03 

  Лексико-граматичні особливості оглядів наукової 
літератури. 

1.07.32 
З. 16. 02. 01 
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  Лінгвістичні методи аналітичного опрацювання ін-
шомовних джерел. 

1.07.33 
З. 16. 02. 02 

  Робота з іншомовними джерелами наукового харак-
теру (статті, монографії, реферати, трактати, дисерта-
ції тощо). 

1.07.34 
З. 16. 02. 03 

  Робота з іншомовними джерелами професійно-
виробничого характеру. 

1.07.35 
З. 16. 03. 01 

  Основи перекладу професійно-орієнтованих іншо-
мовних джерел. 

1.07.36 
З. 17. 01. 01 

  Комп’ютерний переклад іншомовної інформації. 1.07.37 З. 17. 01. 02 
  Посткомп’ютерне редагування перекладу. 1.07.38 З. 17. 01. 03 
  Лексичний мінімум найменувань установ, організа-

цій, назв керівних посадових осіб, назв предметів, 
процесів та операцій, фактів тощо у різних сферах 
життя. 

1.07.39 

З. 18. 01. 01 

  Лексичний мінімум (категорії буття, їх властивості 
та відносини; географічні, демографічні, економічні та 
політичні дані) конкретної країни світу, мова якої ви-
вчається. 

1.07.40 

З. 18. 01. 02 

  Лексичний мінімум основ міжкультурної свідомос-
ті з визначенням взаємостосунків і взаємовідносин. 

1.07.41 
З. 18. 01. 03 

  Лексичний мінімум регіональних та соціальних ві-
дмінностей між Україною та країною, мову якої ви-
вчають. 

1.07.42 
З. 18. 01. 04 

1.08 Фізичне виховання  

Фізичне самовдосконалення. 

1.08.01 З. 06. 01. 01; 
З. 06. 02. 01; 
З. 06. 03. 01; 
З. 06. 05. 01; 
З. 06. 07. 01; 
З. 06. 09. 01 

  Методики побудови індивідуальних програм 
забезпечення фахової дієздатності (професійної діяль-
ності). 

1.08.02 
З. 06. 01. 02 

  Методики побудови індивідуальних оздоровчо-
профілактичних програм. 

1.08.03 
З. 06. 01. 03 
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  Методи контролю власного стану в процесі 
виконання індивідуальних програм. 

1.08.04 
З. 06. 01. 04 

  Різновиди фізичних вправ та принципи їх 
використання. 

1.08.05 
З. 06. 01. 05 

  Принципи підбору фізичних вправ, їх 
компонування та послідовність використання за 
визначеними цілями. 

1.08.06 
З. 06. 02. 02 

  Авторські, новітні фізкультурно-оздоровчі системи 
та технології, їх використання у індивідуальних 
оздоровчо-профілактичних програмах. 

1.08.07 
З. 06. 02. 03 

  Методики психофізичного тренінгу. 1.08.08 З. 06. 02. 04 
З. 06. 09. 03 

  Фізіологічна характеристика засобів рухової 
активності. 

1.08.09 
З. 06. 03. 02 

  Засоби та методики розвитку рухових якостей: 
сили, витривалості, швидкості, спритності, гнучкості, 
координації тощо. 

1.08.10 
З. 06. 03. 03 

  Засоби та методики розвитку професійно значущих 
психофізичних якостей: вестибулярної стійкості, 
стійкості до гіпоксії та вібрації, оперативного 
мислення, уваги тощо. 

1.08.11 

З. 06. 03. 04 

  Особиста гігієна. 1.08.12 З. 06. 04. 01 
  Гігієнічні засади розумової праці. 1.08.13 З. 06. 04. 02 
  Гігієна харчування. 1.08.14 З. 06. 04. 03 
  Гігієнічні вимоги до місць занять фізичною 

культурою. 
1.08.15 

З. 06. 04. 04 

  Використання природних чинників власного загар-
тування з метою протидії несприятливим факторам 
навколишнього середовища. 

1.08.16 
З. 06. 05. 02 

  Прийоми масажу й самомасажу. 1.08.17 З. 06. 06. 01 
  Фізіологічні механізми впливу прийомів масажу й 

самомасажу на організм. 
1.08.18 

З. 06. 06. 02 

  Правила запобігання фізичній перевтомі, 
перетренуванню, перенапрузі, іншим кризовим 

1.08.19 
З. 06. 07. 02 
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проявам. 
  Характеристика суб’єктивних і об’єктивних 

показників самоконтролю та їх відображення у 
спеціальному щоденнику. 

1.08.20 
З. 06. 08. 01 

  Функціональні проби для визначення резервних 
можливостей систем організму. 

1.08.21 
З. 06. 08. 02 

  Тести і контрольні нормативи рівня рухової 
підготовленості. 

1.08.22 
З. 06. 08. 03 

  Комплексні методики оцінювання стану соматичного 
(тілесного) здоров’я за методикою Г.Л. Апанасенко 
КОНТРЕК-1, КОНТРЕК-2 та ін. 

1.08.23 
З. 06. 08. 04 

  Державні тести й нормативи оцінки фізичної 
підготовленості населення України та контрольні 
нормативи професійно-прикладної фізичної 
підготовленості. 

1.08.24 

З. 06. 08. 04 

  Фактори, які впливають на якість і тривалість індиві-
дуального життя. 

1.08.25 
З. 06. 09. 02 

1.09 Економічна теорія Попит та пропозиція. 1.09.01 З. 19. 01. 01 
  Раціональний споживчий вибір та формування рин-

кового попиту. 
1.09.02 

З. 19. 01. 02 

  Витрати виробництва і ціна товару. 1.09.03 З. 19. 01. 03 
  Прибуток і його норма. 1.09.04 З. 19. 01. 04 
  Фактори, що впливають на норму прибутку. 1.09.05 З. 19. 01. 05 
  Сутність, види і функції цін. 1.09.06 З. 19. 02. 01 
  Зміст, види і форми конкуренції. 1.09.07 З. 19. 02. 02 
  Домогосподарства як постачальники ресурсів виро-

бництва. 
1.09.08 

З. 19. 03. 01 

  Сімейний бюджет: доходи - видатки. 1.09.09 З. 19. 03. 02 
  Домогосподарства як сфера споживання. 1.09.10 З. 19. 03. 03 
  Економічні потреби, їх сутність і класифікація. 1.09.11 З. 19. 04. 01 
  Закон зростання потреб. 1.09.12 З. 19. 04. 02 
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  Взаємозв’язок потреб і споживання. 1.09.13 З. 19. 04. 03 
  Гранична корисність продукту. 1.09.14 З. 19. 04. 04 
  Основи економіки природокористування. 1.09.15 З. 19. 04. 05 
  Фактори, процес і результати виробництва. 1.09.16 З. 19. 05. 01 
  Економічний розвиток: рушійні сили та фактори. 1.09.17 З. 19. 05. 02 
  Ринок факторів виробництва і розподіл доходів. 1.09.18 З. 19. 05. 03 
  Зайнятість, безробіття й інфляція. 1.09.19 З. 19. 05. 04 
  Закони обмеження природних ресурсів, зниження 

енергетичної ефективності природокористування, падіння 
природно-ресурсного потенціалу. 

1.09.20 
З. 19. 05. 05 

  Власність та її роль в економічному розвитку сус-
пільства. 

1.09.21 
З. 19. 06. 01 

  Економічний розвиток: рушійні сили та ступені. 1.09.22 З. 19. 06. 02 
  Мікроекономіка суспільного сектору. 1.09.23 З. 19. 06. 03 
  Особливості переходу від директивно-планової до 

ринкової економіки. 
1.09.24 

З. 19. 06. 04 

  Формування економічної системи України. 1.09.25 З. 19. 06. 05 
  Теорія ринкових структур. 1.09.26 З. 19. 07. 01 
  Сукупний попит та його регулювання. Фіскальна 

політика. 
1.09.27 З. 19. 07. 02; 

З. 19. 08. 02 
  Сукупна пропозиція та її динаміка. 1.09.28 З. 19. 07. 03; 

З. 19. 08. 03 
  Бюджетний дефіцит і державний борг. 1.09.29 З. 19. 07. 04 
  Економічне зростання та його чинники. 1.09.30 З. 19. 07. 05 
  Теорія фірми та ринкова пропозиція. 1.09.31 З. 19. 08. 01 
  Зайнятість, безробіття й інфляція. 1.09.32 З. 19. 08. 04 
  Зовнішньоекономічні зв’язки. 1.09.33 З. 19. 09. 01 
  Закономірності переходу від директивно-планової 

до ринкової економіки. 
1.09.34 

З. 19. 09. 02 
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  Формування економічної системи України. 1.09.35 З. 19. 09. 03 
1.10 Політологія Влада в Україні. 1.10.01 З. 09. 01. 01 

  Види та форми влади. 1.10.02 З. 09. 01. 02 
  Політична та державна влада. 1.10.03 З. 09. 01. 03 
  Поділ влади. Способи досягнення й здійснення. 1.10.04 З. 09. 01. 04 
  Джерела та ресурси влади. 1.10.05 З. 09. 02. 01 
  Легітимність влади. 1.10.06 З. 09. 02. 02 
  Типи легітимності. 1.10.07 З. 09. 02. 03 
  Політичний режим в Україні на сучасному етапі. 1.10.08 З. 09. 03. 01 
  Сутність і типологія. 1.10.09 З. 09. 03. 02 
  Основні риси демократичного режиму. 1.10.10 З. 09. 03. 03 
  Тоталітаризм та тоталітарний режим. Поняття. Ос-

новні риси. 
1.10.11 

З. 09. 03. 04 

  Авторитаризм та авторитарний режим. Поняття. 
Основні риси. 

1.10.12 
З. 09. 03. 05 

  Політична система України. 1.10.13 З. 09. 04. 01 
  Поняття, структура та функції. 1.10.14 З. 09. 04. 02 
  Сутність і типи сучасних політичних систем. 1.10.15 З. 09. 04. 03 
  Формування української державності. 1.10.16 З. 09. 05. 01 
  Ознаки та функції держави. 1.10.17 З. 09. 05. 02 
  Механізм державної влади. 1.10.18 З. 09. 05. 03 
  Форма державного устрою. 1.10.19 З. 09. 05. 04 
  Форма правління. 1.10.20 З. 09. 05. 05 
  Класифікація, функції політичних партій. 1.10.21 З. 09. 06. 01 
  Основні політичні течії та їх доктрини. 1.10.22 З. 09. 06. 02 
  Основні ознаки. 1.10.23 З. 09. 06. 03 
  Проблеми розвитку багатопартійності в Україні та її 1.10.24 З. 09. 07. 01 
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партійної системи. 
  Партійні системи. 1.10.25 З. 09. 07. 02 
  Типологія сучасних партійних систем. 1.10.26 З. 09. 07. 03 
  Сутність виборчої системи. 1.10.27 З. 09. 08. 01 
  Типи виборчих систем. 1.10.28 З. 09. 08. 02 
  Технологія виборчого процесу. 1.10.29 З. 09. 08. 03 
  Громадські організації у політичній системі сус-

пільства. Поняття. 
1.10.30 

З. 09. 09. 01 

  Мета, головні риси, структура, функції. Типологія. 1.10.31 З. 09. 09. 02 
  Громадські об’єднання в сучасній Україні. 1.10.32 З. 09. 09. 03 
  Методи психологічних досліджень. 1.10.33 З. 09. 10. 01; 

З. 09. 11. 01 
  Основні політичні течії та їх доктрини. 1.10.34 З. 09. 10. 02; 

З. 09. 11. 02 
1.11 Психологія Когнітивна підструктура особистості. Пізнавальні 

процеси. 
1.11.01 

З. 01. 01. 01 

 

 

 Методи діагностики рівня розвитку пізнавальних 
процесів. 

1.11.02 
З. 01. 01. 02 

  Пізнавальні процеси і професійна діяльність. 1.11.03 З. 01. 02. 01; 
З. 01. 03. 01 

  Характеристика пізнавальних процесів. 1.11.04 З. 01. 02. 02; 
З. 01. 03. 02 

  Індивідуальні особливості пізнавальних процесів, 
форми їх виявлення. 

1.11.05 З. 01. 02. 03; 
З. 01. 03. 03 

  Модель “людина-техніка-середовище”. 1.11.06 З. 01. 03. 04 
  Методи підвищення ефективності пізнавальних 

процесів. 
1.11.07 

З. 01. 04. 01 

  Сенсорно-перцептивний рівень пізнання. 1.11.08 З. 01. 04. 02 
  Індивідуальні розбіжності. Структурні компоненти 

пам’яті, режими запам’ятовування; мнемонічні 
прийоми. 

1.11.09 
З. 01. 04. 03 

1.12 Соціологія Професійний інтелект. 1.12.01 З. 01. 04. 04 
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  Компоненти поняття “психологічний комфорт” у 
застосуванні до характеристики саморегуляції 
особистості. 

1.12.02 
З. 01. 05. 01; 
З. 01. 06. 01 

  Афективна сфера особистості. Емоції, почуття, 
стани. 

1.12.03 З. 01. 05. 02; 
З. 01. 06. 02 

  Регулююча функція емоцій. 1.12.04 З. 01. 05. 03; 
З. 01. 06. 03 

  Методи психологічних досліджень. 1.12.05 З. 01. 07. 01; 
З. 01. 08. 01 

  Індивід. Особистість. Індивідуальність. Я – 
концепція. 

1.12.06 З. 01. 07. 02; 
З. 01. 08. 02 

  Темперамент. Характер. Здібності. 1.12.07 З. 01. 07. 03; 
З. 01. 08. 03 

  Спрямованість особистості. 1.12.08 З. 01. 07. 04; 
З. 01. 08. 04 

  Емоційні стани, механізми їх виникнення. 1.12.09 З. 01. 07. 05; 
З. 01. 08. 05 

  

Мета й мотиви діяльності. 
1.12.10 З. 02. 01. 01; 

З. 02. 03. 01; 
З. 04. 01. 02; 
З. 04. 02. 02 

  

Діяльність та її структура. 
1.12.11 З. 02. 01. 02; 

З. 02. 02. 01; 
З. 04. 01. 01; 
З. 04. 02. 01 

  Вплив мотивації на безпеку життєдіяльності 1.12.12 З. 02. 01. 03 
  

Активність особистості та її джерела. 
1.12.13 З. 02. 03. 02; 

З. 04. 01. 03; 
З. 04. 02. 04 

  
Міжособистісні стосунки в групі. 

1.12.14 З. 03. 01. 01; 
З. 03. 02. 01; 
З. 03. 03. 01 

  Психологічна сумісність і конфлікти у 
міжособистісних стосунках. 

1.12.15 З. 03. 01. 02; 
З. 03. 02. 02 

  Різновиди спілкування, його функції. 1.12.16 З. 03. 03. 02 
  Соціальна функція спілкування. 1.12.17 З. 03. 03. 03 
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  Мотиви трудової діяльності. 1.12.18 З. 04. 02. 03 
  Принципи суб’єктно-діяльнісного підходу в 

психологічної практиці. 
1.12.19 

З. 04. 03. 01 

  Різновиди діяльності. 1.12.20 З. 04. 03. 02 
  Особистість як суб’єкт діяльності. 1.12.21 З. 04. 03. 03 
  Вимоги до людини з точки зору безпечного та 

ефективного виконання процедур трудового процесу. 
1.12.22 

З. 04. 03. 04 

  Методи корекції психічного та психофізичного 
стану людини. 

