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У 2015 році наказом ректора Одеського національного медичного 

університету, академіка Академії медичних наук України, доктора медичних 

наук, професора Запорожана  Валерія Миколайовича була створена кафедра 

загальної фармації, яка у 2020 році була доповнена курсом клінічної 

фармакології. 

На кафедрі загальної фармації з курсом клінічної фармакології навчаються 

студенти різних курсів спеціальностей «Фармація»,«Медицина» та 

«Стоматологія». Студенти набувають знань, умінь та практичних навичок з 

дисциплін професійної підготовки та з дисциплін вибіркового блоку:      

  На 1-му курсі - курс за вибором «Робота з інформаційними джерелами», 

«Основи системного аналізу» для спеціальності «Фармація, промислова 

фармація». 

 На 2-му курсі - курс за вибором «Теоретичні основи технології 

лікарських форм», «Психологія спілкування» для спеціальності «Фармація, 

промислова фармація». 

 На 3-му курсі - курс за вибором «Фізико-хімічний аналіз у створенні 

лікарських засобів» для спеціальності «Фармація, промислова фармація». 

На 4-му курсі - «Фармакотерапія з основами фармакокінетики», 

«Клінічна фармація та фармацевтична опіка» для спеціальності «Фармація, 

промислова фармація», та «Клінічна фармакологія» для спеціальності  

«Стоматологія». 

 На 5-му курсі -  «Стандартизація лікарських засобів», «Системи якості 

у фармації», «Клінічна фармація та фармацевтична опіка»; 

Виробничапрактиказ клінічної фармації та фармацевтичної опіки - для 

спеціальності «Фармація, промислова фармація», а також дисципліна 

«Клінічна фармакологія» дляспеціальності «Медицина». 

Кафедра є базовою для отримання медичної та фармацевтичної освіти як на 

до-, так і післядипломному етапах і здійснює багатоступеневу підготовку 

фармацевтичних фахівців.На кафедрі навчаються провізори-інтерни за 

спеціальністю «Загальна фармація»; провізори-курсанти передатестаційних 

циклів за спеціальностями «Загальна фармація», «Організація і управління 

фармацією» та спеціалізації за спеціальністю «Організація і управління 

фармацією». Також викладачі кафедри читають лекції і проводять заняття у 

лікарів-інтернів. 

Для провізорів-курсантів передатестаційних циклів за спеціальностями 

«Організація і управління фармацією», «Загальна фармація» та спеціалізації за 

спеціальністю «Організація і управління фармацією» викладають такі 

дисципліни: управління та економіка фармації, фармацевтична технологія, 

якість, стандартизація та сертифікація ліків, фармакогнозія, спеціальна 

підготовка, елементи практичної психології, проблеми та профілактика 

СНІДу. 

З метою проведення підготовчої роботи до запровадження дистанційного 

навчання викладачами кафедри підготовлено комплекс навчально-
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методичних матеріалів для студентів, провізорів-інтернів та провізорів-

курсантів. Інформаційні матеріли щодо проведення навчального 

процесурозташовані на Web-сторінці кафедри та постійно оновлюються. 

 У процесі виконання лабораторних і практичних занять, а також у 

позааудиторний час, коли проводиться учбово-дослідницька робота 

студентського гуртка під керівництвом асистента кафедри Громової М.І., 

студенти оволодівають навичками наукової праці. Результати такої роботи 

доповідаються на засіданнях студентського наукового гуртка кафедри, а кращі 

з них висуваються на студентські наукові конференції університету та інших 

вишів України. 

Окрім навчального процесу, викладачі кафедри велику увагу приділяють 

виховній роботі, яка полягає у формуванні у майбутніх лікарів та провізорів 

професійних якостей сучасного спеціаліста, розвитку творчих та 

інтелектуальних здібностей, розширенні світоглядного розвитку, 

національно-культурного та патріотичного виховання тощо. Доброю 

традицією стала активна участь в організації та проведенні заходів, 

приурочених до Дня медичного та фармацевтичного фахівця,а також 

міжнародного Дня студента. 

Співробітники кафедри беруть активну участь в роботі міжнародних 

конференцій, з’їдах, конгресах та конференціях України та СНД. 

Нинінакафедріпрацює6доцентів, 1 старший викладач, 7 асистентів та 2 

лаборанти. Кадровий склад кафедри крім науково-педагогічного стажу має 

великий досвід практичної діяльності в галузі медицини та фармації. 

Від створення і до сьогодні кафедру очолює доктор медичних наук, 

професор Нікогосян Левон Рубенович, який зумів не тільки зорганізувати 

роботу кафедри, але й бути директором комунального підприємства 

"Одесфарм", депутатом Одеської міської ради 8 скликання від Політичної 

партії “Довіряй ділам”, членом постійної депутатської комісії з питань 

охорони здоров’я. 

Підсумовуючи можна сказати, щоколектив кафедримолодий, працездатний, 

цілеспрямований та докладає максимальних зусиль для підготовки 

конкурентоспроможних медичних та фармацевтичних фахівців. 


