
 



 



ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни «Фармацевтичне та медичне товарознавство» складена 
відповідно до освітньої програми «Фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
Галузь знань 22 Охорона здоров'я  
Спеціальність 22 Фармація, промислова фармація 
Освітній ступінь Магістр  

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Обов’язкова 
Кількість кредитів ECTS 4 
Загальна кількість годин 120 
Форма підсумкового контролю Залік  

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 7 7 
Кількість аудиторних годин: 54 14 
лекції 30 6 
практичні заняття 24 8 
семінарські занняття  - 
лабораторні заняття, год.  - 
Самостійна робота, год. 66 106 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 3  

- 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

- - 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ , КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета: формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок до 

виконання товарознавчих операцій, пов’язаних із забезпеченням лікувально-профілактичних 
установ і населення лікарськими засобами та медичними виробами; вивчення  факторів, що 
впливають на якість товарів у процесі їх виробництва, транспортування, зберігання та реалізації, 
способи їх контролю та оцінки; 
 

Завдання: 
-Набуття навичок товарознавчого аналізу, поводженню з товарами аптечного асортименту, 
правилами їх приймання; 
-Набуття навичок кодування та зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення;  
-Використовувати нормативно-технічну документацію, довідкову, наукову літературу з питань 
якості лікарських засобів і виробів медичного користування 
дотримуватись правил етики та деонтології у міжособовому спілкуванні; 
-Оформлювати договори і протоколи розбіжностей між оптовими фармацевтичними 



фірмами та лікувально-профілактичними установами; 
- Організовувати зберігання фармацевтичних товарів в лікувально-профілактичних 
установах відповідно до вимог; 
 

Набуття компетентностей 
Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК 2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 6.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
Спеціальні (фахові) компетентності: 
ФК 7. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та інших товарів аптечного 
асортимену відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики 
зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я. 
ФК 17. Здатність організовувати і здійснювати загальне та маркетингове управління 
асортиментною, товарно-інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками 
суб’єктів фармацевтичного ринку на основі результатів маркетингових досліджень та з 
урахуванням ринкових процесів на національному і міжнародному ринках, управляти ризиками в 
системі фармацевтичного забезпечення. 
Результати навчання:  
ПРН 3. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 
ПРН 15. Прогнозувати та визначати вплив факторів навколишнього середовища на якість 
лікарських засобів та споживчі характеристики інших товарів аптечного асортименту під час їх 
зберігання. 
ПРН 16. Здійснювати комплекс організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення населення 
та закладів охорони здоров'я лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту. 
Здійснювати усі види обліку в аптечних закладах, адміністративне діловодство, процеси 
товарознавчого аналізу. 
ПРН 28. Визначати потреби галузі охорони здоров’я для забезпечення населення доступними та 
ефективними лікарськими засобами. 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТА МЕДИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО» 
 

Тема 1. Теоретичні основи товарознавства 
        Поняття про товар і його споживчу вартість. Визначення понять «товар», 

«асортимент товарів». Якість товарів як основна категорія товарознавства. Виникнення і 
розвиток товарознавства. Предмет товарознавства. Мета і задачі товарознавства в системі 
підготовки провізорів на сучасному етапі розвитку фармації. Інтеграція товарознавства з 
іншими дисциплінами. 

 
Тема 2. Нормативна документація у товарознавчому аналізі на ГЛЗ та ВМП 

       Визначення поняття «стандартизація». Принципи, рівні, суб’єкти та об’єкти стандартизації. 
Основні цілі і задачі стандартизації. Визначення поняття «стандарт». Види стандартів. 
Позначення нормативної документації. Структурні елементи національного стандарту, АНД. 
Правила побудови і викладу технічних умов (ТУ). Вимоги до позначень стандартів і технічних 
умов. Порядок затвердження та термін дії нормативної документації. 

 



Тема 3. Класифікація та кодування товарів 
Поняття про класифікацію товарів та її категорії. Мета, призначення, ознаки і загальні 

правила класифікації. Види класифікації товарів. 
Системи кодування товарів. Внутрішнє кодування. Система кодування в товарній 

номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності. Штрихове кодування. 
 