1.12.23 З. 05. 01. 01; 
З. 05. 02. 01 

  Засоби регуляції емоційних станів. 1.12.24 З. 05. 01. 02 
  Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів. 1.12.25 З. 05. 01. 03 
  Вираження емоцій і почуттів. 1.12.26 З. 05. 01. 04 
  Форми переживання емоцій і почуттів. 1.12.27 З. 05. 01. 05 
  Поняття про волю. 1.12.28 З. 05. 02. 02 
  Основні якості волі. 1.12.29 З. 05. 02. 03 
  Безвілля, його причини і боротьба з ним. 1.12.30 З. 05. 02. 04 
  Психологічний клімат у родині. 1.12.31 З. 05. 03. 01 
  Конфлікти в родині, їх чинники та шляхи 

подолання. 
1.12.32 

З. 05. 03. 02 

  Диференційно-психологічні розбіжності. 1.12.33 З. 05. 03. 03 
  Вікові етапи розвитку особистості, поняття вікової 

кризи. 
1.12.34 

З. 05. 03. 04 

  Життєві кризи особистості. 1.12.35 З. 05. 03. 05 
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Шифр навчаль-
ної дисципліни 
або практики 

Назва навчальної дисципліни 
або практики 

Назва блоку змістовних модулів, що входить до навча-
льної дисципліни або практики 

Шифр блоку змістовних 
модулів, що входить до 
навчальної дисципліни 

або практики 

Шифри змістовних модулів, що вхо-
дять до блоку змістовних модулів 

2. Цикл природничо-наукової підготовки 
2.01 Вища математика Аналіз експертних оцінок 2.01.01  

  Статистична обробка результатів 2.01.02 2.ПФ.Д.08.ПП.О.05.04; 
2.ПФ.Д.09.ПП.О.04.04 

2.02 Біофізика  Властивості твердих тіл. Фазові переходи.  2.02.01 2.ПФ.Д.03.ПП.О.02.03; 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.05 

  Явища переносу. Реальні гази. 2.02.02 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.80; 
  Рідини 2.02.03 2.ПФ.Д.08.ПП.О.13.01 
  Властивості твердих тіл. 2.02.04 2.ПФ.Д.06.ПП.О.02.04; 
  Магнітні властивості речовин. 2.02.05 2.ПФ.Д.08.ПП.О.10.01 
  Хвильова та геометрична оптика. 2.02.06 2.ПФ.Д.06.ПП.О.10.03 
  Поширення світла в речовині. 2.02.07 2.ПФ.Д.08.ПП.О.07.01 
  Основи метрології та техніки вимірювань. 2.02.08 4.ПФ.Д.01.ПП.О.01.01 

2.03 Медична ботаніка Систематика рослин. 2.03.01 1.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01-231.04 
  Морфологія вегетативних та генеративних органів. 2.03.02 1.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01-231.05 
  Анатомія вегетативних та генеративних органів. 2.03.03 2.ПФ.Д.02.ПП.О.02.04 
  Локалізація речовин в органах і тканинах рослин. 2.03.04 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.32; 
  Гістологія рослин. Будова рослинних клітин та тканин. 2.03.05 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.33 
  Термінологія. Хімічна і ботанічна номенклатура. 2.03.06 2.ПФ.Д.09.ПП.О.01.02 
  Макроскопічний аналіз. 2.03.07 2.ПФ.Д.09.ПП.О.01.03 
  Опис і характеристика лікарської рослинної сировини, 

що містить різні групи біологічно активних речовин. 
Систематика.  

2.03.08 2.ПФ.Д.09.ПП.О.02.05 

  Анатомія рослин, клітин та вегетативних органів. 2.03.09 2.ПФ.Д.09.ПП.О.03.03 
  Макроскопічний та мікроскопічний аналіз. 2.03.10 2.ПФ.Д.09.ПП.О.06.04 

2.04 Неорганічна хімія Класифікація та номенклатура неорганічних сполук. 2.04.01 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.02 
  Хімічні властивості неорганічних речовин. 2.04.02 1.ПФ.Д.03.ПР.О.01.01 
  Використання речовин неорганічної природи в меди-

цині. 
2.04.03 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.05; 

1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 01-204.05; 
4.ПФ.Д.01.ПР.О.02.05; 
4.ПФ.Д.01.ПП.О.03.03; 
4.ПФ.Д.01.ПП.О.07.01 

  Кислотно-основні рівноваги. 2.04.04 1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 01-204.02 
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  Окислювально-відновні реакції. 2.04.05 1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 01-204.03; 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.08.01-279; 01-204.03; 

   Властивості розчинів неелектролітів та електролітів. 2.04.06 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.58 
  Хімічна стійкість скла та її значення. 2.04.07 2.ПФ.Д.03.ПП.О.07.02 
  Комплексні сполуки. 2.04.08 2.ПФ.Д.03.ПП.О.08.01-279; 01-204.04; 

2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.23 
  Учення про розчини. 2.04.09 2.ПФ.Д.03.ПП.О.08.01-279; 01-204.05; 

2.ПФ.Д.08.ПП.О.03.01-279; 01-204.01 
  Сполуки важких металів (Ba2+, Pb2+, Mn2+, Cr2+, Ag+, 

Cu+, Cd2+, Sb3+, As3+, Bi3+, Zn2+, Hg2+,Ta2+). 
2.04.10 2.ПФ.Д.04.ПП.О.02.04; 

  Тепловий ефект процесу розчинення речовин. 2.04.11 2.ПФ.Д.06.ПП.О.03.03 
  Електродні потенціали та електрорушійні сили. 2.04.12 2.ПФ.Д.06.ПП.О.10.02 
  Загальна характеристика р-елементів та d-елементів. 2.04.13 2.ПФ.Д.08.ПП.О.01.01-279.03 
  Швидкість хімічних реакцій та хімічна рівновага. 2.04.14 2.ПФ.Д.10.ПП.О.01.02 
  Кінетика хімічних реакцій та каталіз. 2.04.15 1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 01-204.04; 

2.ПФ.Д.10.ПП.О.01.03; 
1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 01-204.04 

  Фізико-хімічні процеси, що обумовлюють псування 
лікарських препаратів. 

2.04.16 2.ПФ.Д.12.ПП.О.02.01-279.04; 
 

2.05 Органічна хімія Номенклатура органічних сполук. 2.05.01 2.ПФ.Д.06.ПП.О.03.01 
  Хімічні та фізичні властивості органічних сполук. 2.05.02 1.ПФ.Д.03.ПР.О.01.02 
  Використання речовин органічної природи в медицині. 2.05.03 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.06 

2.ПФ.Д.01.ПП.О.02.05 
  Методи встановлення будови органічних сполук. Хімі-

чні методи.  
2.05.04 1.ПФ.Д.09.ПР.О.04.04; 

 
  Гідроксипохідні вуглеводні. Спирти. 2.05.05 2.ПФ.Д.03.ПП.О.06.01; 

2.ПФ.Д.06.ПП.О.09.02 
  Ненасичені вуглеводні. 2.05.06 2.ПФ.Д.03.ПП.О.06.02 
  Гідроксипохідні вуглеводні. Спирти. 2.05.07 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.21 
  Насичені вуглеводні (алкани – вазелін, парафін, озоке-

рит). 
2.05.08 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.48 

  Карбонові кислоти. Функціональні похідні карбонових 
кислот. 

2.05.09 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.49 

  Аліфатичні одноатомні та багатоатомні спирти. 2.05.10 2.ПФ.Д.04.ПП.О.01.04 
  Алкілгалогеніди. 2.05.11 2.ПФ.Д.04.ПП.О.01.06 
  Альдегіди, кетони, одноатомні феноли та органічні 

кислоти. 
2.05.12 2.ПФ.Д.04.ПП.О.01.07 

  Методи встановлення будови органічних сполук. Фі-
зичні та фізико-хімічні методи. 

2.05.13 1.ПФ.Д.09.ПР.О.04.04; 
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  Загальні методи аналізу лікарських засобів. 2.05.14 2.ПФ.Д.06.ПП.О.02.01 
  Застосування окремих типів реакцій для аналізу орга-

нічних речовин. 
2.05.15 2.ПФ.Д.08.ПП.О.01.01-279.02; 

  Аміни, гідроксипохідні вуглеводнів, альдегіди та кето-
ни, карбонові кислоти, сульфокислоти, стероїди. 

2.05.16 2.ПФ.Д.06.ПП.О.05.05; 

  Оптична активність і питоме обертання. 2.05.17 2.ПФ.Д.07.ПП.О.04.03 
2.06 Аналітична хімія Хімічні титриметричні методи аналізу. 2.06.01 2.ПФ.Д.08.ПП.О.11.02 

  Інструментальні методи аналізу. .Якісний і 
кількісний аналіз. 

2.06.02 1.ПФ.Д.09.ПР.О.04.03 

  Ваги, їх метрологічні характеристики. 2.06.03 2.ПФ.Д.08.ПП.О.09.02 
  Мірний посуд. 2.06.04 2.ПФ.Д.08.ПП.О.10.02 
  Комплексні сполуки. 2.06.05 2.ПФ.Д.08.ПП.О.11.02 
  Аналіз гомеопатичних препаратів. 2.06.06 2.ПФ.Д.08.ПП.О.14.02 
  Титриметричні методи аналізу. 2.06.07 2.ПФ.Д.08.ПП.О.15.05 

2.07 Фізична та колоїдна хімія Кінетика хімічних реакцій та каталіз. 2.07.01 2.ПФ.Д.10.ПП.О.01.03 
  Стійкість і коагуляція колоїдних систем. 2.07.02 1.ПФ.Д.09.ПР.О.02.01 
  Колоїдні поверхнево-активні речовини. 2.07.03 1.ПФ.Д.09.ПР.О.02.02 
  Класифікація лікарських форм як дисперсних систем. 2.07.04 2.ПФ.Д.03.ПП.О.01.05 
  Властивості порошкоподібних лікарських субстанцій 2.07.05 2.ПФ.Д.03.ПП.О.02.02 
  Аерозолі і порошки. 2.07.06 2.ПФ.Д.03.ПП.О.02.04 
  Фізико-хімія поверхневих явищ. 2.07.07 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.05 
  Термодинаміка фазової рівноваги і розчи-

нів. 
2.07.08 2.ПФ.Д.03.ПП.О.06.03 

  Порошки, їх властивості. 2.07.09 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.03 
  Властивості твердих тіл. Фазові переходи. 2.07.10 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.05 
  Фізико-хімія високомолекулярних речовин. 2.07.11 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.16 
  Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості колоїд-

них систем, їх стійкість і коагуляція. 
2.07.12 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.17 

  Поверхнево активні речовини та їх роль у фармації.  2.07.13 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.20 
  Суспензії та емульсії. Колоїдні поверхнево-активні 

речовини. 
2.07.14 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.27 

  Фізико-хімія поверхневих явищ. 2.07.15 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.28 
  Екстракція. 2.07.16 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.34 
  Розчини. Властивості розчинів неелектролітів та елек-

тролітів. 
2.07.17 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.58 

  Електрохімія. 2.07.18 2.ПФ.Д.06.ПП.О.03.04 
  Термодинаміка. Фазові рівноваги. 2.07.19 2.ПФ.Д.06.ПП.О.09.05 
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  Розчини. Способи позначення концентрації. 2.07.20 2.ПФ.Д.08.ПП.О.03.01-279; 01-204.04 
2.08 Біологія з основами генетики Генетичні, анатомо-фізіологічні особливості людини, 

що впливають на фармакологічні та токсикологічні 
властивості ліків 

2.08.01 1.ПФ.Д.08.ПР.О.03.07 

  Клітина та її структура. 2.08.02 1.ПФ.Д.10.ПР.О.01.01 
  Морфологія тваринних тканин 2.08.03 2.ПФ.Д.09.ПП.О.02.02 

2.09 Нормальна фізіологія Вплив ендогенних чинників (вікові та статеві 
анатомо-фізіологічні особливості) на фарма-
кокінетику та фармакодинаміку ліків. 

2.09.01 1.ПФ.Д.08.ПР.О.04.05 

  Функція окремих органів та систем. 2.09.02 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.01 

  Вікові, статеві, фізіологічні особливості лю-
дини. 

2.09.03 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.02 

  Основні конституціональні типи людини та їх 
аномалії. 

2.09.04 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.04 

  Циркадні ритми та вплив на них фізіологіч-
них (вагітність, статеве созрівання та інше) та 
патологічних (стрес, перевтома, захворюван-
ня) станів. 

2.09.05 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.05 

  Функція органів травлення та сечоутворення 2.09.06 1.ПФ.Д.08.ПР.О.06.01 

  Фізіологічні особливості дитячого організму 2.09.07 2.ПФ.Д.11.ПП.О.01.01 
2.10 Анатомія людини Структура окремих органів та систем. 2.10.01 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.01 

  Анатомічні особливості людини. 2.10.02 2.ПФ.Д.11.ПП.О.01.01 

  Структура органів травлення та сечоутворен-
ня 

2.10.03 1.ПФ.Д.08.ПР.О.06.01 

  Анатомо-фізіологічні особливості дитячого ор-
ганізму 

2.10.04 2.ПФ.Д.11.ПП.О.01.01 

2.11 Мікробіологія з основами 
імунології 

Роль мікроорганізмів в забрудненні лікарської сирови-
ни. 

2.11.01 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.36 

  Антибіотики, їх класифікація та властивості. 2.11.02 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.62 
  Антибіотики, загальна характеристика. 2.11.03 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.63 
  Дезинфекція, стерилізація; антисептики, консерванти 

та механізм їх дії. 
2.11.04 2.ПФ.Д.03.ПП.О.10.05 
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  Методи визначення мікробної контамінації лікарської 
сировини та готових ліків. 

2.11.05 2.ПФ.Д.06.ПП.О.04.06 

  Джерела та шляхи мікробного забруднення лікарської 
рослинної сировини та різних лікарських форм. 

2.11.06 2.ПФ.Д.07.ПП.О.01.05 

  Мікрофлора грунту, води, повітря. 2.11.07 2.ПФ.Д.07.ПП.О.02.04 
  Заходи боротьби з бактеріальним забруднен-

ням повітря, обладнання, рецептів. 
2.11.08 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.04 

  Бактеріологічний контроль якості, об’єкти, періодич-
ність. 

2.11.09 4.ПФ.Д.01.ПР.О.04.03 

2.12 Біологічна хімія Ензимопатія як чинник модуляції фармако-
динаміки та фармакокінетики ліків. 

2.12.01 1.ПФ.Д.08.ПР.О.04.04 

  Біохімічний склад їжі. 2.12.02 1.ПФ.Д.08.ПР.О.06.03 

  Біохімія ферментів. 2.12.03 1.ПФ.Д.08.ПР.О.06.04 

  Структура і функція білків. Ферменти. Гормони. 2.12.04 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.19 
  Біохімічні процеси в тваринному організмі. 2.12.05 2.ПФ.Д.09.ПП.О.02.03 

2.13 Гігієна у фармації з основами 
екології 

Гігієна аптечних закладів. Санітарно-протиепідеміч-
ний режим. 

2.13.01 2.ПФ.Д.03.ПП.О.07.05 

  Гігієна праці при роботі з антибіотиками. 2.13.02 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.65 
  Дослідження повітря на вміст пилу. 2.13.03 2.ПФ.Д.07.ПП.О.02.01 
  Методи аналізу повітря. 2.13.04 2.ПФ.Д.07.ПП.О.02.02 
  Гігієна води та водопостачання. 2.13.05 2.ПФ.Д.07.ПП.О.02.03 
  Гігієна аптечних закладів та фармацевтичних 

виробництв. 
2.13.06 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.05 

  Промислова санітарія. 2.13.07 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.06 

  Санітарно-протиепідемічний режим аптек. 2.13.08 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.07 

  

Прикладні аспекти екології. 

 
 

2.13.09 

З. 29. 01. 01; 
З. 29. 02. 01; 
З. 29. 01. 01; 
З. 29. 02. 01; 
З. 29. 03. 01; 
З. 29. 04. 01; 
З. 29. 05. 01 

  
Екологічні проблеми України та її регіонів. 

 
 

2.13.10 

З. 29. 01. 02; 
З. 29. 02. 03; 
З. 30. 01. 03; 
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З. 30. 02. 03; 
З. 30. 03. 03; 
З. 30. 04. 03; 
З. 30. 05. 03 

  Стратегія і тактика збереження та стабільного 
розвитку життя на Землі. 

2.13.11 З. 29. 01. 03; 
З. 29. 02. 04 

  

Основи теоретичної екології. 

 
2.13.12 

З. 29. 02. 02; 
З. 29. 01. 02; 
З. 30. 02. 02; 
З. 30. 03. 02; 
З. 30. 04. 02; 
З. 30. 05. 02 

3. Цикл професійної та практичної підготовки 
3.01 Перша долікарська допомога Принципи надання невідкладної допомоги 3.01.01 2.ПФ.Д.11.ПП.О.01.03 

  Методика використання сучасних трансдермальних, інга-
ляційних, пероральних, ін’єкційних лікарських форм. Ім-
плантанти. 

3.01.02 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.05 

  Основні етапи надання медичної допомоги. 3.01.03 2.ПФ.Д.14.ПП.О.01.02 
  Алгоритм надання невідкладної допомоги на етапі 

долікарняної допомоги. 
3.01.04 2.ПФ.Д.14.ПП.О.01.04 

  Прості маніпуляції (вєнопункція, веносепція, 
зондування та ін.). 

3.01.05 1.ПФ.Д.09.ПР.О.03.04 

3.02 Фармакологія Фармакологічна класифікація лікарських за-
собів 

3.02.01 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.05 

  Фармакологічна порівняльна характеристика 
препаратів  

3.02.02 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.09 

  Характеристика окремих фармакологічних 
груп 

3.02.03 1.ПФ.Д.05.ПР.О.03.06 

  Механізм дії, фармакологічні ефекти, показання до за-
стосування ліків, що впливають на центральну та перифе-
ричну нервову систему, на серцево-судинну, систему ди-
хання, систему травлення тощо. 

