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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни. 

 

Назва дисципліни Медичне та фармацевтичне товарознавство 

ПІП Іліка Олена Володимирівна 

Контактний телефон  0508679336 

E-mail:   ilikaaliona@mail.ru 

Вебресурси Google Meet/Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/,  

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=512 

Інтернет-ресурси dEra,  iLearn,  Рrometheus 

Консультації Вт.  19.00-20.00 

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 20 

Навчальна практика 28 

Самостійна робота 42 

Підсумковий модульний контроль модульний контроль 

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 1 р. 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Надання студентам знань, які допоможуть формувати у студентів товарознавчого мислення 

та набуття ними вмінь і навичок проведення товарознавчого аналізу товарів аптечного 

асортименту. Вивчити законодавчі акти України, відомчі нормативно правові акти та 

нормативно-технічну документацію, що регламентує якість лікарських засобів, виробів 

медичного призначення та інших груп товарів аптечного асортименту. 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 

ПРН 13. Правильно організовувати зберігання та транспортування фармацевтичних товарів; 

прогнозувати можливі зміни їх хімічної структури та фізико-хімічних властивостей під впливом 

факторів зовнішнього середовища в процесі транспортування, зберігання та експлуатації. 

ПРН 15. Використовувати прості і доступні під час масових обстежень і спостережень 

методи, апаратуру біохімічного аналізу; володіти найбільш поширеними методиками 

біохімічного обстеження організму людини.  

ПРН 16. Проводити економічний аналіз у системі охорони здоров’я, зокрема системний 

аналіз основних проблем охорони здоров’я; здійснювати маркетингове дослідження ринку 

медичних послуг. 

 ПРН 17. Вміти оцінювати економічну ефективність у системі охорони здоров’я; 

аналізувати процес планування та фінансування в системі охорони здоров’я 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до чинного 

законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати моніторинг та 

аналіз документації 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=512


3. Навчальний план з дисципліни  

 

3.1.Теми лекційних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

К-сть 

годин 

1. Теоретичні основи товарознавства. 

Класифікація товарів. Кодування товарів.   

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKG

n93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

2 Зберігання медичних виробів та лікарських 

засобів 

 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKG

n93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

3 Товарознавчий аналіз обладнання для 

дезинфекції, передстерилізаційної обробки 

та стерилізації. 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKG

n93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

4 Товарознавчий аналіз загально хірургічних 

та спеціальних медичних  інструментів 

 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKG

n93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

5 Товарознавчий аналіз перев'язувальних 

матеріалів і готових перев'язувальних 

засобів 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKG

n93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

6 Косметичні засоби та предмети особистої 

гігієни 

 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKG

n93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

7 Мінеральні води і медичні п’явки 

 

 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKG

n93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

8 Біологічно активні добавки (спеціальні 

харчові продукти). 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKG

n93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

9 Технічні засоби для діагностики. 

 

 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKG

n93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

10 Проблеми і шляхи запобігання 

виробництва і 

розповсюдження фальсифікованих 

лікарських засобів і медичної продукції. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKG

n93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

Усього 20 

• Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційних аудиторіях 

навчального корпусу № 1 
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https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga


3.2. Теми навчальної практики під керівництвом викладача 
 
№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

К-сть 

годин  

Змістовий модуль 1.  Теоретичні  основи товарознавства. Товарознавчий аналіз загально- 

хірургічних засобів. 
1. Товари як продукти праці для 

задоволення потреб споживача і методи 

їх теоретичного та практичного пізнання 

є об’єктом товарознавства 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn

93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

2 Визначити функції, ціль, задачі, 

особливості та основні  характеристика 

медичних виробів. 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn

93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

3 Проаналізувати фактори, які впливають 

на збереження якості: пакування, умови 

зберігання та перевезення, маркування 

товарів. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn

93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

4 Проаналізувати асортимент обладнання 

для дезинфекції, передстерилізаційної 

обробки та стерилізації.  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn

93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

5 Засвоїти класифікацію, асортимент, 

маркування, зберігання та 

товарознавчий аналіз 

загальнохірургічних та спеціальних 

медичних інструментів. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn

93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

6 Засвоїти класифікацію, асортимент, 

показники якості, паковання, 

марковання, транспортування та 

зберігання перев'язувального матеріалу 

та готових перев'язувальних засобів.  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn

93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

 

 

 

 Всього  змістовий модуль  1  12 

Змістовий модуль 2.  Товарознавчий аналіз спеціального призначення. 
7 Класифікація неметалевих матеріалів, їх 

властивості, застосування у 

косметології, фармації та медицині. 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn

93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

8 Пакування, маркування, 

транспортування і зберігання 

мінеральних вод. Зберігання п'явок 

медичних і догляд за ними. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn

93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

9 Створення біологічно активних добавок 

(спеціальних харчових продуктів), 

можливість за допомогою концентратів 

мікро – і макронутрієнтів коректувати 

хімічний склад раціонів харчування та 

надавати певну біологічну 

спрямованість. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn

93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

10 Товарні види, асортимент приладів та 

апаратів для діагностики. 