Тема 4. Основи товарознавчого аналізу фармацевтичних та медичних товарів 
Визначення понять «аналіз», «товарознавчий аналіз», «експертиза», «товарна 

експертиза». Функції, цілі та задачі товарознавчого аналізу. Особливості товарознавчого аналізу 
фармацевтичних та медичних товарів. Основні етапи товарознавчого аналізу. Вимоги до 
фармацевтичних та медичних товарів. Основні властивості матеріалів (фізичні,хімічні, 
технологічні та ін.), що забезпечують якість товарів. Поняття про товарознавчі операції, їх 
класифікація та характеристика. Приймання та відпуск товарів, оцінка якості, організація 
зберігання і транспортування. Процес руху товарів в аптечній мережі і товарознавчі операції, 
пов’язані з ним. Порядок складання договорів з постачальниками фармацевтичних та медичних 
товарів. 

 
Тема 5. Товарознавчий аналіз транспортної тари Паковання, марковання та 

транспортування медичних товарів 
Типи та розміри транспортної тари. Класифікація транспортної тари. Уніфікація тари. 

Транспортне марковання. Основні, додаткові та інформаційні написи. Маніпуляційні знаки. 
Транспортне устаткування. Технічні вимоги до транспортної тари. 

Класифікація медичних товарів в залежності від умов зберігання: за фізико- хімічними 
властивостями, способом застосування, терміном придатності, видами і способами паковання і 
органолептичні показники якості, вимоги до якості медичних товарів. Паковання та його 
функціональне призначення. властивості паковання. Паковання, марковання та транспортування 
медичних товарів. 

   
Тема 6. Неметалеві матеріали, які застосовуються в фармації та медицині. Гума та 

вироби з неї 
Класифікація неметалевих матеріалів, їх властивості, застосування у фармації, 

косметології та медицині. Поняття про гуму. Класифікація гуми. Одержання каучуку. Поняття 
про технологічний процес виготовлення гумових виробів. Старіння гуми. Зберігання та 
відновлення гумових виробів. Вимоги до якості гуми, марковання, паковання, зберігання, 
стерилізація та дезинфекція. 

 
Тема 7. Товарознавчий аналіз гумових виробів та предметів догляду за хворими 
Призначення гумових виробів та предметів догляду за хворими. Порожнисті гумові 

вироби, які отримуються формуванням (грілки гумові, пузирі гумові для льоду, круги підкладні, 
судна підкладні гумові, спринцівки, кружка іригаторна гумова, кільця маткові, балони та міхи 
гумові). Трубчасті еластичні вироби: трубки газовідвідні, катетери і зонди. Еластичні вироби для 
наркоза та штучного дихання: повітроходи, трубки інтубаційні, маски наркозні ротоносові. 
Вироби з латексу: рукавички хірургічні та анатомічні, напальчники, ковпачки до медичних 
піпеток, соски дитячі. Предмети догляду за хворими. Паковання, марковання, зберігання, 
транспортування. Дезинфекція та стерилізація. 

 
Тема 8. Товарознавчий аналіз перев’язувальних матеріалів і готових 

перев’язувальних засобів 
Перев’язувальні матеріали та їх призначення. Види перев’язувального матеріалу: вата 

медична гігроскопічна (очна, гігієнічна, хірургічна), компресна, марля, алігнін. Основні види 
сировини для отримання перев’язувального матеріалу і вимоги до неї. Готові перев’язувальні 
засоби: бинти медичні неткані нестерильні та стерильні, віскоза гемостатична, коноксицел, 



квадрати липкі, лейкопластирі бактерицидні, плівки липкі операційні та ін. Проведення 
товарознавчого аналізу (визначення товарного виду, оцінка якості). Лабораторне визначення 
функціональних властивостей перев’язувального матеріалу (поглинальної властивості, 
капілярності, змочуваності). Паковання, марковання, транспортування та зберігання 
перев’язувальних засобів. Стерилізація. Гіпс медичний. Технічні вимоги. Паковання, 
марковання, транспортування та зберігання. Визначення якості. 