3.02.04 1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204.06 

  Характеристика видів дії та шляхів введення лікарських 
препаратів. 

3.02.05 1.ПФ.Д.08.ПР.О.03.03 

  Загальні поняття хронофармакології. 3.02.06 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.06 
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  Асортимент та фармакологічні характеристики лікарських 
засобів для надання першої долікарської допомоги (знебо-
люючі, антисептики, гемостатики, антидоти та інш.) 

3.02.07 2.ПФ.Д.11.ПП.О.01.05 

  Види дії та шляхи введення лікарських засобів. 3.02.08 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.02 
  Фармакологічні властивості існуючих ліків 3.02.09 2.ПФ.Д.13.ПП.О.01.03 
  Види фармакологічної взаємодії та несуміс-

ності лікарських речовин 
3.02.10 2.ПФ.Д.13.ПП.О.04.05 

3.03 Фармакогнозія Класифікація лікарської рослинної сировини. 3.03.01 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.10 
  Характеристика лікарських рослин і лікар-

ської рослинної сировини, що містять різні 
групи біологічно активних речовин. 

3.03.02 1.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01-231.01 
1.ПФ.Д.02.ПР.О.02.01 

 

  Термінологія. Хімічна та ботанічна номен-
клатура. 

3.03.03 1.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01-231.02 

  Макроскопічний аналіз ботанічно близьких 
до офіційних видів рослин. 

3.03.04 1.ПФ.Д.02.ПР.О.02.04 
 

  Державне нормування якості лікарської 
рослинної сировини. 

3.03.05 1.ПФ.Д.02.ПР.О.02.06 

  Основні біологічно активні речовини лікар-
ської рослинної сировини. 

3.03.06 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.08 
 

  Заготівля лікарської рослинної сировини в Україні.  3.03.07 1.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01-231.01 
  Визначення оптимальних термінів заготівлі лікарської 

рослинної сировини.  
3.03.08 1.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01-231.02 

 
  Періодичність експлуатації заростей лікарських рос-

лин. 
3.03.09 1.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01-231.03 

  Закономірність накопичення біологічно активних ре-
човин в лікарській рослинній сировині в залежності від 
факторів довкілля і фаз вегетації лікарських рослин в 
залежності від виду сировини. 

3.03.10 1.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01-231.04 

  Фізико-хімічі властивості основних груп біологічно 
активних речовин в лікарській рослинній сировині. 

3.03.11 1.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01-231.05 

  Основні групи біологічно активних речовин у лікарсь-
кій рослинній сировині. 

3.03.12 1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 01-204.08 

  Створення фітопрепаратів  3.03.13 1.ПФ.Д.08.ПР.О.02.02 
  Методи аналізу фітопрепаратів. 3.03.14 1.ПФ.Д.09.ПР.О.04.05 
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  Стандартизація лікарської рослинної сирови-
ни та фітопрепаратів. 

3.03.15 1.ПФ.Д.09.ПР.О.05.08 

  Лікарська рослинна сировина. 3.03.16 2.ПФ.Д.01.ПП.О.02.07 
  Основи заготівельного процесу лікарської рослинної 

сировини. 
3.03.17 2.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01-231.02 

  Види сушіння лікарської рослинної сировини. 3.03.18 2.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01-231.03 
  Терміни заготівлі, температурний режим сушіння 

лікарської рослинної сировини. 
3.03.19 2.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01-231.04 

  Характеристика лікарської рослинної сировини, що 
містять різні групи біологічно активних речовин. 

3.03.20 2.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01-231.05 

  Переробка лікарської рослинної сировини. 3.03.21 2.ПФ.Д.02.ПП.О.02.02 
  Технологія переробки лікарської рослинної сировини. 

Технологічне обладнання для подрібнення лікарської 
рослинної сировини. 

3.03.22 2.ПФ.Д.02.ПП.О.02.03 

  Характеристика лікарської рослинної сировини, що 
використовується у світовій медицині. 

3.03.23 2.ПФ.Д.02.ПП.О.02.05 

  Лікарська рослинна сировина отруйної та наркотичної 
дії. 

3.03.24 2.ПФ.Д.03.ПП.О.03.06 

  Загальна характеристика алколоїдів. 3.03.25 2.ПФ.Д.04.ПП.О.03.07 
  Морфоллогічний аналіз лікарської рослинної сировини 

та домішок. Первинна обробка сировини. 
3.03.26 2.ПФ.Д.05.ПП.О.02.06 

  Доброякісність та чистота лікарської рослинної сиро-
вини. 

3.03.27 2.ПФ.Д.06.ПП.О.01.06 

  Аналіз біологічно активних речовин з лікарської рос-
линної сировини. 

3.03.28 2.ПФ.Д.06.ПП.О.02.02 

  Загальні методи аналізу лікарської рослинної сирови-
ни. 

3.03.29 2.ПФ.Д.06.ПП.О.05.05 

  Лікарські рослини, що застосовуються в гомеопатії. 3.03.30 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.76 
  Лікарська рослинна сировина тваринного походження 

та природні продукти. 
3.03.31 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.43 

  Сировинні джерела отримання жирів та жироподібних 
речовин. Жирні олії. Масло какао. 

3.03.32 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.47 

  Лікарська рослинна сировина, яка містить жирні олії. 3.03.33 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.22 
  Хроматографічний аналіз діючих речовин в лікарській 

рослинній сировині. 
3.03.34 2.ПФ.Д.08.ПП.О.06.06 

  Визначення пестицидів у лікарській рослинній сиро-
вині. 

3.03.35 2.ПФ.Д.04.ПП.О.04.04 
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  Системи класифікації лікарських рослин і лікарської 
рослинної сировини: хімічна, морфологічна, ботанічна, 
фармакологічна. 

3.03.36 2.ПФ.Д.09.ПП.О.01.01 

  Види переробки та використання лікарської рослинної 
сировини. 

3.03.37 2.ПФ.Д.09.ПП.О.01.05 

  Лікарська рослинна сировина, яка містить різні групи 
біологічно активних речовин. 

3.03.38 3.ПФ.Д.02.ПП.О.02.06 

  Товарознавчий аналіз лікарської рослинної сировини. 3.03.39 2.ПФ.Д.09.ПП.О.04.03 
  Лікарські збори. Номенклатура офіцинальних зборів. 3.03.40 2.ПФ.Д.09.ПП.О.06.01 
  Компоненти жирних та ефірних олій. 3.03.41 2.ПФ.Д.09.ПП.О.07.05 
  Домішки ефірних, жирних олій. 3.03.42 2.ПФ.Д.09.ПП.О.07.06 
  Методи отримання ефірних, жирних олій. 3.03.43 2.ПФ.Д.09.ПП.О.07.07 
  Стабільність фітопрепаратів. 3.03.44 2.ПФ.Д.10.ПП.О.01.06 
  СИРОВИННА БАЗА 

ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН В 
УКРАЇНІ 

3.03.45 3.ПФ.Д.06.ПР.О.01.01 

  Складання планів обсягів заготівлі лікарської рослин-
ної сировини на поточний рік та на перспективу. 

3.03.46 3.ПФ.Д.06.ПР.О.01.02 

  Рідкі та зникаючі лікарські рослини. Рослинні 
ресурси України та їх охорона. 

3.03.47 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.02.01 

  Зарості лікарських рослин, збереження рідких 
видів лікарських рослин. 

3.03.48 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.02.06 

3.04 Аптечна технологія ліків Тара, й закупорювальний матеріал, що за-
стосовуються в аптечній практиці. 

3.04.01 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.04 

  Фармацевтичні несумісності (фізичні, хімічні, фарма-
кологічні), методи їх усунення. 

3.04.02 1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 01-204.01 

  Правила перевірки та виправлення разових і добових 
доз отруйних та сильнодіючих речовин та норми 
відпуску наркотичних і прирівнених до них речовин в 
різноманітних лікарських формах (порошках, міксту-
рах, краплях, супозиторіях, для дітей). 

3.04.03 1.ПФ.Д.07.ПР.О.02.01 

  Сучасні види лікарських форм конкретних лікарських за-
собів 

3.04.04 1.ПФ.Д.08.ПР.О.03.01 

  Класифікація лікарських форм за агрегатним станом та 
шляхами введення. 

3.04.05 2.ПФ.Д.03.ПП.О.01.01 
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  Лікарські та допоміжні речовини лікарських 
форм. 

3.04.06 1.ПФ.Д.09.ПР.О.02.05 

  Визначення впливу природи допоміжних ре-
човин на терапевтичну ефективність лікарсь-
ких препаратів методами «in vitro» та «in 
vivo». 

3.04.07 1.ПФ.Д.09.ПР.О.02.07 

  Визначення загального об’єму та маси лікарського 
препарату; розрахунки кількості лікарських та до-
поміжних речовин згідно пропису. 

3.04.08 2.ПФ.Д.01.ПП.О.02.02 

  Правила оформлення лікарських засобів, що містять 
отруйні, наркотичні та прирівнені до них речовини, 
етиловий спирт, речовини загального списку згідно 
наказів МОЗ України. 

3.04.09 2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.03 

  Дозування в технології лікарських форм. Прилади та 
апарати для дозування. 

3.04.10 2.ПФ.Д.03.ПП.О.04.01 

  Вода очищена, демінералізована і апаратура для її от-
римання в умовах аптечних закладів. 

3.04.11 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.01 

  Технологія отримання води для ін’єкцій в аптеках. 
Аквадистилятори, особливості конструкції. 

3.04.12 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.02 

  Вимоги до флаконів для ін’єкційних розчинів. 3.04.13 2.ПФ.Д.03.ПП.О.07.01 
  Випробування та підготовка флаконів для ін’єкційних 

розчинів в умовах аптеки відповідно до наказів МОЗ 
України. 

3.04.14 2.ПФ.Д.03.ПП.О.07.03 

  Фізичні та хімічні методи стабілізації. Ме-
ханізм дії стабілізаторів. 

3.04.15 2.ПФ.Д.03.ПП.О.08.01-279; 01-204.02 

  Технологія приготування порошків з різноманітними 
лікарськими речовинами. 

3.04.16 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.02 

  Технологія лікарських зборів, введення до них 
лікарських речовин. 

3.04.17 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.04 

  Апаратура та обладнання, що використовуються в тех-
нології різних лікарських форм. 

3.04.18 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.09 

  Рідкі лікарські форми. Розчинники. Технологія водних 
та неводних розчинів, мікстур, крапель. 

3.04.19 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.10 

  Накази МОЗ України щодо технології лікарських форм 
з рідким дисперсійним середовищем. 

3.04.20 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.11 

  Технологія розчинів високомолекулярних сполук і 
захищених колоїдів. 

3.04.21 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.15 



ГСВОУ _________________ 

 113 

  Технологія водних витягів із лікарської рослинної си-
ровини (настої та відвари). 

3.04.22 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.29 

  М’які лікарські форми. Технологія лініментів, кремів, 
мазей та паст різних типів в умовах аптеки. 

3.04.23 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.44 

  Основи для м’яких лікарських форм (мазей та супози-
торіїв). 

3.04.24 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.46 

  Технологія супозиторіїв (ректальних, вагінальних, па-
личок) в умовах аптеки. 

3.04.25 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.50 

  Стерильні та асептично виготовлені лікарські форми: 
технологія, стабілізація, очистка в умовах аптек. 

3.04.26 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.53 

  Очні лікарські форми (краплі, примочки, мазі). Техно-
логія, стабілізація. 

3.04.27 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.59 

  Технологія виготовлення препаратів для дітей та 
лікарських засобів з антибіотиками. 

3.04.28 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.61 

  Концентровані розчини для мікстур та очних крапель. 3.04.29 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.66 
  Розширення номенклатури внутрішньоаптечної заго-

товки. 
3.04.30 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.67 

  Напівфабрикати порошків, мазей та ін. 3.04.31 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.68 
  Технологія гомеопатичних лікарських форм. 3.04.32 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.72 
  Методи стерилізації лікарських засобів для паренте-

рального застосування (фізичні, хімічні, механічні). 
3.04.33 2.ПФ.Д.03.ПП.О.10.01 

  Державне нормування правил приготування 
лікарських форм та фармацевтичного поряд-
ку в аптеках. 

3.04.34 2.ПФ.Д.03.ПП.О.12.01 

  Правила оформлення паспортів письмового 
контролю на тверді, м’які, парентеральні лі-
карські форми, що виготовляються в аптеках; 
терміни їх зберігання. 

3.04.35 2.ПФ.Д.03.ПП.О.12.03 

  Особливості прописування твердих, м’яких та рідких 
лікарських форм 

3.04.36 2.ПФ.Д.13.ПП.О.04.02 

  Загальні вимоги до зберігання лікарських засобів в 
аптеках. 

3.04.37 3.ПФ.Д.02.ПП.О.02.08 

  Асептика. Організація асептичних умов робо-
ти. 

3.04.38 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.01 

  Ваго-вимірювальні прилади в аптечних закладах, їх 
характеристика. 

3.04.39 4.ПФ.Д.01.ПП.О.01.04 
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3.05 Промислова технологія 
лікарських засобів 

Тара, та пакувальні матеріали, що застосо-
вуються у промисловому виробництві 
лікарських засобів. 

3.05.01 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.02 

  Загальні принципи виробництва готових лікарських 
форм. 

3.05.02  

  Нові лікарські форми пролонгованої дії та з контроль-
ованим вивільненням діючих речовин. 

3.05.03  

  Терапевтичні системи різних типів. 3.05.04  
  Технологія лікарських засобів промислово-

го виробництва. 
3.05.05 1.ПФ.Д.09.ПР.О.01.01-218.02 

  Стабільність та терміни зберігання лікарсь-
ких засобів. 

3.05.06 1.ПФ.Д.09.ПР.О.02.03 

  Промислове виробництво фармацевтичних 
препаратів. 

3.05.07 1.ПФ.Д.09.ПР.О.02.04 
1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.02 
2.ПФ.Д.10.ПП.О.01.05 

  GMP. Чисті приміщення у виробництві 
лікарських засобів. 

3.05.08 1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.03 

  Складання матеріального балансу вироб-
ництва лікарських засобів. 

3.05.09 1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.04 

  Технологія виготовлення лікарських форм 
для парентерального застосування в умовах 
промислового виробництва. 

3.05.10 1.ПФ.Д.09.ПР.О.07.02 

  Складання матеріального балансу вироб-
ництва лікарських засобів. 

3.05.11 1.ПФ.Д.09.ПР.О.07.04 

  Промислове виробництво твердих лікарських форм. 3.05.12 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.06 
  Вода очищена, демінералізована і апаратура для її от-

римання в умовах аптечних закладів. 
3.05.13 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.01 

  Методи визначення термічної стійкості скла.. 3.05.14 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.12 
  Механізми і принципи стабілізації готових 

лікарських форм. 
3.05.15 2.ПФ.Д.03.ПП.О.08.01-279; 01-204.01 

  Тверді лікарські форми промислового виробництва. 3.05.16 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.01 
  Фактори, що впливають на якість твердих лікарських 

форм. 
3.05.17 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.02 

  Основне і допоміжне обладнання виробництва твердих 
лікарських форм. 

3.05.18 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.13 
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  Промислове виробництво фармацевтичних розчинів. 3.05.19 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.12 
  Промислове виробництво сиропів. 3.05.20 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.05 
  Промислове виробництво суспензій та емульсій. 3.05.21 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.25 
  Промислове виробництво настойок та екстрактів. 3.05.22 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.37 
  Технологія виготовлення фітопрепаратів різного при-

значення. 
3.05.23 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.10 

  Технологія виготовлення максимально очищених пре-
паратів в умовах промислового виробництва. 

3.05.24 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.09 

  Технологія виготовлення препаратів ферментів та гор-
монів в умовах промислового виробництва. 

3.05.25 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.42 

  Технологія виготовлення м’яких лікарських форм в 
умовах промислового виробництва. 

3.05.26 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.08 

  Виготовлення супозиторіїв в промислових умовах. 
Номенклатура і стандартизація супозиторіїв. 

3.05.27 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.51 

  Виготовлення в умовах промислового виробництва 
пластирів, гірчичників. 

3.05.28 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.04 

  Промислове виробництво стерильних та асептично 
виготовлених лікарських форм.пластирів, гірчичників. 

3.05.29 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.54 

  Промислове виробництво офтальмологічних лікарсь-
ких препаратів. 

3.05.30 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.60 

  Ветеринарні препарати. 3.05.31 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.73 
  Технологія промислового виробництва аерозольних 

систем різних типів. 
3.05.32 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.77 

  Удосконалення технології ГЛЗ. Лікарські препарати 
пролонгованої дії та з контрольованим вивільненням 
діючих речовин. 

3.05.33 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.82 

  Засоби та методи стерилізації в умовах промислового 
виробництва. 