 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn

93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

11 Вироби для терапевтичної стоматології, 

пломбувальний матеріал, інструменти 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 

2 
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• Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальних кімнатах коледжу 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Місце контролю 

1. Маркування та кодування товарів 4 Заняття НП,  КРОК 

2 Особливості зберігання різних груп лікарських засобів 4 Заняття НП,  КРОК 

3 Товарознавчий аналіз шовного матеріалу та хірургічних 

голок 

4 Заняття НП,  КРОК 

4 Товарознавчий аналіз гумових виробів 4 Заняття НП,  КРОК 

5 Медичні п’явки  4 Заняття НП,  КРОК 

6 Товарознавчий аналіз косметичних засобів  4 Заняття НП,  КРОК 

7 Товарознавчий аналіз мінеральних вод.  4 Заняття НП,  КРОК 

8 Товарознавчий аналіз біологічно активних добавок 

(спеціальні харчові продукти). 

4 Заняття НП,  КРОК 

  9 Товарознавчий аналіз засобів для діагностики. 4 Заняття НП,  КРОК 

 10 Товарознавчий аналіз стоматологічного обладнання  4 Заняття НП,  КРОК 

 11 Товарознавчий аналіз лікарських засобів і медичної 

продукції. 

2 Заняття НП,  КРОК 

Усього 42 

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, дослідницькі 

й аналітичні роботи) 

1. Поняття про товар і його споживчу вартість. Визначення понять «товар», «асортимент 

товарів». Якість товарів як основна категорія товарознавства. 

2. Визначення поняття «стандарт». Види стандартів. Позначення нормативної 

документації (НД). 

3.  Структурні елементи національного стандарту, методів контролю якості (МКЯ). 

Правила побудови і викладу технічних умов (ТУ). 

4. Види класифікації товарів. Системи кодування товарів. Внутрішнє кодування. 

Штрихове кодування. 

5. Вимоги до товарів аптечного асортименту. Основні властивості матеріалів (фізичні, 

хімічні, технологічні та ін.), що забезпечують якість товарів. 

6.  Поняття про товарознавчі операції, їх класифікація та характеристика.  

7. Приймання та відпуск товарів, оцінка якості. Процес руху товарів в аптечній мережі і 

товарознавчі операції, пов'язані з ним. 

8. Загальні вимоги до організації зберігання товарів аптечного асортименту. Умови 

зберігання перев'язувальних матеріалів і готових перев'язувальних засобів, гумових 

виробів. 

для хірургічної стоматології, вироби для 

ортопедичної стоматології та 

зубопротезних робіт. 

https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn

93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

12 Проаналізувати асортимент окулярної 

оптики, прилади та засоби для 

дослідження, корекції та захисту органів 

зору 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn

93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

2 

13 Вимоги до ГЛЗ та їх зберігання. Вимоги 

до зберігання різних груп ЛЗ в 

залежності від їх фізико-хімічних 

властивостей. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=512 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn

93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga 

 

 

 

 

 Всього змістовий модуль 2  14 

14 Підсумковий модульний контроль  2 

Усього 28 

https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=512
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=512
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=512
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=512
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga
https://drive.google.com/drive/folders/1LKGn93b7PAUlmdcJQzEM3-qHrPWSU1ga


9. Визначення поняття „метали”, їх характерні властивості, класифікація. Основні вимоги 

до металевих матеріалів, які використовуються для виготовлення медичних виробів. 

10. Пакування, маркування, транспортування, зберігання медичних інструментів. Способи 

визначення якості. Стерилізація. Правила приймання та обліку. 

11. Шовні матеріали та їх призначення. Шовні матеріали, які розсмоктуються: кетгут, 

окцелон, вікрил та ін. Шовні матеріали, які не розсмоктуються: нитки лляні, нитки із 

лавсану, волос кінський, дріт металевий, скобки Мішеля. Шовні матеріали, які умовно 

розсмоктуються. Товарні види. Технічні вимоги до шовних матеріалів. Стерилізація 

шовних матеріалів. 

12. Товарознавчий аналіз медичних приладів і апаратів для огляду та діагностики стану 

організму. Навички та вміння фахівця при виконанні товарознавчого аналізу медичних 

приладів і апаратів для огляду та діагностики стану організму. Основні етапи 

товарознавчого аналізу цих приладів. 

13. Приймання та відпуск товарів, оцінка якості, організація зберігання і транспортування. 

10 Процес руху товарів в аптечній мережі і товарознавчі операції, пов'язані з ним. 