 
Тема 9. Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту 
Дезинфекційні засоби. Асортимент. Форма випуску. Паковання, марковання, 

транспортування і зберігання дезинфекційних засобів. Зберігання п’явок медичних і догляд за 
ними. Мінеральні води. Класифікація. Вимоги, що пред’являються до мінеральних вод. 
Паковання, марковання, транспортування і зберігання мінеральних вод. Правила приймання 
мінеральних вод. Визначення органолептичних показників. Косметичні засоби. Класифікація 
косметичних засобів. Загальні вимоги до косметичних засобів. Паковання, марковання та 
зберігання косметичних засобів. Хімічні реактиви і їх класифікація. Реактиви, які 
використовуються в аптечній контрольно-аналітичній службі. Асортимент хімічних реактивів. 
Вимоги до їх якості. Паковання, марковання, транспортування і зберігання хімічних реактивів. 

 
Тема 10. Товарознавчий аналіз приладів та засобів для діагностики стану організму 

(тонометри, термометри, стетоскопи та ін.) 
Товарні види, асортимент приладів та апаратів для діагностики. Класифікація діагностичних 

приладів за призначенням. Методи дезинфекції та стерилізації частин діагностичної апаратури, 
які контактують з хворими. Товарознавчий аналіз діагностичних приладів при їх прийманні. 
Догляд за приладами та їх зберігання. 

 
Тема 11. Товарознавчий аналіз приладів та засобів при захворюваннях організму 

(глюкометри, небулайзери, іригатори) 
Товарознавчий аналіз товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та 

їх структурні підрозділи.Товарні види, асортимент приладів та апаратів для діагностики стану 
організму. Класифікація діагностичних приладів за призначенням. Товарознавчий аналіз 
діагностичних приладів при їх прийманні. Догляд за приладами та їх зберігання. 

 
Тема 12. Окулярна оптика. Товарознавчий аналіз приладів та засобів для 

дослідження, корекції та захисту органів зору 
Пристрої та таблиці для дослідження гостроти зору. Прилади для визначення рефракції ока. 

Прилади та апарати для дослідження зорових функцій. Пристрої для огляду та дослідження ока. 
Окулярні лінзи: призначення, класифікація (за характером оптичної дії, за числом оптичних зон 
корекції аметропії зору, за призначенням). Лінзи для корекції аномалій рефракції ока (міопії, 
гіперметропії, астигматизму). Лінзи при пресбіопії та аномаліях конвергенції (косоокості). 
Технічні вимоги до окулярних лінз, марковання, паковання, транспортування, зберігання. 
Захисні окуляри: призначення, класифікація, технічні вимоги до скла та оправ. Прилади для 
контроля засобів корекції зору (діоптриметр, центрископ). 

 
Тема 13. Кисень, закис азоту, які застосовуються в медицині. Товарознавчий аналіз 

кисневої, дихальної та наркозної апаратури 
Кисень медичний. Вимоги, які пред’являються до якості кисню медичного. Паспорт на 

кисень медичний. Балони кисневі й кисневі подушки (асортимент, марковання, технічні вимоги, 
зберігання). Приймання кисневих балонів і повернення їх постачальнику. Редуктор. 
Відпускання кисню споживачу з аптеки. Дезинфекційна обробка кисневих подушок і 
мундштуків після їх використання. Правила техніки безпеки при роботі з киснем. Облік 
відпущеного кисню. Закис азоту. Приймання балонів з закисом азоту від постачальника. 
Відпуск складами закису азоту. Порядок використання закису азоту в балонах у лікувальних 



установах. Зберігання і транспортування балонів з закисом азоту. Киснево-дихальна та наркозна 
апаратура: інгалятори кисневі і апарати для інгаляційного наркозу. Товарознавчі операції при 
прийманні кисневодихальної та наркозної апаратури. 

 
Тема 14. Контейнери для фармацевтичного застосування. Паковання, марковання та 

транспортування готових лікарських засобів 
Поняття «тара», «контейнер для фармацевтичного застосування» та «паковання». 

Класифікація тари. Вимоги, що пред’являються до контейнерів для фармацевтичного 
застосування. Асортимент споживчої тари. Скляні, металеві та полімерні контейнери і технічні 
вимоги, що пред’являються до них. Картонна тара і технічні вимоги, що пред’являються до неї. 
Види транспортної тари і її призначення. Марковання транспортної тари. Основні технічні 
вимоги, що пред’являються до транспортної тари. Зберігання тари. Організація тарного 
господарства. Організація обігу тари (багатооборотна тара, сертифікат на повернену тару, 
штрафні санкції, звіт про рух тари). 

