
1. Назва модуля: Медичне та фармацевтичне товарознавство. 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.2.13_3 
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 7. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 44 (лекцій – 20, практичних занять – 24). 
6. Лектор: Стрілець Валентина Михайлівна. 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: принципи класифікації; принципи стандартизації товарів;асортимент 

товарів, їх споживчі властивості; методи товарознавчого аналізу;правила 
маркування, пакування, транспортування товарів; фактори впливу на якість 
товарів; організацію умов зберігання товарів; товарознавчі операції, пов’язані з 
переміщенням товарів в аптечній мережі; нормативні та законодавчі акти, що 
регламентують фармацевтичну діяльність, особливості підприємницької діяльності 
у фармацевтичній сфері; класифікацію лікарських засобів за фармакологічними 
групами, умови їх зберігання, транспортування та маркування; 

уміти: 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. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: товарознавство. 
10. Зміст модуля:  
Теоретичні основи товарознавства. Методи стерилізації, які застосовують у 

медицині. Основи матеріалознавства. гумові вироби і предмети догляду за 
хворими. Етапи товарознавчого аналізу. Перев’язувальний матеріал і готові 
перев’язувальні засоби. Товарознавчі операції в аптечній мережі. Тара, 
закупорювальні засоби і пакувальні матеріали. Лікарські засоби і особливості їх 
зберігання. Товари обмеженого аптечного асортименту. Організація зберігання 
фармацевтичних товарів в аптечних і лікувальних закладах. 

11. Рекомендована література: 
1. Дем’яненко В.Г., Афанасьєва В.А. Медичне та фармацевтичне 

товарознавство. – Київ.: ВСВ «Медицина», 2010. – 293 с. 
2. Фармацевтичне і медичне товарознавство [Текст]: підручник для студентів 

вищ. фармац. навч. закладів та фармац. фак. вищ. мед. навч. закладів ІІІ-ІV 
рівнів акредитації / В.І. Гридасов, Л.М. Оридорога, О.В. Винник; Нац. 
фармац. ун-т. –[2-е вид.]. – Х. : НФаУ; «МТК-книга», 2004. – 159 с. 

3. Римарчук К. М. Основи фармацевтичного і медичного товарознавства : 
навчальний посібник / К. М. Римарчук. − Київ : Медицина, 2015. – 118 с.  
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 

– Поточний контроль (70%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання; 



– Підсумковий контроль (30%) – залік (теоретичні питання, задачі, тестові 
завдання). 

14. Мова навчання: українська. 
 
 
 
 