3.05.34 2.ПФ.Д.03.ПП.О.10.03 

  Технологічне обладнання для стерилізації в умовах 
промислового виробництва. 

3.05.35 2.ПФ.Д.03.ПП.О.10.06 

  Технологія органопрепаратів. 3.05.36 2.ПФ.Д.06.ПП.О.01.02 
  Технологія ліків для парентерального застосування. 3.05.37 2.ПФ.Д.06.ПП.О.04.03 
  Таблетки. 3.05.38 2.ПФ.Д.06.ПП.О.05.03 
  Порошки, збори, гранули, драже та медичні капсули. 3.05.39 2.ПФ.Д.06.ПП.О.05.04 
  Мазі. Пасти. 3.05.40 2.ПФ.Д.06.ПП.О.06.03 
  Гелі. Медичні леніменти. Пластирі.  3.05.41 2.ПФ.Д.06.ПП.О.06.04 
  Супозиторії. 3.05.42 2.ПФ.Д.06.ПП.О.06.05 
  Аерозольні лікарські форми. 3.05.43 2.ПФ.Д.06.ПП.О.07.04 
  Виготовлення води демінералізованої, очищеної та для 3.05.44 2.ПФ.Д.06.ПП.О.08.03 



ГСВО______________________ 

 116 

ін’єкцій. 
  Методи визначення концентрації спирту у водно-

спиртових розчинах. 
3.05.45 2.ПФ.Д.06.ПП.О.09.01 

  Виготовлення екстрагентів певних концентрацій. 3.05.46 2.ПФ.Д.06.ПП.О.09.04 
  Методи визначення хімічної, термічної стійкості скла, 

залишкової напруги у склі. 
3.05.47 2.ПФ.Д.06.ПП.О.10.01 

  Технологія зборів в умовах промислового та аптечного 
виробництва. 

3.05.48 2.ПФ.Д.09.ПП.О.06.07 

  Лікарські форми спеціального призначення (гемостатичні 
губки, шприц-тюбіки та інш.) 

3.05.49 2.ПФ.Д.11.ПП.О.01.02 

  Особливості виготовлення, умови та терміни зберігання 
галенових та новогаленових препаратів. 

3.05.50 2.ПФ.Д.12.ПП.О.02.01-279.02 

3.06 Організація та економіка фар-
мації 

Організація роботи аптеки з товарними запа-
сами. 

3.06.01 2.ПФ.Д.01.ПП.О.03.01 

  Накази МОЗ України стосовно приймання 
рецептів виготовлення і відпуску лікарських 
засобів. 

3.06.02 2.ПФ.Д.01.ПП.О.01.03 

  Накази МОЗ України щодо виписування ре-
цептів та відпуску наркотичних, отруйних, 
одурманюючих лікарських засобів та прекур-
сорів. 

3.06.03 2.ПФ.Д.01.ПП.О.03.01 

  Правила таксування різних лікарських про-
писів. 

3.06.04 2.ПФ.Д.01.ПП.О.03.01 

  Порядок визначення тарифів за виготовлення 
лікарських форм згідно регіональних норма-
тивних актів. 

3.06.05 2.ПФ.Д.01.ПП.О.03.02 

  Структура рецептури аптек. 3.06.06 2.ПФ.Д.01.ПП.О.04.01 
  Облік рецептів на ліки індивідуального виго-

товлення і готові лікарські засоби. 
3.06.07 2.ПФ.Д.01.ПП.О.04.02 

  Облік рецептів і оплата лікарських засобів, 
що виписуються на пільгових умовах та без-
коштовно. 

3.06.08 2.ПФ.Д.01.ПП.О.04.03 

  Предметно-кількісний облік лікарських засо-
бів в аптеках. 

3.06.09 2.ПФ.Д.01.ПП.О.04.04 
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  Організація внутрішньо аптечного контролю 
якості лікарських засобів згідно наказів МОЗ 
України. 

3.06.10 2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.01 

  Форми внутрішньоаптечного контролю якос-
ті лікарських засобів, облік результатів. 

3.06.11 2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.02 

  Організація безрецептурного відпуску лікас-
ркьих засобів. Державна регламентація. 

3.06.12 2.ПФ.Д.01.ПП.О.04.02 

  Витрати аптечного підприємства. Методика 
розрахунку. 

3.06.13 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.01 

  Розрахунок фінансових результатів діяльнос-
ті аптек: торгових накладень, прибутку, рен-
табельності. 

3.06.14 3.ПФ.Д.04.ПП.О.01.02 

  Оподаткування аптек. Поняття про податки, 
їх види. 

3.06.15 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.03 

  Законодавча база України щодо підприємни-
цької діяльності. 

3.06.16 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.04 

  Ціноутворення на медикаменти. 3.06.17 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.05 
  Товарний звіт та звіт про фінансову-

господарську діяльність аптеки. 
3.06.18 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.07 

  Господарські засоби аптечних підприємств, їх 
класифікація. 

3.06.19 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.08 

  Планування розвитку і розміщення аптечної 
мережі. 

3.06.20 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.10 

  Державний реєстр лікарських засобів. 3.06.21 3.ПФ.Д.01.ПП.О.02.04 
  Накази МОЗ України щодо отримання, збері-

гання та відпуску отруйних, наркотичних та 
прирівняних до них лікарських засобів. 

3.06.22 3.ПФ.Д.01.ПП.О.02.03 

  Категорії амбулаторних хворих, що отриму-
ють ліки безкоштовно та з частковою опла-
тою. 

3.06.23 3.ПФ.Д.03.ПП.О.01.01 

  Товарообіг аптечних підприємств, його хара-
ктеристика, зміст, значення як економічного 

3.06.24 3.ПФ.Д.03.ПП.О.02.01 
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показника. 
  Розрахунок та облік роздрібного, оптового і 

загального товарообігу. 
3.06.25 3.ПФ.Д.04.ПП.О.01.02 

  Інші активи аптеки, класифікація, облік їх 
руху. 

3.06.26 3.ПФ.Д.03.ПП.О.02.04 

  Облік: значення, мета, завдання, вимоги, фо-
рми. 

3.06.27 3.ПФ.Д.03.ПП.О.05.02 

  Первинний облік товаро-матеріальних цінно-
стей аптеки. 

3.06.28 3.ПФ.Д.03.ПП.О.05.03 

  Порядок реєстрації руху ліків, що підлягають 
предметно-кількісному обліку у відповідних 
документах. 

3.06.29 3.ПФ.Д.03.ПП.О.06.03 

  Організаційна структура аптеки. Організація 
роботи відділів аптеки, їх функції. 

3.06.30 3.ПФ.Д.03.ПП.О.07.01 

  Облік інших видів витрат товарів в аптеках. 3.06.31 3.ПФ.Д.03.ПП.О.08.02 
  Організація лабораторних і фасувальних ро-

біт в аптеках, їх облік. 
3.06.32 3.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01 

  Звітність аптек, її види. 3.06.33 3.ПФ.Д.04.ПП.О.01.01 
  Інвентаризація товарно-матеріальних ціннос-

тей: завдання, строки, види та документальне 
оформлення результатів. 

3.06.34 3.ПФ.Д.04.ПП.О.04.03 

  Природна втрата: порядок розрахунку та но-
рми списання. 

3.06.35 3.ПФ.Д.04.ПП.О.03.03 

  Державні стандарти бухгалтерського обліку в 
Україні. 

3.06.36 3.ПФ.Д.04.ПП.О.04.01 

  Класифікація бухгалтерських рахунків, їх ко-
респонденція. 

3.06.37 3.ПФ.Д.04.ПП.О.04.02 

  Регістри бухгалтерського обліку, їх запов-
нення. 

3.06.38 3.ПФ.Д.04.ПП.О.05.02 

  Структура бухгалтерського балансу, методи-
ка його складання. 

3.06.39 3.ПФ.Д.04.ПП.О.05.03 

  Закони України про оподаткування заробітної 3.06.40 3.ПФ.Д.05.ПП.О.01.01 
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плати. 
  Відрахування із заробітної плати.  3.06.41 3.ПФ.Д.05.ПП.О.01.02 
  Цінова політика на медикаменти (накази 

МОЗ України). 
3.06.42 3.ПФ.Д.05.ПП.О.01.02 

  Система оплати праці аптечних працівників. 3.06.43 3.ПФ.Д.05.ПР.О.05.02 
  Облік праці і заробітної плати. Порядок нара-

хування різних видів доплат та утримань. 
3.06.44 3.ПФ.Д.05.ПР.О.05.03 

  Розрахунки платної чисельності працівників 
та фонду споживання. 

3.06.45 3.ПФ.Д.05.ПР.О.05.05 

  Посадові обов’язки провізора-технолога з 
приймання рецептів і відпуску ліків, провізо-
ра-аналітика та провізора з виготовлення вну-
трішньо аптечних заготовок; організація їх 
робочих місць. 

3.06.46 3.ПФ.Д.08.ПР.О.02.10 

  Матеріальна відповідальність співробітників 
аптек, її види і документальне оформлення. 

3.06.47 3.ПФ.Д.09.ПР.О.03.04 

  Грошові кошти в аптечних підприємствах, 
значення їх обліку. 

3.06.48 3.ПФ.Д.10.ПР.О.01.01 

  Касові операції та безготівкові розрахунки. 
Організація роботи ЕККА в аптечних закла-
дах. 

3.06.49 3.ПФ.Д.10.ПР.О.01.03 

  Накази МОЗ України щодо санітарних норм і 
правил аптеки. 

3.06.50 4.ПФ.Д.01.ПР.О.04.04 

  Планування та організація розташування 
приміщень аптеки. 

3.06.51 4.ПФ.Д.01.ПП.О.05.01 

3.07 Менеджмент та маркетинг у 
фармації 

Основні положення фармацевтичного марке-
тингу.  

3.07.01 1.ПФ.Д.04.ПР.О.01.01 

  Процес управління фармацевтичним марке-
тингом. 

3.07.02 1.ПФ.Д.04.ПР.О.01.02 

  Попит та пропозиція фармацевтичних то-
варів. 

3.07.03 1.ПФ.Д.04.ПР.О.01.03 

  Маркетингові дослідження фармацевтичного 3.07.04 1.ПФ.Д.04.ПР.О.01.04 
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ринку. 
  Товар у маркетинговій діяльності.  3.07.05 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.02.01 
  Визначення потреби в лікарських засобах. 3.07.06 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.02.02 
  Споживацька цінність фармацевтичного то-

вару. 
3.07.07 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.02.03 

  Прогнозування асортименту лікарських препаратів. 3.07.08 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.03.07 
  Зовнішнє середовище організації. 3.07.09 1.ПФ.Д.04.ПР.О.04.01 
  Асортиментна політика фармацевтичних 

підприємств; формування асортименту 
лікарських засобів; номенклатура фармацев-
тичного товару. 

3.07.10 1.ПФ.Д.04.ПР.О.04.02 

  Маркетингові інформаційні системи; підси-
стеми МІС. 

3.07.11 1.ПФ.Д.04.ПР.О.04.04 

  Автоматизовані інформаційно-пошукові си-
стеми; технічні засоби в управлінні. 

3.07.12 1.ПФ.Д.04.ПР.О.04.05 

  Фармацевтична інформація в умовах ринку; 
визначення інформаційних потреб лікарів та 
провізорів. 

3.07.13 1.ПФ.Д.04.ПР.О.05.01 

  Товарна політика фармацевтичних 
підприємств. 

3.07.14 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.06.02 

  Позиціонування фармацевтичного товару.  3.07.15 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.06.03 
  Процес управління фармацевтичним марке-

тингом.  
3.07.16 1.ПФ.Д.04.ПР.О.07.01 

  Управління процесом прийняття рішень. 3.07.17 1.ПФ.Д.05.ПР.О.01.02 
 

  Вивчення ринку лікарських засоб 3.07.18 1.ПФ.Д.05.ПР.О.01.03 
  Основні положення фармацевтичного марке-

тингу. 
3.07.19 1.ПФ.Д.05.ПР.О.02.01 

  Організації фармацевтичної системи як 
об’єкти управління. Зовнішнє середовище 
організації. 

3.07.20 1.ПФ.Д.05.ПР.О.03.01 

  Ринкові структури управління у фармації. 3.07.21 1.ПФ.Д.05.ПР.О.03.02 
  Збутова діяльність у системі фармацевтично- 3.07.22 1.ПФ.Д.05.ПР.О.03.03 
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го маркетингу; формування збутової політики 
фірм в зовнішньоекономічній діяльності. 

  Просування товару. 3.07.23 1.ПФ.Д.05.ПР.О.04.03 
  Стратегія маркетингових комунікацій і сти-

мулювання збуту фармацевтичної продукції. 
3.07.24 1.ПФ.Д.05.ПР.О.04.04 

  Ціна у системі маркетингу. Цінова політика 
фармацевтичних підприємств. 

3.07.25 1.ПФ.Д.05.ПР.О.05.01 

  Попит та пропозиція фармацевтичних това-
рів. 

3.07.26 1.ПФ.Д.05.ПР.О.05.03 

  Організації фармацевтичної системи як 
об’єкти управління. Зовнішнє середовище 
організації. 

3.07.27 1.ПФ.Д.06.ПР.О.01.01 

  Товарна політика фармацевтичних 
підприємств. 

3.07.28 1.ПФ.Д.06.ПР.О.01.03 

   Конкурентоспроможність фармацевтичного 
товару та фірми.  

3.07.29 1.ПФ.Д.06.ПР.О.01.05 

  Стратегія маркетингових комунікацій і сти-
мулювання збуту фармацевтичної продукції. 

3.07.30 1.ПФ.Д.06.ПР.О.01.08 

  Цінова політика підприємств в залежності від 
типу ринку. 

3.07.31 1.ПФ.Д.06.ПР.О.02.02 

  Цінова еластичність попиту та пропозицій. 3.07.32 1.ПФ.Д.06.ПР.О.02.03 
  Міжнародний маркетинг у фармації. 3.07.33 1.ПФ.Д.06.ПР.О.04.03 
  Менеджмент і підприємництво; підприємни-

цька діяльність у фармації. 
3.07.34 1.ПФ.Д.06.ПР.О.05.01 

  Етапи створення нових лікарських засобів. 3.07.35 1.ПФ.Д.08.ПР.О.02.01 
  Вимоги, що ставляться до генеричних 

лікарських засобів. Поняття про бренди та 
генерики.  

3.07.36 1.ПФ.Д.08.ПР.О.02.04 

  Сучасні досягнення та напрямки розвитку фармацевтичної 
науки та медичної практики 

3.07.37 2.ПФ.Д.13.ПП.Р.02.01 

  Сучасні джерела фармацевтичної та фармакологічної ін-
формації 

3.07.38 2.ПФ.Д.13.ПП.Р.02.02 

  Види, структура та вимоги до інформації про лікарські 3.07.39 2.ПФ.Д.13.ПП.Р.02.04 
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засоби. Закони ЄЕС та України про рекламу ліків. 
  Принципи складання фармацевтичної інформації та ство-

рення інформаційної продукції 
3.07.40 2.ПФ.Д.13.ПП.Р.02.05 

  Етично-правові норми фармацевтичної діяль-
ності. 

3.07.41 2.ПФ.Д.13.ПП.О.03.01 

  Реклама у системі маркетингу; реклама лікар-
ських засобів, її особливості. 

3.07.42 2.ПФ.Д.13.ПП.О.03.02 

  Товар у маркетинговій діяльності.  3.07.43 2.ПФ.Д.13.ПП.О.03.03 
  Питання фармацевтичної та медичної деон-

тології 
3.07.44 2.ПФ.Д.13.ПП.О.04.06 

  Сполучні процеси в управлінні. 3.07.45 2.ПФ.Д.13.ПП.О.05.01 
  Стратегія маркетингових комунікацій і сти-

мулювання збуту фармацевтичної продукції. 
3.07.46 2.ПФ.Д.13.ПП.О.05.02 

  Планування рекламних кампаній. 3.07.47 2.ПФ.Д.13.ПП.О.05.04 
  Етично-правові норми фармацевтичної діяль-

ності. 
3.07.48 2.ПФ.Д.13.ПП.О.06.01 

  Державне регулювання і управління проце-
сом розробки і виробництва ліків. 

3.07.49 2.ПФ.Д.13.ПП.О.06.02 

  Іноваційна діяльність підприємств фармацев-
тичного профілю. 

3.07.50 2.ПФ.Д.13.ПП.О.06.04 

  Законодавча база України щодо підприємни-
цької діяльності. 

3.07.51 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.04 

  Маркетингові дослідження фармацевтичного 
ринку. 

3.07.52 3.ПФ.Д.01.ПП.О.02.01 

  Ціноутворення на медикаменти. 3.07.53 3.ПФ.Д.01.ПП.О.02.02 

  Інформаційно-управлінські системи у пла-
нуванні і контролю. 