Паковання та його функціональне призначення. Класифікація паковання ЛЗ (первинне, 
вторинне, групове, споживче та транспортне) властивості паковання. Паковання, марковання та 
транспортування ЛЗ. 

    
Тема 15. Закупорювальні засоби для готових лікарських засобів. 

Сучасні паковальні матеріали у фармації 
Класифікація закупорювальних засобів за визначеністю, конструктивними 

особливостями, способами закріплення, матеріалами, способами виробництва. Вимоги до 
закупорювальних засобів (загальні, спеціальні і санітарно-гігієнічні). Зберігання. Паковальні 
матеріали та вимоги до них. Класифікація, асортимент. Зберігання паковальних матеріалів. 

  
Тема 16. Приймання товарів на аптечний склад 

Приймання та відпуск товарів, оцінка якості, організація зберігання і транспортування. 
Процес руху товарів в аптечній мережі і товарознавчі операції, пов’язані з ним. Порядок 
складання договорів з постачальниками фармацевтичних та медичних товарів. Приймання 
товарів на аптечний склад за кількістю та якістю. Відпуск товарів з аптечних складів. Перевірка 
наявності ЛЗ, заборонених розпорядженням Держлікслужби України. 
 

Тема 17. Організація зберігання готових лікарських засобів та 
медичних виробів 

Основні фактори, які впливають на якість фармацевтичних товарів. Вимоги до ЛЗ та їх 
зберігання. Належна практика зберігання. Контроль якості, стабільність і терміни придатності 
ЛЗ. Вимоги до зберігання різних груп ЛЗ в залежності від їх фізико-хімічних властивостей. НТД 
які регламентують організацію зберігання фармацевтичної та медичної продукції. 

Основні фактори, які впливають на якість фармацевтичних та медичних товарів. Загальні 
вимоги до улаштування і експлуатації приміщень зберігання. Загальні вимоги до організації 
зберігання. Умови зберігання перев’язувальних матеріалів і готових перев’язувальних засобів, 
гумових виробів. Основні вимоги до складських зон. Особливості зберігання товарів 
обмеженого аптечного асортименту. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

Л Пр
. 

Ла
б с.р. Л Пр. ла

б с.р 



Тема 1. Теоретичні основи 
товарознавства 7 1 1 0 5 7 0 0 0 7 

Тема 2. Нормативна документація 
у товарознавчому аналізі на ГЛЗ 
та ВМП 

7 2 1 0 4 7 0 0 0 7 

Тема 3. Класифікація та кодування 
товарів 7 2 1 0 4 7 0 1 0 6 

Тема 4. Основи товарознавчого 
аналізу фармацевтичних та 
медичних товарів 

7 2 1 0 4 7 1 0 0 6 

Тема 5. Товарознавчий аналіз 
транспортної тари Паковання, 
марковання та транспортування 
медичних товарів 

7 2 1 0 4 7 0 1 0 6 

Тема 6. Неметалеві матеріали, які 
застосовуються в фармації та 
медицині.Гума та вироби з неї 

7 2 1 0 4 7 0 1 0 6 

Тема 7. Товарознавчий аналіз 
гумових виробіта предметів 
догляду за хворими 

7 2 1 0 4 7 0 1 0 6 

Тема 8. Товарознавчий аналіз 
перев’язувальних матеріалів і 
готових перев’язувальних засобів 

7 2 1 0 4 7 0 1 0 6 

Тема 9. Товарознавчий аналіз 
товарів обмеженого аптечного 
асортименту 

7 2 1 0 4 7 1 0 0 6 

Тема 10. Товарознавчий аналіз 
приладів та засобів для 
діагностики стану організму 
(тонометри, термометри, 
стетоскопи та ін.) 

