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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Для прийому осіб, які на основі початкової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр, Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового 

вступного випробування. 

Програма додаткового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для вступників іншої галузі знань має 

комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін 

напряму в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки. 

У процесі підготовки до додаткового вступного випробування рекомендується 

користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.  

Додаткове вступне випробування проводиться у формі опитування та тестування (20 

запитань щодо визначення термінів та 5 тестових завдань). Програма містить критерії 

оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою. 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Фармація є науково-практичною господарською діяльністю з пошуку, синтезу активних і 

допоміжних речовин, створення, вивчення фармакологічної дії, виробництво ліків у промислових 

і аптечних умовах; забезпечення контролю їх якості, планування, організації та економіки, 

менеджменту та маркетингу, інформації та освіти, а також забезпечення раціонального та 

безпечного застосування ліків і використання виробів медичного призначення.  

Крім того, фармація - сукупність взаємопов’язаних складових науково-практичних 

напрямків (освітнього, наукового, виробничого та соціально-правового характеру) стосовно 

ліків, а саме: дослідження фармацевтичного ринку, пошук і отримання вихідної сировини, 

створення, виробництво, вивчення фармакологічної дії, реалізація лікарських препаратів і 

виробів медичного призначення, забезпечення контролю їх якості та стандартизації; вивчення 

історії, організаційних питань оптимізації кадрових, матеріальних, фінансових, інформаційних 

ресурсів та підготовки фармацевтичних кадрів.  

Фармацевтична діяльність є важливою галуззю зі своєчасного забезпечення в необхідній 

кількості якісними та доступними ліками споживачів у системі охорони здоров’я та економіці 

країни  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Глоссарий терминов по фармацевтике. Режим доступу - http://www.alba-

translating.ru/index.php/ru/articles/glossary/170-pharmaceutical.html 

2. Організація та економіка фармації. Глосарій.Режим доступу- 

http://vo.ukraine.edu.ua/mod/page/view.php?id=58203  

3. Фармацевтична енциклопедія / голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних ; Нац. 

фармац. ун-т України. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Київ : МОРІОН, 2010. — 1632 с., 

16 арк. іл. — 2 000 екз.Режим доступу - http://www.pharmencyclopedia.com.ua  

4.  Фармацевтический словарь. Режим доступу - http://www.novlek-m.ru/dictionary-

farmacevt.htm  
 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА 

 

Вступнику пропонується 20 запитань щодо визначення термінів та 5 тестових завдань, що 

відповідають програмі фахового вступного випробування. 
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Кількість 

правильних 

відповідей 

Критерії оцінювання Оцінка 

0-12 
Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і 

відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів 

Не 

задовільно 

13-17 
Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину матеріалу 
Задовільно 

18-22 
Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних 

помилок при відтворенні 
Добре 

23-25 
Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння 

основних положень 
Відмінно 

 