3.07.54 3.ПФ.Д.01.ПП.О.03.03 

  Підходи до формування цін на медикаменти в 
Україні та за кордоном. 

3.07.55 3.ПФ.Д.05.ПР.О.02.01 

  Ліцензування підприємницької діяльності. 3.07.56 3.ПФ.Д.08.ПР.О.01.02 
  Організація фармацевтичної системи як 

об’єкти управління. Зовнішнє середовище 
3.07.57 3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.02 
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організацій. 
  Функції управління. 3.07.58 3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.03 
  Управління трудовими ресурсами. 3.07.59 3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.05 
  Планування підприємництва – бізнес-план. 3.07.60 3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.10 
  Ризик у підприємницькій діяльності; шляхи 

зниження ризику; види втрат. 
3.07.61 3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.11 

  Документообіг в фармацевтичних закладах, його види. 3.07.62 3.ПФ.Д.09.ПР.О.02.02 
  Реєстрація документів, їх систематизація. Контроль за 

їх виконанням. 
3.07.63 3.ПФ.Д.09.ПР.О.02.03 

  Документальні ревізії. 3.07.64 3.ПФ.Д.09.ПР.О.02.04 
  „Паблік рилейшнз” у системі менеджменту та марке-

тингу фармацевтичних підприємств. 
3.07.65 4.ПФ.Д.02.ПР.О.02.03 

  Належна аптечна практика. 3.07.66 4.ПФ.Д.02.ПР.О.02.02 
  Теоретичні основи менеджменту. 3.07.67 4.ПФ.Д.03.ПР.О.01.01 
  Менеджмент та успішне управління. 3.07.68 4.ПФ.Д.03.ПР.О.01.05 
  Соціальна відповідальність організацій. 3.07.69 4.ПФ.Д.04.ПР.О.03.02 
  Етика бізнесу. 3.07.70 4.ПФ.Д.04.ПР.О.03.03 
  Групова динаміка і керівництво. 3.07.71 4.ПФ.Д.05.ПР.О.01.02 
  Влада. Лідерство. 3.07.72 4.ПФ.Д.05.ПР.О.01.03 
  Основні положення щодо працевлаштування в країнах 

з ринковою економікою. 
3.07.73 4.ПФ.Д.05.ПР.О.02.03 

  Моделі, методи і підходи до прийняття управлінського 
рішення. 

3.07.74 4.ПФ.Д.05.ПР.О.05.03 

3.08 Фармацевтична хімія  Вдосконалення фізико-хімічних методів ана-
лізу. 

3.08.01 3.ПФ.Д.02.ПП.О.01.03 

  Аналітична нормативна документація та ета-
пи її розробки. 

3.08.02 1.ПФ.Д.09.ПР.О.05.01 

  Лікарські засоби з групи алкалоїдів. 3.08.03 2.ПФ.Д.01.ПП.О.02.06 
  Фізичні властивості лікарських засобів. 3.08.04 2.ПФ.Д.03.ПП.О.04.05 
  Хімічні властивості лікарських засобів. 3.08.05 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.70 
  Класифікація лікарських засобів та загальні 

вимоги до їх зберігання. 
3.08.06 1.ПФ.Д.01.ПР.О.01.0 

  Зв’язок “хімічна будова – фармакологічна 
дія”. 

3.08.07 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.01 

  Зберігання лікарських засобів згідно їх хіміч- 3.08.08 1.ПФ.Д.03.ПР.О.01.03 
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них властивостей. 
  Лікарські засоби неорганічної природи. 3.08.09 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.05 
  Лікарські засоби органічної природи. 3.08.10 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.06 
  Лікарські засоби природного походження. 3.08.11 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.07 
  Хімічна будова лікарських засобів. 3.08.12 1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204.01 
  Етапи створення нових лікарських засобів. 3.08.13 1.ПФ.Д.08.ПР.О.02.01 
  Методи якісного аналізу лікарських засобів. 3.08.14 1.ПФ.Д.09.ПР.О.05.06 
  Методи кількісного аналізу лікарських засо-

бів. 
3.08.15 1.ПФ.Д.09.ПР.О.05.07 

  Аналітична нормативна документація та ета-
пи її розробки. 

3.08.16 1.ПФ.Д.09.ПР.О.05.01 

  Аналіз лікарських форм в процесі виробницт-
ва. 

3.08.17 1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.05 

  Спектроскопія ІЧ-, УФ-, ЯМР-, колориметрія, 
флюорометрія, хроматографія в аналізі лікар-
ських засобів. 

3.08.18 2.ПФ.Д.08.ПП.О.09.03 

  Номенклатура: хімічні та тривіальні назви. 3.08.19 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.01 
  Фізико-хімічні властивості лікарських засобів 

неорганічної та органічної природи. 
3.08.20 1.ПФ.Д.10.ПР.О.01.02 

  Державне нормування якості лікарських за-
собів. 

3.08.21 2.ПФ.Д.01.ПП.О.06.01 

  Лікарські речовини елементів ІІ групи. 3.08.22 3.ПФ.Д.03.ПП.О.04.05 
  Лікарські речовини елементів ІV групи. 3.08.23 3.ПФ.Д.03.ПП.О.04.06 
  Лікарські речовини гетероциклічного ряду. 3.08.24 3.ПФ.Д.03.ПП.О.04.07 
  Лікарські речовини природного походження. 3.08.25 3.ПФ.Д.03.ПП.О.04.08 
  Фізіко-хімічні властивості основних груп біо-

логічно активних речовин. 
3.08.26 1.ПФ.Д.10.ПР.О.01.02 

  Лікарські форми з антибіотиками. 3.08.27 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.64 
  Лікарські засоби ароматичного ряду. 3.08.28 2.ПФ.Д.04.ПП.О.03.04 
  Фізичний контроль екстемпорально виготов-

лених ліків. 
3.08.29 2.ПФ.Д.05.ПП.О.01.01 

  Хімічний контроль екстемпорально виготов- 3.08.30 2.ПФ.Д.05.ПП.О.01.05 
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лених ліків. 
  Природа та характер домішок. 3.08.31 2.ПФ.Д.06.ПП.О.01.01 
  Випробування на чистоту лікарських засобів. 3.08.32 2.ПФ.Д.06.ПП.О.01.05 
  Загальні методи аналізу лікарських речовин 

органічної природи.  
3.08.33 2.ПФ.Д.06.ПП.О.02.01 

  Методи контролю якості готової продукції. 3.08.34 2.ПФ.Д.06.ПП.О.03.06 
  Визнчення фізичних констант для ідентифі-

кації та випробування на чистоту. 
3.08.35 2.ПФ.Д.06.ПП.О.04.04 

  Фізичний контроль парентеральних лікарсь-
ких форм. 

3.08.36 2.ПФ.Д.06.ПП.О.04.05 

  Фізичний контроль таблеток, капсул, гранул. 3.08.37 2.ПФ.Д.06.ПП.О.05.02 
  Випробування на чистоту лікарських засобів. 3.08.38 2.ПФ.Д.06.ПП.О.06.02 
  Аналіз води очищеної та води для ін’єкцій. 3.08.39 2.ПФ.Д.06.ПП.О.08.02 
  Спирти. Загальна характеристика. 3.08.40 2.ПФ.Д.06.ПП.О.09.03 
  Фармацевтичний аналіз органічних сполук за 

функціональними групами. 
3.08.41 2.ПФ.Д.07.ПП.О.03.02 

  Лікарські засоби елементів І-VІІІ груп періо-
дичної системи. 

3.08.42 2.ПФ.Д.08.ПП.О.01.01-279.04 

  Хроматографічні методи ідентифікації, дос-
лідження чистоти та кількісного вмісту лікар-
ських засобів. 

3.08.43 2.ПФ.Д.08.ПП.О.06.04 

  Стабільність та терміни зберігання лікарсь-
ких засбів. 

3.08.44 2.ПФ.Д.10.ПП.О.01.01 

  Інструментальні методи аналізу лікарських 
форм. 

3.08.45 3.ПФ.Д.08.ПР.О.02.05 

  Експрес-аналіз екс темпоральних ліків. 3.08.46 3.ПФ.Д.08.ПР.О.02.06 
  Форми внутрішньо аптечного контролю яко-

сті лікарських засобів. 
3.08.47 2.ПФ.Д.07.ПП.О.03.02 

  Правила роботи з агресивними розчинниками 
при аналізі лікарських засобів. 

3.08.48 4.ПФ.Д.01.ПП.О.05.04 

3.09 Клінічна фармація Взаємодія лікарських речовин та їжі на етапах всмок-
тування, метаболізму та виведення. 

3.09.01 1.ПФ.Д.08.ПР.О.06.06 
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  Види дії та шляхи введення лікарських засобів. 3.09.02 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.02 
  Види залежності від лікарських препаратів, механізми 

їх розвитку. 
3.09.03 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.01.03 

  Види медикаментозної терапії (замісна, патогенетична, 
симптоматична та інш.) 

3.09.04 1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.09 

  Види фармакологічної взаємодії та несумісності лікар-
ських речовин 

3.09.05 2.ПФ.Д.13.ПП.О.04.05 

  Вимоги, що висуваються до препаратів безрецептурного 
відпуску. 

3.09.06 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.06 

  Вплив ендогенних чинників (вікові та статеві анатомо-
фізіологічні особливості) на фармакокінетику та фар-
макодинаміку ліків., на терапевтичну активність 
лікарських препаратів. 

3.09.07 1.ПФ.Д.08.ПР.О.04.05 

  Вплив психотропних та наркотичних речовин на ор-
ганізм дітей, підлітків, вагітних жінок. 

3.09.08 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.01.05 

  Генетичні, анатомо-фізіологічні особливості людини, 
що впливають на фармакологічні та токсикологічні 
властивості ліків 

3.09.09 1.ПФ.Д.08.ПР.О.03.07 

  Деонтологічні аспекти взаємовідносин провізор-хворий. 3.09.10 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.13 
  Державний реєстр лікарських засобів 3.09.11 3.ПФ.Д.01.ПП.О.02.04 
  Діагностичні критерії станів, що потребують 

обов’язкового втручання лікаря та надання допомоги в 
умовах стаціонару. 

3.09.12 2.ПФ.Д.14.ПП.О.01.01 

  Загальні методи обстеження хворого (огляд, опитуван-
ня, пальпація та інш.). 

3.09.13 2.ПФ.Д.14.ПП.О.01.03 

  Загальні поняття хрономедицини та хронофармако-
логії. 

3.09.14 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.06 

  Залежність негативного впливу від дози шляху та ре-
жиму введення. 

3.09.15 1.ПФ.Д.07.ПР.О.02.04 

  Класифікація лікарських засобів  3.09.16 3.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01 
  Класифікація сучасних лікарських форм.  3.09.17 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.01 
  Клініко-біофармацевтичні особливості різних лікарсь-

ких форм в залежності від фармакологічної групи пре-
парату 

3.09.18 1.ПФ.Д.08.ПР.О.03.04 

  Клініко-фармацевтична порівняльна характеристика пре-
паратів. 

3.09.19 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.10 
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  Клінічні аспекти вибору раціональної лікарської форми в 
залежності від стану хворого, перебігу захворювання, мети 
медикаментозної терапії. 

3.09.20 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.04 

  Клінічні ознаки та механізми розвитку окремих син-
дромів 

3.09.21 1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.05 

  Клінічні прояви (симптоми та синдроми) захворювань, 
за якими призначаються без рецептурні лікарськи за-
соби. 

3.09.22 1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204.07 

  Клінічні прояви негативного впливу лікарських за-
собів.  

3.09.23 1.ПФ.Д.07.ПР.О.02.03 

  Критерії ефективності медикаментозної терапії. 3.09.24 1.ПФ.Д.08.ПР.О.06.08 
  Критерії ефективності терапії безрецептурними ліками. 3.09.25 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.09 
  Лікарські форми спеціального призначення (гемостатичні 

губки, шприц-тюбіки та інш.) 
3.09.26 2.ПФ.Д.11.ПП.О.01.02 

  Лікувально-профілактичні заходи при окремих захво-
рюваннях 

3.09.27 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.03.05 

  Методи клінічного вивчення біоеквівалентності ліків. 3.09.28 1.ПФ.Д.08.ПР.О.02.06 
  Методика використання сучасних трансдермальних, інга-

ляційних, пероральних, ін’єкційних лікарських форм. Ім-
плантанти. 

3.09.29 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.05 

  Міжнародна класифікація захворювань 3.09.30 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.03.03 
  Накази МОЗ України стосовно відпуску лікарських 

засобів. 
3.09.31 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.05 

  Нові лікарські форми пролонгованої дії. Терапевтичні си-
стеми доставки лікарських засобів. 

3.09.32 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.05 

  Нормативні документи, що регламентують відпуск безре-
цептурних препаратів. 

3.09.33 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.10 

  Основні поняття хронобіології, хрономедицини та 
хронофармакології.  

3.09.34 1.ПФ.Д.07.ПР.О.02.05 

  Основні поняття, принципи та положення клінічної 
фармакології 

3.09.35 1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.06 

  Питання фармацевтичної медичної деонтології 3.09.36 2.ПФ.Д.13.ПП.О.04.06 
  Показники безпечності лікарських засобів 3.09.37 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.08 
  Поняття про біоеквівалентність та біодоступність 3.09.38 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.03 
  Поняття про бренди та генерики. Вимоги, що став-

ляться до генеричних лікарських засобів. 
3.09.39 1.ПФ.Д.08.ПР.О.02.04 
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  Поняття про хімічні, фармакологічні, генерічні, фармако-
терапевтичні аналоги 

3.09.40 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.02 

  Правила перевірки та виправлення разових і добових 
доз отруйних і сильно діючих речовин та норми 
відпуску наркотичних і прирівнених до них речовин в 
різноманітних лікарських формах (порошках, міксту-
рах, краплях, супозиторіях, для дітей). 

3.09.41 2.ПФ.Д.01.ПП.О.02.03 

  Сучасні джерела фармацевтичної та фармакологічної ін-
формації 

3.09.42 2.ПФ.Д.13.ПП.Р.02.02 

  Сучасні досягнення та напрямки розвитку фармацевтичної 
науки та медичної практики 

3.09.43 2.ПФ.Д.13.ПП.Р.02.01 

  Сучасні напрямки та схеми медикаментозної терапії 
окремих захворювань 

3.09.44 1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.10 

  Умови раціонального використання лікарських препа-
ратів окремих фармакологічних груп. 

3.09.45 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.01.06 

  Фармакодинаміка та фармакокінетика безрецептурних 
ліків. 

3.09.46 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.09 

  Фармакокінетичні та біофармацевтичні фактори, що впли-
вають на вибір лікарської форми. 

3.09.47 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.03 

  Фармакологічна порівняльна характеристика препаратів  3.09.48 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.09 
  Фармакологічні групи лікарських засобів, які можуть 

визивати лікарську залежність. 
3.09.49 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.01.01 

  Фармакотерапевтична класифікація лікарських засобів. 3.09.50 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.06 
  Фармацевтична опіка. 3.09.51 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.06.05 
  Хронофармакологічні особливості безрецептурних ліків. 3.09.52 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.12 
  Явища, що виникають при повторному та тривалому 

прийомі лікарських засобів. 
3.09.53 1.ПФ.Д.08.ПР.О.07.01 

3.10 Токсикологічна хімія Група речовин, які ізолюються із біологічного ма-
теріалу. 

3.10.01 2.ПФ.Д.04.ПП.О.01.01 

  Ізолювання отрут методом дистиляції (перегонки). 3.10.02 2.ПФ.Д.04.ПП.О.01.02 
  Синильна кислота і її похідні. 3.10.03 2.ПФ.Д.04.ПП.О.01.03 
  Мінералізація органічних лікарських сполук. 3.10.04 2.ПФ.Д.04.ПП.О.02.02 
  Біологічні об’єкти аналізу. 3.10.05 2.ПФ.Д.04.ПП.О.03.01 
  Метаболізм отрут. 3.10.06 2.ПФ.Д.04.ПП.О.03.02 
  Екстракція органічними розчинниками. 3.10.07 2.ПФ.Д.04.ПП.О.03.03 
  Пестициди з групи похідних фосфорних кислот 

(ФОС). 
3.10.08 2.ПФ.Д.04.ПП.О.04.01 
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  Пестициди з групи хлорорганічних сполук (ХОС). 
Похідні карбамінової кислоти, піретроїди, похідні фе-
нолу. 

3.10.09 2.ПФ.Д.04.ПП.О.04.02 

  Ртутьорганічні пестициди. 3.10.10 2.ПФ.Д.04.ПП.О.04.03 
  Хімічні методи дослідження отрут. 3.10.11 2.ПФ.Д.04.ПП.О.04.05 
  ТШХ – скринінг речовин кислого та основного харак-

теру. 
3.10.12 2.ПФ.Д.08.ПП.О.06.05 

  Біологічні об’єкти аналізу. Характеристика біологіч-
них об’єктів. 