7 2 1 0 4 7 1 0 0 6 

Тема 11. Товарознавчий аналіз 
приладів та засобів при 
захворюваннях організму 
(глюкометри, небулайзери, 
іригатори) 

7 2 2 0 3 7 1 0 0 6 

Тема 12. Окулярна оптика. 
Товарознавчий аналіз приладів та 
засобів для дослідження, корекції 
та захисту органів зору 

7 1 2 0 4 7 1 0 0 6 

Тема 13. Кисень, закис азоту, які 
застосовуються в медицині. 
Товарознавчий аналіз кисневої, 
дихальної та наркозної апаратури 

7 1 2 0 4 7 0 1 0 6 

Тема 14. Контейнери для 
фармацевтичного застосування. 
Паковання, марковання та 
транспортування готових 
лікарських засобів 

7 2 2 0 3 7 0 1 0 6 

Тема 15. Закупорювальні засоби 
для готових лікарських 7 2 2 0 3 7 0 1 0 6 



засобів.Сучасні паковальні 
матеріали у фармації 
Тема 16. Приймання товарів на 
аптечний склад 7 2 2 0 3 7 1 0 0 6 

Тема 17. Організація зберігання 
готових лікарських засобів та 
медичних виробів 

8 1 2 0 5 8 0 0 0 8 

Усього годин 120 30 24 0 66 120 6 8 0 106 
 

5.Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Теоретичні основи товарознавства 1 0 
2 Тема 2. Нормативна документація у товарознавчому аналізі на ГЛЗ 

та ВМП 1 0 

3 Тема 3. Класифікація та кодування товарів 1 1 
4 Тема 4. Основи товарознавчого аналізу фармацевтичних та 

медичних товарів 1 0 

5 Тема 5. Товарознавчий аналіз транспортної тари Паковання, 
марковання та транспортування медичних товарів 1 1 

6 Тема 6. Неметалеві матеріали, які застосовуються в фармації та 
медицині.Гума та вироби з неї 1 1 

7 Тема 7. Товарознавчий аналіз гумових виробіта предметів догляду 
за хворими 1 1 

8 Тема 8. Товарознавчий аналіз перев’язувальних матеріалів і 
готових перев’язувальних засобів 1 1 

9 Тема 9. Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного 
асортименту 1 0 

10 Тема 10. Товарознавчий аналіз приладів та засобів для діагностики 
стану організму (тонометри, термометри, стетоскопи та ін.) 1 0 

11 Тема 11. Товарознавчий аналіз приладів та засобів при 
захворюваннях організму (глюкометри, небулайзери, іригатори) 2 0 

12 Тема 12. Окулярна оптика. Товарознавчий аналіз приладів та 
засобів для дослідження, корекції та захисту органів зору 2 0 

13 Тема 13. Кисень, закис азоту, які застосовуються в медицині. 
Товарознавчий аналіз кисневої, дихальної та наркозної апаратури 2 1 

14 Тема 14. Контейнери для фармацевтичного застосування. 
Паковання, марковання та транспортування готових лікарських 
засобів 

2 1 

15 Тема 15. Закупорювальні засоби для готових лікарських 
засобів.Сучасні паковальні матеріали у фармації 2 1 

16 Тема 16. Приймання товарів на аптечний склад 2 0 
17 Тема 17. Організація зберігання готових лікарських засобів та 

медичних виробів 2 0 

 
6. Самостійна робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Теоретичні основи товарознавства 5 7 



2 Тема 2. Нормативна документація у товарознавчому аналізі на 
ГЛЗ та ВМП 4 7 

3 Тема 3. Класифікація та кодування товарів 4 6 
4 Тема 4. Основи товарознавчого аналізу фармацевтичних та 

медичних товарів 4 6 

5 Тема 5. Товарознавчий аналіз транспортної тари Паковання, 
марковання та транспортування медичних товарів 4 6 

6 Тема 6. Неметалеві матеріали, які застосовуються в фармації та 
медицині.Гума та вироби з неї 4 6 

7 Тема 7. Товарознавчий аналіз гумових виробіта предметів 
догляду за хворими 4 6 

8 Тема 8. Товарознавчий аналіз перев’язувальних матеріалів і 
готових перев’язувальних засобів 4 6 

9 Тема 9. Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного 
асортименту 4 6 

10 Тема 10. Товарознавчий аналіз приладів та засобів для 
діагностики стану організму (тонометри, термометри, стетоскопи 
та ін.) 

