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Мета: закріпити та поглибити теоретичні знання та практичні вміння, набуті в 

процесі навчання і необхідні для самостійної роботи при виконанні професійних 
завдань провізора з контролю та забезпечення якості лікарських засобів. 

Завдання: набуття навичок в галузі надання якісної фармацевтичної опіки 

пацієнтам з урахуванням знань щодо фізичних, фізико-хімічних та хімічних 

властивостей лікарських препаратів, основних закономірностей залежності 
«структура-активність», уникнення можливої взаємодії лікарських засобів в 

процесі їх виготовлення та застосування, встановлення доброякісності 

індивідуальних лікарських засобів, їх багатокомпонентних сумішей та 
забезпечення їх належного зберігання, набуття знань з основних методів синтезу 

лікарських засобів чи добування з природної сировини; в галузі фармацевтичного 

аналізу. 

 

Результати навчання:  

1.  Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній 

діяльності. 
2. Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки безпеки 

при здійсненні професійної діяльності. 

3.  Демонстрування вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації 
з різних джерел та використання цих результатів для рішення типових та 

складних спеціалізованих завдань професійної діяльності. 

4. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність за 

них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях; дотримуватися 
принципів деонтології та етики у професійній діяльності. 

5. Виконувати професійну діяльність з використанням креативних методів та 

підходів. 
6. Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній 

діяльності 
7. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних 

груп з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, 

фармакокінетичних та фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати 

споживачам безрецептурні лікарські засоби та інші товари аптечного 
асортименту з наданням консультативної допомоги та фармацевтичної опіки . 

8. Визначати вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, 

розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і 
обумовлені станом, особливостями організму людини та фізико-хімічними 

властивостями лікарських засобів. 

9. Прогнозувати та визначати вплив факторів навколишнього середовища на 

якість лікарських засобів та споживчі характеристики інших товарів 
аптечного асортименту під час їх зберігання. 

10. Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нормативно-

правових актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик. 
11. Забезпечувати контроль якості лікарських засобів та документувати його 

результати. Здійснювати управління ризиками якості на усіх етапах життєвого 

циклу лікарських засобів. 



12. Здійснювати усі види контролю якості лікарських засобів; складати 

сертифікати якості серії лікарського засобу та сертифікату аналізу враховуючи 
вимоги чинних нормативних документів, Державної фармакопеї України та 

результати проведеного контролю якості. Розробляти специфікації та методики 

контролю якості відповідно до вимог чинної Державної фармакопеї.  

13. Визначати основні органолептичні, фізичні, хімічні, фізико-хімічні, та 
фармакотехнологічні показники лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати 

методи їх стандартизації, здійснювати статистичну обробку результатів згідно з 

вимогами Державної фармакопеї України. 
 

Забезпечення 

загальних та 

професійних 

компетентностей 

ЗК. 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК. 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ЗК. 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК. 12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ФК 4. Здатність забезпечувати раціональне застосування рецептурних та 

безрецептурних лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту 
згідно з фізико-хімічними, фармакологічними характеристиками, біохімічними, 

патофізіологічними особливостями конкретного захворювання та 

фармакотерапевтичними схемами його лікування 
ФК 7. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та інших 

товарів аптечного асортименту відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та 

правил Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я 

ФК 12. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-
правових, законодавчих актів України та рекомендацій належних 

фармацевтичних практик. 

ФК 19. Здатність організовувати та здійснювати контроль якості лікарських 
засобів у відповідності з вимогами Державної фармакопеї України та належних 

практик, визначати способи відбору проб для контролю лікарських засобів та 

проводити їх стандартизацію відповідно до діючих вимог, запобігати 

розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів 
ФК 20. Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських 

засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської 

рослинної сировини і допоміжних речовин з використанням фізичних, хімічних, 
фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та 

фармакоорганолептичних методів контролю 

 

 