3.10.13 1.ПФ.Д.10.ПР.О.01.03 

  Класифікації отрут. 3.10.14 1.ПФ.Д.10.ПР.О.01.04 
  Метаболізм отрут. 3.10.15 1.ПФ.Д.10.ПР.О.01.05 
  Фармакокінетика отрут. 3.10.16 1.ПФ.Д.10.ПР.О.01.06 

3.11 Охорона праці в галузі Очищення, переробка та захоронення відходів вироб-
ництва. 

3.11.01 2.ПФ.Д.07.ПП.О.02.05 

  Основи техніки безпеки. 3.11.02 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.08 

  Основи техніки безпеки. Електропожежна, пожежна 
безпека. 

3.11.03 4.ПФ.Д.01.ПП.О.05.02 

  Правила роботи з агресивними розчинниками при 
аналізі лікарських засобів. 

3.11.04 4.ПФ.Д.01.ПП.О.05.04 

  Управління охороною праці, інструктажі з 
питань охорони праці. 

3.11.05 
2. 02. 01. 01 

  Вимоги безпеки до технологічного облад-
нання та процесів. 

3.11.06 
2. 02. 01. 02 

  Електробезпека та пожежна безпека. 3.11.07 2. 02. 01. 03 
  Аналіз стану безпеки праці в галузі. 3.11.08 2. 02. 01. 04 
  Основи фізіології праці. 3.11.09 2. 02. 01. 05; 

2. 02. 02. 04 
  Санітарно-гігієнічні вимоги та їх реалізація в 

технологічному процесі. 
3.11.10 

2. 02. 02. 01 

  Вплив шкідливих речовин на здоров’я пра-
цюючих. 

3.11.11 
2. 02. 02. 02 

  Аналіз та профілактика професійних за-
хворювань в галузі. 

3.11.12 
2. 02. 02. 03 

  Контроль за дотриманням безпеки праці. 3.11.13 4. 02. 01. 01 
  Державний нагляд і громадський контроль 3.11.14 4. 02. 01. 02 
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за охороною праці. 
  Засоби колективного та індивідуального 

захисту працівників. 
3.11.15 

4. 02. 01. 03 

  Профілактичні заходи щодо запобігання 
травматизму. 

3.11.16 
4. 02. 01. 04 

  Профілактичні заходи щодо запобігання 
аварій. 

3.11.17 
4. 02. 01. 05 

  Контроль за дотриманням санітарно-
гігієнічних вимог. 

3.11.18 
4. 02. 02. 01 

  Класифікація умов праці за шкідливими 
факторами та оцінка їх відповідності санітар-
но-гігієнічним вимогам. 

3.11.19 
4. 02. 02. 02 

  Державний нагляд і громадський контроль 
за дотриманням санітарно-гігієнічних норм. 

3.11.20 
4. 02. 02. 03 

  Профілактичні заходи щодо запобігання 
професійних захворювань та отруєнь. 

3.11.21 
4. 02. 02. 04 

  Розслідування нещасних випадків та аварій. 3.11.22 4. 03. 01. 01 
  Положення про розслідування та облік нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій на 
підприємствах, в установах і організаціях. 

3.11.23 4. 03. 01. 02; 
4. 03. 02. 02 

  Розслідування нещасних випадків та аварій. 3.11.24 4. 03. 02. 01 
  Методи кількісної оцінки екологічних та 

соціальних наслідків випадків та інцидентів. 
3.11.25 

3. 31. 07. 02 

  Аналіз видів, наслідків та критичності від-
мов. 

3.11.26 
3. 31. 07. 03 

  Прямі та непрямі оцінки шкоди для лю-
дей та довкілля. 

3.11.27 
3. 31. 07. 04 

  Оцінка екологічних та соціальних ризиків 
виникнення несприятливого впливу. 

3.11.28 
3. 31. 07. 05 

3.12 Історія медицини та фармації Медицина та фармація в епоху первобіснообщинного 
ладу, період рабовласництва, епоху феодалізму і 
капіталізму. 

3.12.01 1.ПФ.Д.06.ПР.О.02.03 

  Фармація і медицина Стародавньої Русі та в Росії 
ХVІІ-ХІХст. 

3.12.02 1.ПФ.Д.06.ПР.О.04.03 
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  Історія медицини та фармації України. Стан та пер-
спективи розвитку фармацевтичної галузі в сучасній 
Україні. 

3.12.03 1.ПФ.Д.06.ПР.О.05.01 

3.13 Інформаційні технології у 
фармації 

Сучасна довідкова література та компьютерні 
бази даних 

3.13.01 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.07 

  Автоматизовані інформаційно-пошукові си-
стеми; технічні засоби в управлінні. 

3.13.02 1.ПФ.Д.04.ПР.О.04.05 

  Автоматизовані інформаційно-пошукові си-
стеми (АІПС) у фармації. 

3.13.03 2.ПФ.Д.13.ПП.О.03.06 

3.14 Безпека життєдіяльності Безпека в системі “людина – техніка - се-
редовище”. 

3.14.01 
З. 31. 01. 01 

  Поняття про людській чинник та його роль 
у виникненні небезпек. 

3.14.02 
З. 31. 01. 02 

  Шкідливі і небезпечні чинники життєвого 
середовища. 

3.14.03 З. 31. 01. 03; 
З. 31. 06. 02; 
З. 31. 07. 02 

  Безпосередні причини події, випадку, ін-
циденту. 

3.14.04 
З. 31. 01. 04 

  Загальні поняття аналізу та оцінки ризиків. 3.14.05 З. 31. 01. 05 
  Узагальнена модель забезпечення безпеки 

життєдіяльності людини. 
3.14.06 З. 31. 02. 01; 

З. 31. 03. 01 
  Методологічні основи визначення небезпе-

чних об’єктів та процесів. 
3.14.07 

З. 31. 02. 02 

  Засоби та заходи забезпечення безпеки. 3.14.08 З. 31. 02. 03 
  Логічна побудова дерева подій. 3.14.09 З. 31. 02. 04; 

З. 31. 06. 04 
  Якість – категорія безпеки. 3.14.10 З. 31. 02. 05; 

З. 31. 03. 04 
  Якісний і кількісний аналіз рівня ризиків. 3.14.11 З. 31. 03. 02; 

З. 31. 04. 02 
  Прийнятний рівень ризику. 3.14.12 З. 31. 03. 03 
  

Управління безпекою життєдіяльності. 
3.14.13 З. 31. 04. 01; 

З. 31. 05. 01; 
З. 31. 06. 01; 
З. 31. 07. 01 
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  Бар’єри для попередження і захисту. 3.14.14 З. 31. 04. 03; 
З. 31. 05. 02 

  Класифікація та характеристика типових ви-
дів небезпечних ситуацій. 

3.14.15 З. 31. 04. 04; 
З. 31. 05. 03; 
З. 31. 06. 03 

  Поняття про причинно-наслідкові зв’язки 
виникнення випадків та інцидентів з ураху-
ванням кореневих та безпосередніх причин. 

3.14.16 
З. 31. 04. 05 

  Засоби та заходи забезпечення безпеки. 3.14.17 З. 31. 07. 03 
  Державне управління та нагляд за безпе-

кою життєдіяльності. 
3.14.18 

З. 31. 08. 01 

  Положення про розслідування та об-
лік випадків та інцидентів невиробни-
чого характеру. 

3.14.19 

З. 31. 08. 02 

  Поняття про індикатори сталого розвитку. 
Індекс людського розвитку. 

3.14.20 
З. 31. 08. 03 

  Безпека - базовий чинник сталого людсь-
кого розвитку. 

3.14.21 
З. 31. 08. 04 

  Культура безпеки. Декларація про безпеку. 3.14.22 З. 31. 08. 05 
  Методи та методики кількісної оцінки еко-

логічних та соціальних наслідків випадків та 
інцидентів. 

3.14.23 
З. 31. 09. 01 

  Аналіз видів, наслідків та критичності від-
мов елементів системи. 

3.14.24 
З. 31. 09. 02 

  Прямі та непрямі оцінки шкоди для людей 
та довкілля.. 

3.14.25 
З. 31. 09. 03 

  Оцінка екологічних та соціальних ризиків 
виникнення несприятливого впливу. 

3.14.26 
З. 31. 09. 04 

  Паспорт безпеки речовин, матеріалів. Пас-
порт ризику об’єкту. 

3.14.27 
З. 31. 09. 05 

3.15 Фармацевтична етика та деон-
тологія 

Етично-правові норми фармацевтичної діяль-
ності. 

3.15.01 2.ПФ.Д.13.ПП.О.03.01 

  Питання фармацевтичної медичної деонтоло- 3.15.02 2.ПФ.Д.13.ПП.О.04.06 
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гії 
  Професійна моральність. Етичні принципи 

взаємовідносин суб’єктів фармації. 
3.15.03 1.ПФ.Д.06.ПР.О.02.03 

  Етичні критерії просування лікарських засобів на рин-
ку та етика бізнесу в фармації. 

3.15.04 1.ПФ.Д.06.ПР.О.04.03 

  Етичні відносини в колективі та етика ділових сто-
сунків. 

3.15.05 1.ПФ.Д.06.ПР.О.05.01 

3.16 Фізичні методи аналізу Фізичні методи встановлення будови органічних спо-
лук. 

3.16.01 4.ПФ.Д.01.ПП.О.01.03 

  Властивості твердих тіл.  3.16.02 2.ПФ.Д.03.ПП.О.02.03; 
2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.05 

  Поширення світла в речовині. 3.16.03 2.ПФ.Д.08.ПП.О.07.01; 
  Основи метрології та техніки вимірювань. 3.16.04 4.ПФ.Д.01.ПП.О.01.01; 

3.17 Патологічна фізіологія Вплив захворювань окремих органів і систем на фарма-
кокінетику ліків 

3.17.01 1.ПФ.Д.08.ПР.О.03.08 

  Особливості функціонування органів та сис-
тем при типових патологічних процесах 

3.17.02 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.03 

  Патофізіологія травлення та сечоутворення 3.17.03 1.ПФ.Д.08.ПР.О.06.02 

3.18 Ресурсознавство Визначення оптимальних термінів заготівлі лікарської 
рослинної сировини.  

3.18.01 1.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01-231.02 
 

  Періодичність експлуатації заростей лікарських рос-
лин. 

3.18.02 1.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01-231.03 

  Основи заготівельного процесу лікарської рослинної 
сировини. 

3.18.03 2.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01-231.02 

  Терміни заготівлі, температурний режим сушіння 
лікарської рослинної сировини. 

3.18.04 2.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01-231.04 

  СИРОВИННА БАЗА 
ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН В 
УКРАЇНІ 

3.18.05 3.ПФ.Д.06.ПР.О.01.01 

  Складання планів обсягів заготівлі лікарської рослин-
ної сировини на поточний рік та на перспективу. 

3.18.06 3.ПФ.Д.06.ПР.О.01.02 

  Рідкі та зникаючі лікарські рослини. Рослинні 
ресурси України та їх охорона. 

3.18.07 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.02.01 

  Характеристика лікарської рослинної сиро- 3.18.08 2.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01-231.05 
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вини, що використовується у світовій меди-
цині. 

  Сировинна база лікарських рослин в Україні 3.18.09 3.ПФ.Д.06.ПР.О.01.01 
  Складання планів обсягів заготівлі лікарської 

рослинної сировини на поточний рік та на 
перспективу. 

3.18.10 3.ПФ.Д.06.ПР.О.01.02 

3.19 Фармакотерапія  Фармакотерапевтична класифікація лікарських 
засобів 

3.19.01 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.06 

  Характерні ознаки певних фармакотерапев-
тичних груп 

3.19.02 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.09 

  Сучасні напрямки та схеми медикамен-
тозної терапії окремих захворювань 

3.19.03 1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.10 

  Сучасні напрямки підтримуючої медикаментозної терапії 3.19.04 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.03.06 
  Характерні ознаки певних фармакотерапевтичних 

груп. 
3.19.05 1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204.05 

  Сучасні схеми та напрямки фармакотерапії найбільш 
поширених хвороб. 

3.19.06 1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204.09 

  Фармакодинаміка та фармакокінетика 
лікарських препаратів окремих фармако-
логічних груп. 

3.19.07 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.09 

  Професійні захворювання та принципи їх медикаментозної 
корекції 

3.19.08 2.ПФ.Д.11.ПП.О.01.04 

  Основні моделі фармакокінетики. 3.19.09 1.ПФ.Д.09.ПР.О.03.01 
  Методи забору та підготовки до подальшого 

вивчення біологічного матеріалу (кров, сли-
на, сеча тощо). 

3.19.10 1.ПФ.Д.09.ПР.О.03.03 

3.20 Медичне і фармацевтичне 
товарознавство 

Класифікація кодування товарів 3.20.02 1.ПФ.Д.01.ПР.О.01.02 

  Упаковка готових лікарських форм, кла-
сифікація, особливості. 

3.20.03 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.01 

  Тара, та пакувальні матеріали, що застосо-
вуються у промисловому виробництві 
лікарських засобів. 

3.20.04 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.02 
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  Тара, й закупорювальний матеріал, що за-
стосовуються в аптечній практиці. 

3.20.05 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.04 

  Обладнання та інвентар аптек. 3.20.06 2.ПФ.Д.03.ПП.О.04.04 
  Обладнання для дезинфекції, передстерилізаційної 

обробки та стерилізації. 
3.20.07 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.03 

  Апарати та пристрої, які використовуються у техно-
логії лікарських форм для парентерального застосу-
вання. 

3.20.08 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.55 

  Міжнародна торгівельна номенклатура лі-
карських засобів 

3.20.09 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.04 

  Тара, закупорювальні засоби та пакувальні матеріали, 
які використовуються в медицині та фармації; вимоги 
до них. 

3.20.09 2.ПФ.Д.03.ПП.О.07.04 

  Обладнання та інвентар аптек. 3.20.10 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.35 
  Апаратура для стерилізації в умовах аптечних за-

кладів. 
3.20.11 2.ПФ.Д.03.ПП.О.10.02 

  Обладнання для дезинфекції, предстерилізаційної 
обробки та стерилізації. 

3.20.12 2.ПФ.Д.03.ПП.О.10.04 

  Тара, закупорювальні засоби і пакувальні матеріали, 
які використовуються у медицині та фармації. 

3.20.13 3.ПФ.Д.02.ПП.О.02.01 

  Прилади та обладнання, що використовують-
ся для створення асептичних умов у вироб-
ництві лікарських засобів. 

3.20.14 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.02 

  Засоби малої механізації та обладнання, що застосо-
вуються в аптеках. 

3.20.15 4.ПФ.Д.01.ПП.О.03.02 

3.21 Лабораторна діагностика Критерії ефективності лікарських засобів 3.21.01 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.07 
  Показники безпечності лікарських засобів 3.21.02 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.08 
  Клінічні прояви негативного впливу лікарських за-

собів.  
3.21.03 1.ПФ.Д.07.ПР.О.02.03 

  Клінічні прояви (симптоми та синдроми) захворювань, 
за якими призначаються лікарськи засоби. 

3.21.04 1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204.07 

  Методи клінічного вивчення біоеквівалентності ліків. 3.21.05 1.ПФ.Д.08.ПР.О.02.06 
  Генетичні, анатомо-фізіологічні особливості людини, 

що впливають на фармакологічні та токсикологічні 
властивості ліків 

3.21.06 1.ПФ.Д.08.ПР.О.03.07 

  Критерії ефективності медикаментозної терапії. 3.21.07 1.ПФ.Д.08.ПР.О.06.08 
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  Явища, що виникають при повторному та тривалому 
прийомі лікарських засобів. 

3.21.08 1.ПФ.Д.08.ПР.О.07.01 

  Методи забору та підготовки до подальшого вивчення 
біологічного матеріалу (кров, слина, сеча тощо). 

3.21.09 1.ПФ.Д.09.ПР.О.03.03 

  Біологічні об’єкти аналізу. 3.21.10 1.ПФ.Д.10.ПР.О.01.03 
3.22 Біофармація Біофармація як теоретична основа технології 

лікарських препаратів. Фармацевтичні чин-
ники та їх вплив на терапевтичну ефектив-
ність ліків. 

3.22.01 1.ПФ.Д.10.ПР.О.01.03 

  Визначення впливу природи допоміжних ре-
човин на терапевтичну ефективність лікарсь-
ких препаратів методами «in vitro» та «in 
vivo». 

3.22.02 1.ПФ.Д.09.ПР.О.02.07 

  Вплив фізичного стану лікарських речовин 
(ступеню подрібнення, розчинності, поверх-
невого натягу, в’язкості, поліморфізму та ін.) 
на швидкість їх вивільнення із лікарських 
форм. 