4 6 

11 Тема 11. Товарознавчий аналіз приладів та засобів при 
захворюваннях організму (глюкометри, небулайзери, іригатори) 3 6 

12 Тема 12. Окулярна оптика. Товарознавчий аналіз приладів та 
засобів для дослідження, корекції та захисту органів зору 4 6 

13 Тема 13. Кисень, закис азоту, які застосовуються в медицині. 
Товарознавчий аналіз кисневої, дихальної та наркозної апаратури 4 6 

14 Тема 14. Контейнери для фармацевтичного застосування. 
Паковання, марковання та транспортування готових лікарських 
засобів 

3 6 

15 Тема 15. Закупорювальні засоби для готових лікарських 
засобів.Сучасні паковальні матеріали у фармації 3 6 

16 Тема 16. Приймання товарів на аптечний склад 3 6 
17 Тема 17. Організація зберігання готових лікарських засобів та 

медичних виробів 5 8 

 
7. Індивідуальні завдання – не передбачено 

 
8. Засоби діагностики результатів навчання.Методи контролю 

 
Методи усного контролю, методи письмового контролю, методи практичного контролю, 

дидактичні тести. 
Відповідно до вимог регламенту освітнього процесу для успішного засвоєння знань 

здобувачами вищої освіти та об’єктивного їхнього оцінювання здійснюється: 
• систематичний поточний контроль знань під час практичних занять у формі вибіркового 

усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою заняття, доповнень до 
доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

• оцінювання рівня виконання самостійної роботи проводиться на основі перевірки змісту 
роботи та її захисту у формі реферату та презентацій (завдання перевіряється на відповідність 
оформлення згідно з вимогами, а також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих 
фактів та прикладів, висновків). 



Відповідно до умов кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу 
передбачається оцінювання успішності здобувачів вищої освіти з дисципліни у балах. 

Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-
трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, практичні заняття, самостійну 
роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань 
програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань здобувачів вищої освіти 
здійснюється у двох формах: поточний контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і 
підсумковий контроль (залік). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100- бальною шкалою. 
Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 

отримує максимальний бал 100. 
Академічні успіхи здобувача вищої освіти визначаються за допомогою системи оцінювання, 

що використовується в університеті, а саме: оцінки виставляються згідно з таблицею 
співставлення шкал: 

 
Шкала оцінок результатів контролю знань здобувачів вищої освіти 

 
Визначення назви за 

державною 
шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

За 100 
бальною 
шкалою 

ECTS 
оцінка 

ВІДМІННО 
ДОБРЕ 

ЗАДОВІЛЬНО 

Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 90 – 100 A 

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома 
помилками 82 – 89 B 
Добре – в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 75 - 81 С 
Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 67 – 74 D 
Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати перед 
тим як отримати залік (без повторного вивчення 
модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота (повторне вивчення модуля) 0 – 34 F 

 
9. Критерії оцінювання результатів навчання 

            (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 
 

Критерії оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти на практичних заняттях 
Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 
2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 
3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 
4. використання додаткової літератури; 
5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 



90 – 100 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 
теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 
поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 
судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний 
характер. Здобувач вищої освіти володіє способами концентрованого 
викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 
переформатуванні запитання. У відповіді майже не трапляються мовленнєві 
помилки. 

75 – 89 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 
характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 
викладу. Недостатньо виваженою й аргументованою є доказова база. 
Здобувач вищої освіти вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 
новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 
помилки. 

60 – 74 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий і 
послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 
завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 
фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має формальний 
характер, відсутня чіткість, структурованість. Здобувач вищої освіти 
використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді 
наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

0 – 59 

Здобувач вищої освіти неспроможний відтворити інформацію у певній 
послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі 
фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 
висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 
Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, 

завдання для самостійної й індивідуальної робіт, презентації результатів дослідження, тестові 
завдання, контрольні роботи. 

 

  



Система оцінювання та вимоги форми навчання 
 
 

Денна та заочна форма навчання 
 

№ Вид діяльності (завдання) Критерії оцінювання Максимальна 
кількість балів 

Поточний контроль 
1 Реферат Змістовність, аргументованість, 

цілісність, науковість, обґрунтованість 
висновків, повнота викладу матеріалу, 
оформлення 

10 

2 Презентація Змістовність, цілісність, науковість, 
оформлення 

20 

3 Контрольна робота Змістовність, аргументованість, 
цілісність, науковість, обґрунтованість 
висновків  

20 

 Тести  Правильність та повнота відповідей 10 
4 Усього  60 
5 Підсумковий контроль 