Порядок складання договорів з постачальниками товарів аптечного асортименту. 

Приймання товарів на аптечний склад за кількістю і якістю. Відпуск товарів з аптечних 

складів. 

14. Вимоги до ГЛЗ та їх зберігання. Вимоги до зберігання різних груп ЛЗ в залежності від 

їх фізико-хімічних властивостей. 

  

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Медичне та фармацевтичне товарознавство» є обов’язковою для 

студентів спеціальності 223 Медсестринство. 

Студент зобов’язаний в повному обсязі оволодіти знаннями, вміннями, практичними 

навичками та компетентностями з дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство». 

 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів вищої 

освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел інформації 

(наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних завдань під час 

заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології здобувачами 

вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях: навчальній практиці, підсумковому модульному контролі є 

обов’язковим з метою поточного  та підсумкового оцінювання знань (окрім випадків за 

поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- перескладання підсумкового модулю з метою підвищення оцінки не допускається, окрім 

ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою, чи невиконання 

програми дисципліни або неявки на підсумковий контроль з поважної причини; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, 60% і більше від загальної 

кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 70-119 балів), студент 

отримує незадовільну оцінку з можливістю повторного перескладання дисципліни; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 65% від 

загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 1-69 балів), 

студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням дисципліни. 



Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок , а також  згідно з 

графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
Оцінювання обов’язкової дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності студента (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІДРС) та результатів підсумкового модульного 

контролю. 

Кожен модуль включає бали за поточну роботу на навчальній практиці (опитування за 

темою, виконання самостійної роботи, відпрацювання практичних навичок, вирішення клінічних 

ситуаційних задач, тестування, виконання індивідуального завдання за вибором). 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу на останньому занятті. 

 

Критерії оцінювання (розподіл балів, які отримують студенти) з дисципліни «Медичне 

та фармацевтичне товарознавство»  

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні окремої теми модуля 1 з 

традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка «відмінно» – 9 балів;  

- оцінка «добре» – 7 балів; 

- оцінка «задовільно» – 6 балів; 

- оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

Критерії оцінювання визначаються за національною шкалою – «5», «4», «3», «2» та шкалою 

ECTS – А, В, С, D, Е, FX, F (Табл.1, Табл.2, Табл.3, Табл. 4). 

 

Таблиця 1  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Таблиця 2 

Уніфіковані критерії оцінювання навчальних досягнень, знань та вмінь студенів 

(відповідь на навчальній практиці, підсумкового модульного контролю). 

5 (відмінно) А Виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття 

та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи 

відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпано точні 

та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає 

матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі 

та виконує практичні завдання різного ступеню складності. 

4, 5 

(дуже добре) 
В Студент має ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на 

практиці, але може допустити деякі неточності, окремі 

помилки в формулюванні відповідей. 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

модуль контролю 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


4 (добре) С Виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та 

добре його розуміє, відповіді на питання викладає 

правильно, послідовно та систематизовано, але вони не є 

вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає 

без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні 

завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих 

випадках. 

3, 5 (більш ніж 

задовільно) 
D Виставляється студентові на основі його знань всього 

змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. 

Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) 

завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та 

виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у 

простих випадках; не спроможний самостійно 

систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені 

запитання відповідає правильно. 

3 (задовільно) Е Студент має прогалини в знаннях з теми. Замість чіткого 

термінологічного визначення пояснює теоретичний 

матеріал на побутовому рівні. 
2 (незадовільно) FХ Студент має фрагментарні знання з теми. Не володіє 

термінологією, оскільки понятійний апарат не 

сформований. Не вміє викласти програмний матеріал.  
1 (незадовільно) F Студент повністю не знає програмного матеріалу, 

відмовляється відповідати. 

 
Таблиця 3  

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах 

ECTS  

Модуль 1. Медичне та фармацевтичне товарознавство 
 

№ заняття «відмінно» «добре» «задовільно» 

Змістовий модуль 1 1 9 7 6 

2 9 7 6 

3 9 7 6 

4 9 7 6 

5 9 7 6 

6 9 7 6 

Всього змістовий модуль 1  54 42 36 

Змістовий модуль 2  7 9 7 6 

8 9 7 6 

9 9 7 6 

10 9 7 6 

11 9 7 6 

12 9 7 6 

13 9 7 6 

Всього змістовий модуль 2 63 49 42 

ІСРС(не більше 12 балів) 3   

Всього поточна успішність 120 91 78 

Модуль-контроль 14 80 65 50  
МОДУЛЬ 1 200 156 128 

  
1151 

 

 

Таблиця 4  



Критерії оцінювання самостійної роботи 
 

Показник  Характеристика 

Відмінно А 

Запропонована студентом робота викладена в достатньому обсязі,  

оформлена згідно з вимогами, містить базовий теоретичний і 

практичний матеріал, нову та нетрадиційну інформацію з даного 

питання і пропозиції щодо її практичного застосування. 

