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Досвід викладання
дисципліни
«Вступ до фаху
з ознайомчою практикою»
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Характеристика навчальної дисципліни
Дисципліна обов’язкова
Кількість кредитів – 3
Модулів – 1
Змістових модулів – 2
Загальна кількість годин – 90,
з них :
• лекції – 16
• семінарські заняття - 4
• практичні заняття - 30
• самостійна робота - 40

Освітньо-професійні програми:
Фармація, Клінічна фармація
Рік підготовки: 1-й
Семестр: 1-й
Вид контролю: Залік

27

Структура навчальної
дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ
Тема 1. Соціально-економічні та організаційно-освітні аспекти системи фармацевтичного забезпечення населення. Історичні
аспекти становлення фармацевтичної освіти в Україні та за кордоном. Історія становлення і розвитку Національного
фармацевтичного університету.
Тема 2. Історичні етапи становлення і розвитку медицини та фармації у стародавні часи. Фармація в епоху середньовіччя.
Тема 3. Видатні вчені та їх внесок у розвиток медицини та фармації. Розвиток медицини та фармації в Україні.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ, ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА
Тема 4. Основні принципи організації фармацевтичного забезпечення населення та механізми державного регулювання
фармацевтичної діяльності.
Тема 5. Основи організації фармацевтичної інформації. Інноваційні технології у системі забезпечення населення лікарськими
засобами.
Тема 6. Організація діяльності аптек як закладів системи охорони здоров'я. Санітарно-протиепідемічний режим аптеки та
фармацевтичний порядок.
Тема 7. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів. Сутність концепції відповідального самолікування.
Тема 8. Організація рецептурного відпуску лікарських засобів.
Тема 9. Організація контролю якості, зберігання, виготовлення лікарських засобів в аптеці.
Тема 10. Сучасна медицина та фармація в країнах світу.
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Практичні заняття на підприємствах міста
Ознайомлення з організаційною
структурою та виробничими процесами
аптеки, процесом виробництва лікарських
засобів в умовах аптеки, з сучасним
обладнанням, що використовується під час
екстемпорального приготування ліків.

Практичні заняття на базі
першої в Україні приватної
виробничої аптеки №6
ТОВ «Леда»

Практичні заняття на підприємствах міста

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та
медичної продукції Державної служби з лікарських засобів
та контролю за наркотиками у Харківській області

Знайомство з організацією системи контролю
якості лікарських засобів на державному рівні;
ознайомлення з функціями та основними
завдання лабораторії, обладнанням та
особливостями його роботи.

Аптечні заклади міста Харкова

Ознайомлення з основними завданнями, функціями
та організаційною структурою сучасних аптек,
організацією роботи відділів аптеки, з аптечною
документацією та правилами рецептурного та
безрецептурного відпуску лікарських засобів.

Відео-екскурсії

«Особливості зберігання
лікарських засобів»

«Аптека як заклад охорони здоров’я»

«Інформатизація в аптеці»
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ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!

Національний фармацевтичний університет
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002
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