3.22.03 ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.11 

  Вплив виду лікарської форми на процес всмоктування 
лікарських речовин в кров. 

3.22.04 2.ПФ.Д.12.ПП.О.02.01-279.01 

  Вплив технологічних чинників на процес вивільнення 
лікарських речовин із лікарських  форм. 

3.22.05 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.01 

  Вплив простої хімічної модифікації лікарської речови-
ни на швидкість її всмоктування в кров. 

3.22.06 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.02 

  Терапевтична нееквівалентність лікарських препа-
ратів. Вплив змінних чинників на стабільність лікарсь-
ких форм. 

3.22.07 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.04 

  Вплив біологічних чинників та чинників зовнішнього 
середовища на терапевтичну ефективність лікарських 
препаратів. 

3.22.08 2.ПФ.Д.03.ПП.О.04.04 

  Біологічна доступність лікарських засобів. Біофарма-
цевтичні методи оцінки якості лікарських препаратів 
(«in vitro» та «in vivo», хімічні). 

3.22.09 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.03 

3.23 Патентознавство Набуття та здійснення прав інтелектуальної власності. 3.23.01 З. 20. 10. 01 
  Система інтелектуальної власності. 3.23.02 З. 20. 10. 02 
  Авторське право і суміжні права. 3.23.03 З. 20. 10. 03 
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  Право промислової власності. 3.23.04 З. 20. 10. 04 
  Право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної влас-

ності. 
3.23.05 З. 20. 10. 05 

3.24 Фармацевтичне законодавство Законодавча база України щодо підприємни-
цької діяльності. 

3.24.01 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.04 

  Цивільно-правові відносини суб’єктів фармацевтичної 
діяльності. Правопорушення та відповідальність 
працівників фармації. 

3.24.02 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.02.01 

  Підприємницька діяльність у фармації та особливості 
її регулювання. 

3.24.03 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.02.02 

  Правові основи регулювання окремих видів діяльності 
у фармації та контролю якості лікарських засобів. 

3.24.04 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.03.07 

3.25 Стандартизація лікарських 
засобів 

Державне нормування якості лікарських засобів. 3.25.01 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.01 

  Методи якісного аналізу лікарських засобів. 3.25.02 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.09 
  Методи кількісного аналізу лікарських засобів. 3.25.03 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.46 
  Інструментальні методи аналізу.  3.25.04 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.85 

3.26 Технологія лікарських косме-
тичних засобів 

Класифікація лікарських косметичних засобів. 3.26.01 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.83 

  Технологія твердих лікарських косметичних засобів. 3.26.02 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.84 
  Технологія рідких лікарських косметичних засобів. 3.26.03 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.85 
  Технологія м’яких лікарських косметичних засобів. 3.26.04 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.86 

3.27 Комп’ютерні технології у 
фармації 

Сучасна довідкова література та компью-
терні бази даних 

3.27.01 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.07 

  Автоматизовані інформаційно-пошукові си-
стеми; технічні засоби в управлінні. 

3.27.02 1.ПФ.Д.04.ПР.О.04.05 

  Автоматизовані інформаційно-пошукові си-
стеми (АІПС) у фармації. 

3.27.03 2.ПФ.Д.13.ПП.О.03.06 

3.28 Належна фармацевтична 
практика 

Промислове виробництво фармацевтичних препаратів. 3.28.01 1.ПФ.Д.09.ПР.О.02.04 
1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.02 
2.ПФ.Д.10.ПП.О.01.05 

  GMP. Чисті приміщення у виробництві лікарських за-
собів. 

3.28.02 1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.03 

  Гігієна аптечних закладів та фармацевтичних вироб-
ництв. 

3.28.03 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.05 

  Промислова санітарія. 3.28.04 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.06 
3.29 Військова підготовка* За планом Міністерства оборони України   
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3.30 Пропедевтична практика з 
аптечної технології ліків 

Тара, й закупорювальний матеріал, що за-
стосовуються в аптечній практиці. 

3.30.01 1.ПФ.Д.03.ПР.О.02.04 

  Сучасні види лікарських форм конкретних лікарських за-
собів 

3.30.02 1.ПФ.Д.08.ПР.О.03.01 

  Класифікація лікарських форм за агрегатним станом та 
шляхами введення. 

3.30.03 2.ПФ.Д.03.ПП.О.01.01 

  Дозування в технології лікарських форм. Прилади та 
апарати для дозування. 

3.30.04 2.ПФ.Д.03.ПП.О.04.01 

  Вода очищена, демінералізована і апаратура для її от-
римання в умовах аптечних закладів. 

3.30.05 2.ПФ.Д.03.ПП.О.05.01 

  Апаратура та обладнання, що використовуються в тех-
нології різних лікарських форм. 

3.30.06 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.09 

  Основи для м’яких лікарських форм (мазей та супози-
торіїв). 

3.30.07 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.46 

  Методи стерилізації лікарських засобів для паренте-
рального застосування (фізичні, хімічні, механічні). 

3.30.08 2.ПФ.Д.03.ПП.О.10.01 

  Загальні вимоги до зберігання лікарських засобів в 
аптеках. 

3.30.09 3.ПФ.Д.02.ПП.О.02.08 

  Асептика. Організація асептичних умов робо-
ти. 

3.30.10 2.ПФ.Д.07.ПП.О.05.01 

  Ваго-вимірювальні прилади в аптечних закладах, їх 
характеристика. 

3.30.11 4.ПФ.Д.01.ПП.О.01.04 

3.31 Ознайомча практика з ор-
ганізації економіки фармації 

Організація роботи аптеки з товарними запа-
сами. 

3.31.01 2.ПФ.Д.01.ПП.О.03.01 

  Організація внутрішньо аптечного контролю 
якості лікарських засобів згідно наказів МОЗ 
України. 

3.31.02 2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.01 

  Організація безрецептурного відпуску лікас-
ркьих засобів. Державна регламентація. 

3.31.03 2.ПФ.Д.01.ПП.О.04.02 

  Організаційна структура аптеки. Організація 
роботи відділів аптеки, їх функції. 

3.31.04 3.ПФ.Д.03.ПП.О.07.01 

  Накази МОЗ України щодо санітарних норм і 
правил аптеки. 

3.31.05 4.ПФ.Д.01.ПР.О.04.04 

  Планування та організація розташування 
приміщень аптеки. 

3.31.06 4.ПФ.Д.01.ПП.О.05.01 
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3.32 Польова практика з ботаніки Термінологія. Хімічна і ботанічна номенклатура. 3.32.01 2.ПФ.Д.09.ПП.О.01.02; 
2.ПФ.Д.09.ПП.О.02.06; 
2.ПФ.Д.09.ПП.О.03.02; 
2.ПФ.Д.09.ПП.О.06.02 

  Опис і характеристика лікарської рослинної сировини, 
що містить різні групи біологічно активних речовин. 

3.32.02 2.ПФ.Д.09.ПП.О.02.05 

  Морфологія вегетативних та генеративних органів. 3.32.03 1.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01-231.05; 
1.ПФ.Д.02.ПР.О.02.03; 
2.ПФ.Д.09.ПП.О.02.08 

3.33 Ознайомча практика медична Принципи надання невідкладної допомоги 3.33.01 2.ПФ.Д.11.ПП.О.01.03 
  Методика використання сучасних трансдермальних, інга-

ляційних, пероральних, ін’єкційних лікарських форм. Ім-
плантанти. 

3.33.02 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.05 

  Основні етапи надання медичної допомоги. 3.33.03 2.ПФ.Д.14.ПП.О.01.02 
  Алгоритм надання невідкладної допомоги на етапі 

долікарняної допомоги. 
3.33.04 2.ПФ.Д.14.ПП.О.01.04 

  Прості маніпуліції (вєнопункція, веносепція, 
зондування та ін.). 

3.33.05 1.ПФ.Д.09.ПР.О.03.04 

3.34 Навчальна практика з фарма-
когнозії 

Класифікація лікарської рослинної сировини. 3.34.01 1.ПФ.Д.01.ПР.О.02.01-279; 01-204.10 

  Технологія переробки лікарської рослинної 
сировини. Технологічне обладнання для 
подрібнення лікарської рослинної сировини. 

3.34.02 2.ПФ.Д.02.ПП.О.02.03 

  Морфологічний аналіз лікарської рослинної 
сировини та домішок. Первинна обробка си-
ровини. 

3.34.03 1.ПФ.Д.09.ПР.О.03.04 

  Рідкі та зникаючі лікарські рослини. Рослинні 
ресурси України та їх охорона. 

3.34.04 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.02.01 

3.35 Навчальна практика з техно-
логії готових лікарських за-
собів 

Технологія лікарських засобів промислового 
виробництва. 

3.35.01 1.ПФ.Д.09.ПР.О.01.01-218.02 

  Промислове виробництво фармацевтичних 
препаратів. 

3.35.02 1.ПФ.Д.09.ПР.О.02.04 
1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.02 
2.ПФ.Д.10.ПП.О.01.05 

  GMP. Чисті приміщення у виробництві 
лікарських засобів. 

3.35.03 1.ПФ.Д.09.ПР.О.06.03 
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  Технологія виготовлення лікарських форм 
для парентерального застосування в умовах 
промислового виробництва. 

3.35.04 1.ПФ.Д.09.ПР.О.07.02 

  Промислове виробництво твердих лікарських форм. 3.35.05 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.39 
  Тверді лікарські форми промислового виробництва. 3.35.06 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.01 
  Фактори, що впливають на якість твердих лікарських 

форм. 
3.35.07 2.ПФ.Д.03.ПП.О.10.02 

  Основне і допоміжне обладнання виробництва твердих 
лікарських форм. 

3.35.08 2.ПФ.Д.06.ПП.О.08.03 

  Технологія виготовлення порошків і зборів в умовах 
промислового виробництва 

3.35.09 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.14 

  Промислове виробництво фармацевтичних розчинів. 3.35.10 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.12 
  Промислове виробництво сиропів. 3.35.11 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.04 
  Промислове виробництво суспензій та емульсій. 3.35.12 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.25 
  Промислове виробництво настойок та екстрактів. 3.35.13 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.37 
  Технологія виготовлення фітопрепаратів різного при-

значення. 
3.35.14 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.15 

  Технологія виготовлення максимально очищених пре-
паратів в умовах промислового виробництва. 

3.35.15 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.65 

  Технологія виготовлення препаратів ферментів та гор-
монів в умовах промислового виробництва. 

3.35.16 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.42 

  Технологія виготовлення м’яких лікарських форм в 
умовах промислового виробництва. 

3.35.17 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.21 

  Виготовлення в умовах промислового виробництва 
пластирів, гірчичників. 

3.35.18 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.05 

  Промислове виробництво офтальмологічних лікарсь-
ких препаратів. 

3.35.19 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.60 

  Технологія промислового виробництва аерозольних 
систем різних типів. 

3.35.20 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.77 

  Технологічне обладнання для стерилізації в умовах 
промислового виробництва. 

3.35.21 2.ПФ.Д.03.ПП.О.10.06 

  Виготовлення води демінералізованої, очищеної та для 
ін’єкцій. 

3.35.22 2.ПФ.Д.06.ПП.О.08.03 

3.36 Навчальна практика з клініч-
ної фармації 

Види дії та шляхи введення лікарських засобів. 3.36.01 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.02 

  Види залежності від лікарських препаратів, механізми 
їх розвитку. 

3.36.02 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.01.03 

  Види медикаментозної терапії (замісна, патогенетична, 3.36.03 1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.09 
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симптоматична та інш.) 
  Види фармакологічної взаємодії та несумісності лікар-

ських речовин 
3.36.04 2.ПФ.Д.13.ПП.О.04.05 

  Вимоги, що висуваються до препаратів безрецептурного 
відпуску. 

3.36.05 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.06 

  Вплив ендогенних чинників (вікові та статеві анатомо-
фізіологічні особливості) на фармакокінетику та фар-
макодинаміку ліків., на терапевтичну активність 
лікарських препаратів. 

3.36.06 1.ПФ.Д.08.ПР.О.04.05 

  Вплив психотропних та наркотичних речовин на ор-
ганізм дітей, підлітків, вагітних жінок. 

3.36.07 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.01.05 

  Деонтологічні аспекти взаємовідносин провізор-хворий. 3.36.08 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.13 
  Державний реєстр лікарських засобів 3.36.09 3.ПФ.Д.01.ПП.О.02.04 
  Діагностичні критерії станів, що потребують 

обов’язкового втручання лікаря та надання допомоги в 
умовах стаціонару. 

3.36.10 2.ПФ.Д.14.ПП.О.01.01 

  Залежність негативного впливу від дози шляху та ре-
жиму введення. 

3.36.11 1.ПФ.Д.07.ПР.О.02.04 

  Класифікація лікарських засобів  3.36.12 3.ПФ.Д.02.ПП.О.01.01 
  Класифікація сучасних лікарських форм.  3.36.13 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.01 
  Клініко-фармацевтична порівняльна характеристика пре-

паратів. 
3.36.14 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.10 

  Клінічні ознаки та механізми розвитку окремих син-
дромів 

3.36.15 1.ПФ.Д.01.ПР.О.03.01-204.05 

  Клінічні прояви (симптоми та синдроми) захворювань, 
за якими призначаються без рецептурні лікарськи за-
соби. 

3.36.16 1.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01-204.07 

  Клінічні прояви негативного впливу лікарських за-
собів.  

3.36.17 1.ПФ.Д.07.ПР.О.02.03 

  Критерії ефективності терапії безрецептурними ліками. 3.36.18 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.09 
  Лікарські форми спеціального призначення (гемостатичні 

губки, шприц-тюбіки та інш.) 
3.36.19 2.ПФ.Д.11.ПП.О.01.02 

  Лікувально-профілактичні заходи при окремих захво-
рюваннях 

3.36.20 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.03.05 

  Методика використання сучасних трансдермальних, інга-
ляційних, пероральних, ін’єкційних лікарських форм. Ім-

3.36.21 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.05 
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плантанти. 
  Накази МОЗ України стосовно відпуску лікарських 

засобів. 
3.36.22 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.05 

  Нові лікарські форми пролонгованої дії. Терапевтичні си-
стеми доставки лікарських засобів. 

3.36.23 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.05 

  Нормативні документи, що регламентують відпуск безре-
цептурних препаратів. 

3.36.24 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.10 

  Питання фармацевтичної медичної деонтології 3.36.25 2.ПФ.Д.13.ПП.О.04.06 
  Показники безпечності лікарських засобів 3.36.26 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.08 
  Поняття про біоеквівалентність та біодоступність 3.36.27 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.03 
  Поняття про бренди та генерики. Вимоги, що став-

ляться до генеричних лікарських засобів. 
3.36.28 1.ПФ.Д.08.ПР.О.02.04 

  Поняття про хімічні, фармакологічні, генерічні, фармако-
терапевтичні аналоги 

3.36.29 1.ПФ.Д.01.ПР.О.04.02 

  Правила перевірки та виправлення разових і добових 
доз отруйних і сильно діючих речовин та норми 
відпуску наркотичних і прирівнених до них речовин в 
різноманітних лікарських формах (порошках, міксту-
рах, краплях, супозиторіях, для дітей). 

3.36.30 1.ПФ.Д.07.ПР.О.02.01 

  Сучасні джерела фармацевтичної та фармакологічної ін-
формації 

3.36.31 2.ПФ.Д.13.ПП.Р.02.02 

  Умови раціонального використання лікарських препа-
ратів окремих фармакологічних груп. 

3.36.32 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.01.06 

  Фармакодинаміка та фармакокінетика безрецептурних 
ліків. 

3.36.33 1.ПФ.Д.08.ПР.О.05.09 

  Фармакокінетичні та біофармацевтичні фактори, що впли-
вають на вибір лікарської форми. 

3.36.34 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.03 

  Фармакологічні групи лікарських засобів, які можуть 
визивати лікарську залежність. 

3.36.35 2.ПФ.Д.15.ПП.Р.01.01 

  Фармацевтична опіка. 3.36.36 2.ПФ.Д.13.ПП.О.05.05 
  Хронофармакологічні особливості безрецептурних ліків. 3.36.37 2.ПФ.Д.12.ПП.О.01.01-279; 01-231.12 
  Явища, що виникають при повторному та тривалому 

прийомі лікарських засобів. 
3.36.38 1.ПФ.Д.08.ПР.О.07.01 

3.37 Виробнича практика з аптеч-
ної технології ліків 

Фармацевтичні несумісності (фізичні, хімічні, фарма-
кологічні), методи їх усунення. 

