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ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА
МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ  ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у студентів теоретичних знань та

практичних навичок й умінь з оптимізації фармакотерапії шляхом контролю за раціональним

застосуванням лікарських засобів, безпекою фармакотерапії, а також надання спеціальних

фахових послуг, зокрема фармацевтичної опіки, орієнтованої на пацієнта та необхідної для

ефективної та безпечної фармакотерапії.

Предметом вивчення дисципліни є: вивчення принципів раціонального застосування

лікарських засобів, надання спеціальних фахових послуг, зокрема фармацевтичної опіки.

Основні завдання дисципліни: засвоєння принципів та набуття навичок надання

фармацевтичної опіки пацієнтам при відпуску безрецептурних та рецептурних лікарських

засобів; визначення, контроль та впровадження відповідного плану фармакотерапії,

адаптованого до потреб конкретного пацієнта, з урахуванням стану організму та властивостей

лікарських засобів.



ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА
Компетентності,  які  здобувач  освіти  набуде  в 

результаті  навчання

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у

практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання та розуміння предметної

області та розуміння професії.

ЗК 4. Навички використання

інформаційних і комунікаційних

технологій.

ЗК 5. Вміння виявляти та вирішувати

проблеми.

ЗК 7. Здатність до міжособистісної

взаємодії та командної роботи.

ЗК 10. Здатність приймати

обґрунтовані рішення.

Фахові компетентності
ФК 1. Здатність використовувати законодавчу
базу України та дотримуватися вимог належних
практик щодо здійснення професійної
діяльності.
ФК 3. Здатність застосовувати на практиці
принципи фармацевтичної етики та деонтології,
розуміти соціальні наслідки професійної
діяльності.
ФК 4. Здатність проводити інформативну та
санітарно-просвітницьку роботу серед
населення.
ФК 9. Здатність реалізовувати лікарські засоби та
товари аптечного асортименту.
ФК 11. Здатність надавати домедичну допомогу.
ФК 12. Здатність проводити дослідження у
практичній професійній діяльності на
відповідному рівні.



ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА

ПРОГРАМНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  НАВЧАННЯ

ПРН 1. Демонструвати знання навчальних дисциплін циклу загальної підготовки для

засвоєння навчальних дисциплін циклу професійної підготовки.

ПРН 2. Проєктувати майбутню професійну діяльність з урахуванням її важливості для

здоров’я людини та напрямків розвитку фармації.

ПРН 3. Брати участь у встановленні ділових комунікацій, використанні інформаційно-

комунікативних технологій та професійної лексики у повсякденній діяльності.

ПРН 4. Демонструвати знання сучасних інформаційних технологій для вирішення

експериментальних та практичних завдань у сфері професійної діяльності.

ПРН 5. Обирати оптимальні методи та способи розв’язування складних та спеціалізованих

задач, відшукуючи шляхи вирішення проблемних ситуацій у професійній діяльності.



1. Вміти користуватися необхідною нормативною документацією і довідковою
літературою.

2. Прогнозувати можливу взаємодію лікарських засобів при їх одночасному або
послідовному застосуванні.

3. Попереджувати побічну дію/реакцію лікарського засобу і вказувати на спосіб
усунення можливої побічної дії його на організм.

4. Брати участь у системі заходів реалізації фармаконагляду.
5. Вміти спілкуватися з хворим і співпрацювати з лікарем із питань раціональної

фармакотерапії.
6. Прогнозувати та попереджувати виникнення можливих проблем у процесі

фармакотерапії.
7. Опанувати принципи фармацевтичної опіки амбулаторних хворих, їх родичів,

близьких.
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ПЕРЕЛІК  ПРАКТИЧНИХ  НАВИЧОК
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