
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Основи медичного та 

фармацевтичного товарознавства» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти  

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 3 (третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість 

годин 

1,5 кредитів / 45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Товарознавчі характеристики лікарських засобів, виробів 

медичного призначення та супутніх аптечних товарів, сприяє 

формуванню у студентів товарознавчого мислення і навичок 

проведення товарознавчого аналізу різних груп аптечних товарів. 

Чому це цікаво/ 

потрібно вивчати 

(мета) 

Усвідомлення ключових відмінностей в товарознавчих 

характеристиках окремих груп аптечних товарів на основі 

узагальнення законодавчих вимог до якості, правил обігу та 

порядку державної реєстрації в Україні лікарських засобів, 

медичних виробів, спеціальних харчових продуктів та інших груп 

товарів аптечного асортименту. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Знання нормативних і законодавчих актів, що регламентують 

фармацевтичну діяльність;визначати товарні види чи групу 

товарів за їх функціональними ознаками, маркуванням тощо; 

здійснювати вибір НТД для проведення товарознавчого 

оцінювання якості товарів;оформлювати документацію щодо 

приймання, зберігання, відпускання та списання 

товарів;прогнозувати та організовувати умови зберігання товарів, 

організувати їх зберігання, транспортування;здійснювати 

контроль за термінами придатності; перевіряти відповідність 

фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей з 

супровідними документами; складати акти про розходження під 

час отримання товару, рекламації до постачальників за нестачу, 

брак, неукомплектованість. 



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення 

населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, 

виробами медичного призначення відповідно до вимог Належної 

аптечної практики та нормативно-правових актів у сфері 

державного нагляду. Здатність застосовувати знання та уміння для 

розв’язання завдань, пов’язаних з етапами обігу лікарських засобів 

в умовах закладів, установ та підприємств (виробництв) 

фармацевтичної галузі незалежно від форм власності.  Здатність 

оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Вивчення основ медичного та фармацевтичного товарознавства 

дає змогу майбутнім фахівцям набути таких професійних 

компетенцій: застосовувати комп’ютерну техніку у сфері 

професійної діяльності; знання нормативних та законодавчих 

актів, що регламентують фармацевтичну діяльність, особливості 

підприємницької діяльності у фармацевтичній сфері;здатність 

використовувати знання норм та законодавчих актів у професійній 

діяльності; розуміння соціальних наслідків своєї професійної 

діяльності; знання особливостей забезпечення населення та 

лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами в 

сучасних умовах. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна (на 

основі ПЗСО) 

Пререквізити Знання з латинської мови,технології ліків, фармацевтичної хімії, 

фармакології, фармакогнозії, організації і економіки 

фармації,гігієни з основами екології отримані на початковому 

рівні (короткий цикл) вищої освіти молодший бакалавр 

Пореквізити Знання основ медичного та фармацевтичного товарознавства 

можуть бути використані під час вивчення фармакології, 

фармакогнозії та технології ліків, менеджменту та маркетингу 

фармації,організації і економіки фармації.  

Інформацій

незабезпече

ння 

з фонду  

Література: 

Мороз О.Г., Осінська Ж.В., Римарчук К.М. Основи  медичного  та  

фармацевтичного  товарознавства: навчально-методичний  

посібник. К.: Медицина, 2018.68с. 

Громовик Б.П. Практикум з медичного і фармацевтичного 

товарознавства. Фармацевтичне товарознавство: навчальний 

посібник для викладачів / Б.П. Громовик, Н.Б. Ярко, 

І.Я. Городецька, Львів: Простір-М, 2018.139с. 

Гридасов В.І, Винник О.В., Оридорога Л.М. Товарознавство: навч. 

посіб. Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2003. 176 с. 

Римарчук К.М. Основи  медичного  та  фармацевтичного  

товарознавства. К.: Медицина, 2015. 120с 

Медичне та фармацевтичне товарознавство: підруч. / І.І. Баранова, 

С.М. Коваленко, Д.В. Семенів. Харків: НФаУ : Золоті сторінки, 

2017. 320 с. 

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження 

цикловою комісією 



Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Кабінет Організації і економіки фармації №4, 

Навчальна аптека, яка обладнана комп’ютером, касовим 

апаратом, макетами лікарських засобів різних фармакологічних 

груп, сейфом, холодильником, наочними стендами 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Залік 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

 

БРАГАР НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА  

Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail:lot-2@i.ua 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс  
 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

 
Розробник Н.О.Брагар 