(залік) 
Правильність та повнота відповідей, 
логічність викладення думок 

40 

 РАЗОМ  100 
 

10. Методи навчання 
 

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-
 консультативна роботи викладача кафедри здійснюється у формі: перевірки виконаних 
індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами вищої освіти 
належить: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 
− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 
2. За засвоєнням практичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні і групові. 
3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 
− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 
− підготовка доповіді для виступу на практичному занятті; 
− підготовка тез доповідей для виступу на науковій конференції. 
Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни з метою 

активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти передбачено застосування 
активних й інтерактивних методів навчання та міні- лекцій, навчальних тренінгів, ділових  та 
симулятивних ігор, кейс-методу. 

 
 

11. Рекомендована література 
 

Основна література 



1.Громовик Б.П. Медичне і фармацевтичне товарознавство: товари аптечного асортименту.Навч.пос. 
для фарм. фак-в ВМНЗ III-IVр.а: Рекомендовано ЦМК МОЗ.Нова книга,2010. – 488 с. 
2.Гридасов В.І. Фармацевтичне і медичне товарознавство: [Посіб. для студ. вищ. фармац.навч. 
закладів. ] /В.І. Гридасов, Л.М. Оридорога, О.В. Винник. – X.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. 
–160 с. 
3.І. І. Баранова, С. М. Коваленко, Д. В. Семенів та ін. Медичне та фармацевтичнетоварознавство. - 
Харків :НФаУ : Золоті сторінки, 2017. – Ч. 1. – 320с. 
4.Державна Фармакопея України: в 3 т. / Державне підприємство „Український науковий 
фармакопейний центр якості лікарських засобів”. – 2-е вид. – Харків: Державне підприємство 
„Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”,2015. – Т. 1. – 1128 с. 
5. Державна Фармакопея України: в 3 т. / Державне підприємство „Український науковий 
фармакопейний центр якості лікарських засобів”. – 2-е вид. – Харків: Державне підприємство 
„Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”, 2014. – Т. 2. – 724 с. 
6. Державна Фармакопея України: в 3 т. / Державне підприємство „Український науковий 
фармакопейний центр якості лікарських засобів”. – 2-е вид. – Харків: Державне підприємство 
„Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”, 2014. – Т. 3. – 732 с. 
7. Дремова Н.Б. Медицинское и фармацевтическое товароведение:[Учебное пособие.] Курск: КГМУ, 
2005. – 520с. 
8. ДСТУ 3993-2000. Товарознавство. Терміни та визначення. 
9. ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ, ТУУ, АНД на медичні, фармацевтичні та парфумерно-косметичні вироби. 
10. Захаренко В.О. Матеріалознавство непродовольчих товарів: навчальний посібник/ Харк. держ. 
університет харчування та торгівлі/. – Харків, 2005. – 246 с. 
11. Кабатов Ю.Ф. Медицинское товароведение. / Ю.Ф.Кабатов, Н.Е.Крендаль – М.: Медицина, 1984. 
– 384 с. 
12.Медичне і фармацевтичне товарознавство : товари аптечного асортименту : навч. посібник для 
студ. вищ. фарм. навч. закл. і фарм. фак. ВМНЗ 3-4 рівн. акред. / Б. П. Громовик, Н. Б.Ярко, І. Я. 
Городецька [ та ін. ] – Вінниця : Нова книга, 2011. – 496с. 
13. Наказ МОЗ України. – № 44 від 16 березня 1993. Про організацію зберігання в аптечних 
установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення. –К., 1993. –46 с. 
14. Національна стандартизація. Національні стандарти України. – К.: Держспожив-
стандартУкраїни, 2004. –65 с. 
15. Національна стандартизація. Національні стандарти України. – К.: Держспоживстандарт 
України, 2003. – 199 с. 
 