3.37.01 1.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01-279; 01-204.01 

  Правила перевірки та виправлення разових і добових 
доз отруйних та сильнодіючих речовин та норми 

3.37.02 1.ПФ.Д.07.ПР.О.02.01 



ГСВОУ _________________ 

 143 

відпуску наркотичних і прирівнених до них речовин в 
різноманітних лікарських формах (порошках, міксту-
рах, краплях, супозиторіях, для дітей). 

  Визначення загального об’єму та маси лікарського 
препарату; розрахунки кількості лікарських та до-
поміжних речовин згідно пропису. 

3.37.03 2.ПФ.Д.01.ПП.О.02.02 

  Правила оформлення лікарських засобів, що містять 
отруйні, наркотичні та прирівнені до них речовини, 
етиловий спирт, речовини загального списку згідно 
наказів МОЗ України. 

3.37.04 2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.03 

  Фізичні та хімічні методи стабілізації. Ме-
ханізм дії стабілізаторів. 

3.37.05 2.ПФ.Д.03.ПП.О.08.01-279; 01-204.02 

  Технологія приготування порошків з різноманітними 
лікарськими речовинами. 

3.37.06 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.02 

  Рідкі лікарські форми. Розчинники. Технологія водних 
та неводних розчинів, мікстур, крапель. 

3.37.07 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.10 

  Технологія розчинів високомолекулярних сполук і 
захищених колоїдів. 

3.37.08 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.15 

  Технологія водних витягів із лікарської рослинної си-
ровини (настої та відвари). 

3.37.09 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.29 

  М’які лікарські форми. Технологія лініментів, кремів, 
мазей та паст різних типів в умовах аптеки. 

3.37.10 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.44 

  Технологія супозиторіїв (ректальних, вагінальних, па-
личок) в умовах аптеки. 

3.37.11 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.50 

  Стерильні та асептично виготовлені лікарські форми: 
технологія, стабілізація, очистка в умовах аптек. 

3.37.12 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.53 

  Очні лікарські форми (краплі, примочки, мазі). Техно-
логія, стабілізація. 

3.37.13 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.59 

  Технологія виготовлення препаратів для дітей та 
лікарських засобів з антибіотиками. 

3.37.14 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.61 

  Концентровані розчини для мікстур та очних крапель. 3.37.15 2.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01-218.66 
  Правила оформлення паспортів письмового 

контролю на тверді, м’які, парентеральні лі-
карські форми, що виготовляються в аптеках; 
терміни їх зберігання. 

3.37.16 2.ПФ.Д.03.ПП.О.12.03 

3.38 Виробнича практика з фарма-
цевтичного аналізу 

Лікарські засоби неорганічної природи. 3.38.01 1.ПФ.Д.09.ПР.О.05.03 

  Лікарські засоби органічної природи. 3.38.02 1.ПФ.Д.09.ПР.О.05.05 
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  Лікарські засоби природного походження. 3.38.03 2.ПФ.Д.04.ПП.О.03.06 
  Хімічний контроль екстемпорального виготовлених 

ліків. 
3.38.04 2.ПФ.Д.05.ПП.О.01.05 

  Методи контролю якості готової продукції. 3.38.05 2.ПФ.Д.06.ПП.О.03.06 
3.39 Виробнича практика з ор-

ганізації економіки фармації 
Накази МОЗ України стосовно приймання 
рецептів виготовлення і відпуску лікарських 
засобів. 

3.39.01 2.ПФ.Д.01.ПП.О.01.03 

  Накази МОЗ України щодо виписування ре-
цептів та відпуску наркотичних, отруйних, 
одурманюючих лікарських засобів та прекур-
сорів. 

3.39.02 2.ПФ.Д.01.ПП.О.03.01 

  Правила таксування різних лікарських про-
писів. 

3.39.03 2.ПФ.Д.01.ПП.О.03.01 

  Порядок визначення тарифів за виготовлення 
лікарських форм згідно регіональних норма-
тивних актів. 

3.39.04 2.ПФ.Д.01.ПП.О.03.02 

  Структура рецептури аптек. 3.39.05 2.ПФ.Д.01.ПП.О.04.01 
  Облік рецептів на ліки індивідуального виго-

товлення і готові лікарські засоби. 
3.39.06 2.ПФ.Д.01.ПП.О.04.02 

  Облік рецептів і оплата лікарських засобів, 
що виписуються на пільгових умовах та без-
коштовно. 

3.39.07 2.ПФ.Д.01.ПП.О.04.03 

  Предметно-кількісний облік лікарських засо-
бів в аптеках. 

3.39.08 2.ПФ.Д.01.ПП.О.04.04 

  Форми внутрішньоаптечного контролю якос-
ті лікарських засобів, облік результатів. 

3.39.08 2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.02 

  Витрати аптечного підприємства. Методика 
розрахунку. 

3.39.09 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.01 

  Розрахунок фінансових результатів діяльнос-
ті аптек: торгових накладень, прибутку, рен-
табельності. 

3.39.10 3.ПФ.Д.04.ПП.О.01.02 

  Законодавча база України щодо підприємни-
цької діяльності. 

3.39.11 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.04 
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  Ціноутворення на медикаменти. 3.39.12 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.05 
  Товарний звіт та звіт про фінансову-

господарську діяльність аптеки. 
3.39.13 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.07 

  Накази МОЗ України щодо отримання, збері-
гання та відпуску отруйних, наркотичних та 
прирівняних до них лікарських засобів. 

3.39.14 3.ПФ.Д.01.ПП.О.02.03 

  Категорії амбулаторних хворих, що отриму-
ють ліки безкоштовно та з частковою опла-
тою. 

3.39.15 3.ПФ.Д.03.ПП.О.01.01 

  Товарообіг аптечних підприємств, його хара-
ктеристика, зміст, значення як економічного 
показника. 

3.39.16 3.ПФ.Д.03.ПП.О.02.01 

  Розрахунок та облік роздрібного, оптового і 
загального товарообігу. 

3.39.17 3.ПФ.Д.04.ПП.О.01.02 

  Інші активи аптеки, класифікація, облік їх 
руху. 

3.39.18 3.ПФ.Д.03.ПП.О.02.04 

  Первинний облік товаро-матеріальних цінно-
стей аптеки. 

3.39.19 3.ПФ.Д.03.ПП.О.05.03 

  Порядок реєстрації руху ліків, що підлягають 
предметно-кількісному обліку у відповідних 
документах. 

3.39.20 3.ПФ.Д.03.ПП.О.06.03 

  Облік інших видів витрат товарів в аптеках. 3.39.21 3.ПФ.Д.03.ПП.О.08.02 
  Організація лабораторних і фасувальних ро-

біт в аптеках, їх облік. 
3.39.22 3.ПФ.Д.03.ПП.О.09.01 

  Звітність аптек, її види. 3.39.23 3.ПФ.Д.04.ПП.О.01.01 
  Інвентаризація товаро-матеріальних ціностей: 

завдання, строки, види та документальне 
оформлення результатів. 

3.39.24 3.ПФ.Д.04.ПП.О.04.03 

  Природна втрата: порядок розрахунку та но-
рми списання. 

3.39.25 3.ПФ.Д.04.ПП.О.03.03 

  Закони України про оподаткування заробітної 
плати. 

3.39.26 3.ПФ.Д.05.ПП.О.01.01 
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  Відрахування із заробітної плати.  3.39.27 3.ПФ.Д.05.ПП.О.01.02 
  Цінова політика на медикаменти (накази 

МОЗ України). 
3.39.28 3.ПФ.Д.05.ПП.О.01.02 

  Система оплати праці аптечних працівників. 3.39.29 3.ПФ.Д.05.ПР.О.05.02 
  Облік праці і заробітної плати. Порядок нара-

хування різних видів доплат та утримань. 
3.39.30 3.ПФ.Д.05.ПР.О.05.03 

  Посадові обов’язки провізора-технолога з 
приймання рецептів і відпуску ліків, провізо-
ра-аналітика та провізора з виготовлення вну-
трішньо аптечних заготовок; організація їх 
робочих місць. 

3.39.31 3.ПФ.Д.08.ПР.О.02.10 

  Матеріальна відповідальність співробітників 
аптек, її види і документальне оформлення. 

3.39.32 3.ПФ.Д.09.ПР.О.03.04 

  Грошові кошти в аптечних підприємствах, 
значення їх обліку. 

3.39.33 3.ПФ.Д.10.ПР.О.01.01 

  Касові операції та безготівкові розрахунки. 
Організація роботи ЕККА в аптечних закла-
дах. 

3.39.34 3.ПФ.Д.10.ПР.О.01.03 

3.40 Виробнича практика з марке-
тингу та менеджменту у фар-
мації 

Попит та пропозиція фармацевтичних то-
варів. 

3.40.01 1.ПФ.Д.04.ПР.О.01.03 

  Маркетингові дослідження фармацевтичного 
ринку. 

3.40.02 1.ПФ.Д.04.ПР.О.01.04 

  Товар у маркетинговій діяльності.  3.40.03 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.02.01 
  Визначення потреби в лікарських засобах. 3.40.04 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.02.02 
  Прогнозування асортименту лікарських препаратів. 3.40.05 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.03.07 
  Асортиментна політика фармацевтичних 

підприємств; формування асортименту 
лікарських засобів; номенклатура фармацев-
тичного товару. 

3.40.06 1.ПФ.Д.04.ПР.О.04.02 

  Маркетингові інформаційні системи; підси-
стеми МІС. 

3.40.07 1.ПФ.Д.04.ПР.О.04.04 

  Фармацевтична інформація в умовах ринку; 3.40.08 1.ПФ.Д.04.ПР.О.05.01 
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визначення інформаційних потреб лікарів та 
провізорів. 

  Товарна політика фармацевтичних 
підприємств. 

3.40.09 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.06.02 

  Позиціонування фармацевтичного товару.  3.40.10 1.ПФ.Д.04.ПР.Р.06.03 
  Процес управління фармацевтичним марке-

тингом.  
3.40.11 1.ПФ.Д.04.ПР.О.07.01 

  Вивчення ринку лікарських засоб 3.40.12 1.ПФ.Д.05.ПР.О.01.03 
  Визначення потреби у лікарських засобах. 3.40.13 1.ПФ.Д.05.ПР.О.02.03 
  Збутова діяльність у системі фармацевтично-

го маркетингу; формування збутової політики 
фірм в зовнішньоекономічній діяльності. 

3.40.14 1.ПФ.Д.05.ПР.О.03.03 

  Просування товару. 3.40.15 1.ПФ.Д.05.ПР.О.04.03 
  Стратегія маркетингових комунікацій і сти-

мулювання збуту фармацевтичної продукції. 
3.40.16 1.ПФ.Д.05.ПР.О.04.04 

  Ціна у системі маркетингу. Цінова політика 
фармацевтичних підприємств.  

3.40.17 1.ПФ.Д.05.ПР.О.05.01 

  Менеджмент і підприємництво; підприємни-
цька діяльність у фармації. 

3.40.18 1.ПФ.Д.06.ПР.О.05.01 

  Етапи створення нових лікарських засобів. 3.40.19 1.ПФ.Д.08.ПР.О.02.01 
  Сучасні джерела фармацевтичної та фармакологічної ін-

формації 
3.40.20 2.ПФ.Д.13.ПП.Р.02.02 

  Види, структура та вимоги до інформації про лікарські 
засоби. Закони ЄЕС та України про рекламу ліків. 

3.40.21 2.ПФ.Д.13.ПП.Р.02.04 

  Принципи складання фармацевтичної інформації та ство-
рення інформаційної продукції 

3.40.22 2.ПФ.Д.13.ПП.Р.02.05 

  Реклама у системі маркетингу; реклама лікар-
ських засобів, її особливості. 

3.40.23 2.ПФ.Д.13.ПП.О.03.02 

  Товарна політика фармацевтичних 
підприємств. 

3.40.24 2.ПФ.Д.13.ПП.О.06.03 

  Іноваційна діяльність підприємств фармацев-
тичного профілю. 

3.40.25 2.ПФ.Д.13.ПП.О.06.04 

  Законодавча база України щодо підприємни- 3.40.26 3.ПФ.Д.01.ПП.О.01.04 
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цької діяльності. 
  Маркетингові дослідження фармацевтичного 

ринку. 
3.40.27 3.ПФ.Д.01.ПП.О.02.01 

  Управління трудовими ресурсами. 3.40.28 3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.05 
  Планування підприємництва – бізнес-план. 3.40.29 3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.10 
  Ризик у підприємницькій діяльності; шляхи 

зниження ризику; види втрат. 
3.40.30 3.ПФ.Д.08.ПР.О.03.11 

  Документообіг в фармацевтичних закладах, його види. 3.40.31 3.ПФ.Д.09.ПР.О.02.02 
  Реєстрація документів, їх систематизація. Контроль за 

їх виконанням. 
3.40.32 3.ПФ.Д.09.ПР.О.02.03 

  „Паблік рилейшнз” у системі менеджменту та марке-
тингу фармацевтичних підприємств. 

3.40.33 4.ПФ.Д.02.ПР.О.02.03 

  Влада. Лідерство. 3.40.34 4.ПФ.Д.05.ПР.О.01.03 
  Основні положення щодо працевлаштування в країнах 

з ринковою економікою. 
3.40.35 4.ПФ.Д.05.ПР.О.02.03 

  Моделі, методи і підходи до прийняття управлінського 
рішення. 

3.40.36 4.ПФ.Д.05.ПР.О.05.03 

  Автоматизовані інформаційно-пошукові системи; тех-
нічні засоби в управлінні. 

3.40.37 4.ПФ.Д.05.ПР.О.01.03 

3.41 Виробнича практика зі 
спеціалізації 

Відповідно до змісту і програм зі спеціалізації   
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Додаток В 
(обов’язковий) 

Таблиця – Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки, рекомендованими  навчальними дисциплінами й практиками 

Цикл підго-

товки 

Нормативна частина програми підготовки Варіативна частина 
програми підготовки 

Кількість академічних годин/кредитів вивчення рекомендованих навчальних дисциплін або практик Навчальний час за 
циклом підготовки 

Навчальний час за 
циклом підготовки Шифри рекомендованих навчальних дисциплін або практик 

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12      % Годин/ 
кредитів 

% Годин/ 
кредитів 

1. Гумані-
тарної та 
соціально-
економічної 
підготовки 

108/

2 

54/ 

1 

162/

3 

54/ 

1 

54/ 

1 

135/

2,5 

297/

5,5 

216/ 

4 

108/

2 

54/ 

1 

54/ 

1 

54/ 

1 

     13,1 1350 25    

2. Природни-
чо-наукової 
підготовки 

2.01 

 

162/

3 

2.02 

 

162/

3 

2.03 

 

189/

3,5 

2.04 

 

216/

4 

2.05 

 

270/

5 

2.06 

 

270/

5 

2.07 

 

162/

3 

2.08 

 

108/

2 

2.09 

 

135/

2,5 

2.10 

 

81/ 

1,5 

2.11 

 

189/ 

3,5 

2.12 

 

189/ 

3,5 

2.13 

 

135/ 

2,5 

    22,0 2268 42    

3. Профе-
сійної та 
практичної 
підготовки 

3.01 

 

54/ 

1 

3.02 

 

378/

7 

3.03 

 

270/

5 

3.04 

 

270/

5 

3.05 

 

189/

3,5 

3.06 

 

270/

5 

3.07 

 

270/

5 

3.08 

 

513/

9,5 

3.09 

 

270/

5 

3.10 

 

189/

3,5 

3.11 

 

27/ 

0,5 

3.12 

 

54/ 

1 

3.13 

 

162/ 

3 

3.14 

 

54/ 

1 

3.15 

 

54/ 

1 

3.16 

 

54/ 

1 

3.17 

 

162/ 

3 

58,5 6021 111,5    

 3.18 

 

81/ 

1,5 

3.19 

 

108/

2 

3.20 

 

189/

3,5 

3.21 

 

108/

2 

3.22 

 

54/ 

1 

3.23 

 

54/ 

1 

3.24 

 

81/ 

1,5 

3.25 

 

81/ 

1,5 

 

3.26 

 

81/ 

1,5 

3.27 

 

108/ 

2 

 

3.28 

 

108/ 

2 

 

3.29 

 

594/ 

11 

3.30 

 

54/ 

1 

3.31 

 

54/ 

1 

3.32 

 

108/ 

2 

3.33 

 

54/ 

1 

3.34 

 

108/ 

2 

      

 3.35 

 

54/ 

1 

3.36 

 

54/ 

1 

3.37 

 

162/ 

3 

3.38 

 

162/ 

3 

3.39 

 

162/ 

3 

3.40 

 

108/ 

2 

3.41 

 

54/ 

1 

                

Загальний навчальний час за програмою підготовки:   10287 / 190,5 Нормативна частина: 
9639/178,5 -  93,7  % 

Варіатю частина: 
648/12 – 6,3 %     
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