Добре 

В 

Запропонована студентом робота викладена в обсязі, що вимагається,  

оформлена згідно з  вимогами, містить переважно базовий 

теоретичний і практичний матеріал, пропонуються фрагменти нової, 

нетрадиційної інформації 

С 

Запропонована студентом робота викладена в необхідному обсязі, 

оформлена грамотно, включає базовий теоретичний та практичний 

вихід, але містить певні недоліки у висвітлені питання, яке 

досліджувалось 

Задовільно 

D 

Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але не 

має практичного виходу. Виклад матеріалу неточний, присутні 

недоліки у висвітленні теми 

Е 

Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але тема 

розкрита неповністю. Виклад матеріалу неточний, присутні недоліки у 

висвітленні теми. Обсяг запропонованої роботи не відповідає вимогам 

Незадовільно 
(бали не 

зараховуються) 

FX Робота базується на фрагментарних знаннях з курсу. Тема роботи не 

розкрита 

F Робота не виконана, або студент відмовляється доповідати. 

 
Поточні оцінки конвертуються у підсумкову як середня сума оцінок навчальної діяльності 

у бали ECTS відповідно до шкали перерахунку традиційних оцінок (середній бал з точністю до 

сотих) у рейтингові 120 балів. Максимальну кількість балів, яку може набрати студент за 

підсумковий модульний контроль, який складається з теоретичної і практичної частин – 80 балів. 

Загальна оцінка за підсумковий модульний контроль складається із тестового контролю – 

80 тестів,а саме 71-80 балів – «5»; 60-70 балів – «4»; 46-59 балів – «3»,  45 і нижче балів  – «2».  

При тестовому контролі мінімальна кількість балів – 32 бали. 

При контролі практичного завдання мінімальна кількість  балів – 14. 

Сумарна мінімальна кількість балів за підсумковий модульний контроль – 46 балів 

(задовільно) 

Отримана на основі національних оцінок рейтингова оцінка в балах ECTS (120 + 80) 

переводиться у європейські оцінки ECTS (А, В, С, D, FХ, F) (Табл. 1). 

 

7. Перелік інформаційних джерел 
 

Навчальна література: 

 

1. Медичне та фармацевтичне товарознавство : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / І. І. 

Баранова, С. М. Коваленко, Д. В. Семенів та ін. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 

2017. — 320 с. 

2. Батутіна А.П. Експертиза товарів: [Навчальний посібник.] / А.П.Батутіна, І.В. 

Ємченко.– К.: ЦУЛ, 2003. – 278 с. 

3. Медичне і фармацевтичне товарознавство. Товари аптечного асортименту: 

навч.посіб./Б.П.Громовик, Н.Б.Ярко,І.Я.Городецька, О.М.Корнієнко, Н.Л.Ханик. – За 

ред. д.фарм.н. проф. Б.П.Громовика. – Вінниця: Нова Книга, 2011. -463 с.  

4. Гридасов В.І. та ін. Фармацевтичне і медичне товарознавство: Посібн. Для студ. 

Сіщих навч. закл. / В.І.Гридасов, Л.М.Оридорога, О.В.Винник. – Харків: Золоті 

сторінки, 2002. – 160 с. 



5. Дем’яненко В.Г. Медичне та фармацевтичне товарознавство : [ практикум ]: / В. Г. 

Дем'яненко, В. А. Афанасьєва, А. В. Проскочило, С. В. Бреусова ; за ред. В. Г. 

Дем'яненка. – К. : Медицина, 2010. – 293 с. : табл., іл. 

 

Інформаційні ресурси: 

 

1. Фармацевтические технологии и упаковка. – 2007. – №12 (160). – С. 9–76. 

2. 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. 

3. Сучасні проблеми тари та паковання споживчих товарів: [Матеріали науково- 

практична конференції]. -Х.: Вид-во НФаУ, 2009. -110 с. 

4. Мультимедійне забезпечення лекцій та семінарських занять. 

5. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

6. Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти».  [Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-

medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

7. Веб-сайт Чернівецького медичного коледжу БДМУ. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: www.medkol.cv.ua,  www.MOODLE 

8. Нова електронна бібліотека [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.newlibrary.ru 

9. Дім електронних книг [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dom-eknig.ru 

10. Портал медицинской литературы [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://medulka.ru/biofizika 

11. Інтернет-ресурси 

 • http://farmacija.ucoz.ru/_ld/0/62_aPx.pdf  

• http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/323/farmacevtichne-i-medichnetovaroznavstvo  

• http://ukrbukva.net/page,3,24884-Medicinskoe-i-farmacevticheskoetovarovedenie.html  

• http://biblio.knutd.com.ua 
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