Допоміжна література 
1.Андриенко В.Н. Материаловедение товаров народного потребления. [Учеб. Пособие 
]/В.Н.Андриенко, Ю.П. Литвиненко. – К.: Київ. торг.-екон. ін-т., 1990. – 95с. 
2. Гризодуб А.И. К проблеме создания национальной системы стандартизации лекарственных 
средств / А.И.Гризодуб, В.П.Георгиевский //Фармаком. –1995. –№7. –С. 5–6. 
3. Громовик Б.П. Принципы товароведческого анализа аппаратов для изменения артериального 
давления и фармацевтической опеки при их реализации /Б.П. Громовик, Н.Б. Ярко, Н.В. Галайко, 
О.В. Садовник, А.А. Кухар и Ю.В. Иваськевич //Провизор. – №.15. – 2005. –С. 7–11. 
4. Друговіна О.А. Дослідження аспектів кольорового оформлення тари та упаковки для продукції 
вітчизняної фармацевтичної промисловості / О.А.Друговіна, В.М.Толочко//Вісник фармації. – 2001 . 
– №4 (28). – С. 69–72. 
5. Закон Украины «О защите прав потребителей» от 12 мая 1991 г. № 1023 – XII. 



6. Иващенко В.К. Полимерная потребительская тара. – Киев: Техника, 1977. 136 с 
7.Постановление Кабинета Министров Украины от 08.02.95 г. № 108 «О порядке занятия торговой 
деятельностью и правила торгового обслуживания населения». 
7.Наказ МЗЄЗіТ №294 від 27.05.1996 р. ―Про затвердження правил продажу непродовольчих 
товарів― // Юридические аспекти фармации. — Спецвипуск журн.―Провізор‖. — 1999. — С. 133. 
8. Закон України ―Про лікарські засоби‖ від 4 квіт. 1999 р. № 123/96-ВР (іззмінами, внесеними 
згідно із Законом № 70/97 від 14.02.1997). 
9. Положення про Державний реєстр виробів медичного призначення в Україні: Наказ МОЗ 
України від 25 квіт. 1995 р. № 74 // Юридическиеаспектыфармацевтического й 
медицинскогобизнеса: Спецвипуск журн. ―Провизор‖. — 1999. — С. 313—315. 

 
12.Посилання на інформаційні ресурси 

http://rada.gov.ua/ 
www.eurolab.ua 
https://www.kmu.gov.ua/ 
https://mon.gov.ua/ua 
http://www.apteka.ua/ 
http://www.provisor.com.ua/ 
https://compendium.com.ua/ 
http://www.mif-ua.com 
 

 
 
В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме: – дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з 
використанням платформ та сервісів дистанційного навчання Moodle, Zoom,  Viber, проводяться 
лекційні заняття; – дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber (https://mku.edu.ua/moodle) 
проводяться  практичні, індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи (див. 
додаток 1); – аудиторно (за затвердженим розкладом занять) проводяться 10% практичних та 
семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 
санітарних і протиепідемічних заходів. 

 
Додаток1 

Можливі види навчальної діяльності 
 
 Діяльність в аудиторії 

 
Онлайн-діяльність 

Попередня підготовка Опитування. Вхідний контроль Ознайомлення чи повторення 
термінології, необхідної для 
опрацювання теми 

Подача нової інформації Презентація. Пошук відповідей 
на питання 

Тексти. Відеозапис. Аудіо 
запис. Пошук відповідей на 
питання. Відео-конференція. 
Перегляд фільмів 

Тренування Обговорення. Дебати. Питання для самоперевірки.  

http://rada.gov.ua/
http://www.eurolab.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://mon.gov.ua/ua
http://www.apteka.ua/
http://www.provisor.com.ua/
https://compendium.com.ua/
http://www.mif-ua.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://mku.edu.ua/moodle


Питання-відповіді Обговорення (чат, форум) 
Виконання практичного 
завдання 

Завдання, що виконуються під 
час практичних занять 

Пошук відповідей на питання. 
Інтерактивні практичні 
завдання 

Оцінювання 
 

Контрольна робота. 
Опитування 
 

Інтерактивне тестування. Усна 
відповідь (відеозапис). 
Письмова робота 

Рефлексія 
 

Діалог, групове обговорення, 
короткі усні письмові 
повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. 
Карти пам’яті. Підготовка 
мультимедійних презентацій 
Відповіді на рефлексивні 
питання 

Зворотний зв’язок 
 

Групові та індивідуальні 
консультації. Коментарі під час 
заняття від викладача 
 

Чат, форум, опитування, аудіо- 
та відео- текстові повідомлення 
з коментарем. Оцінювання 
результатів групової співпраці 
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