
1. Назва модуля: Нормування контролю якості лікарських засобів 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.2.04_4 
3. Тип модуля: вибірковий (варіативний) 
4. Семестр: 8 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 58 (лекцій – 28, практичних – 30) 
6. Лектор: Гарматюк Олена Валентинівна 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні положення загальних статей ДФ України, наказів та інших 

чинних нормативних документів МОЗ України щодо прописування, виготовлення, 
контролю якості та відпуску лікарських засобів; вимоги GPP до виробництва 
лікарських засобів в аптечних умовах; вимоги GMP до виробництва лікарських 
засобів у промислових умовах; основні правила техніки безпеки і фармацевтичного 
порядку на фармацевтичних підприємствах; класифікацію лікарських засобів; 
асортимент лікарських та допоміжних речовин, їх характеристику, області 
застосування, можливість адекватної заміни; 

уміти: використовувати нормативну, довідкову і наукову літературу для 
вирішення професійних завдань; перевіряти правильність оформлення рецептів, 
разові і добові дози в лікарських засобах для внутрішнього застосування і ректальних 
лікарських засобах; визначати сумісність інгредієнтів; орієнтуватися у вимогах 
належної аптечної та виробничої практик до виробництва лікарських засобів; 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: маркетинг послуг 
кореквізити: мерчиндайзинг 
10. Зміст модуля:  
політика в сфері якості, що визначає загальні наміри та спрямованість компанії 

стосовно якості; політику в сфері якості, що визначає загальні наміри та 
спрямованість компанії стосовно якості; цілі в сфері якості, необхідні для 
впровадження політики в сфері якості; ДСТУ ISO 9000-2007 Системи управління 
якістю; ДСТУ ISO 9001-2009 Системи управління якістю; ДСТУ ISO 9004-2001 
Системи управління якістю; Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. 
Фармацевтична розробка (ICH Q8);  

11. Рекомендована література: 
1.  Громовик Б. П. Менеджмент і маркетинг у фармації / Б. П. Громовик, Г. Д. 

Гасюк, О. Р. Левицька.: затв. МОН України як підручник для студ. вищих медичних 
(фармацевтичних) навчальних закладів // за ред. Б. П. Громовика. – К. : Медицина, 
2008. – 750 с. 

2. Громовик Б. П. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади/ 
Б. П. Громовик; рек. Центральним метод. кабінетом з вищої мед. освіти МОЗ України 
як навч. посібник для студ. вищих фармацевтичних навч. закладів і фармацевтичних 
ф-тів вищих мед. закладів IV рівнів акредитації. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 454 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
–        Поточний контроль (70%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (30%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, 

тестові завдання). 
14. Мова навчання: українська.   


