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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Медичне та фармацевтичне товарознавство 

 (назва навчальної дисципліни) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний рівень, 

форма навчання 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 
 

Обов’язкова  
 

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 МЕДСЕСТРИНСТВО   

 

Термін підготовки  

10 місяців 

1 рік 10 місяців 
Змістових модулів –2 

Загальна кількість 

годин –  90 год. 
Лекції 

20год. 

Кількість аудиторних 

годин – 48 год 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Навчальна практика 

28 год. 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 42 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

42 год. 

Індивідуальні 

завдання:  

- 

Вид контролю:  

Підсумковий 

модульний контроль 

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год. 

 

 

 

  



І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Медичне та 

фармацевтичне товарознавство» складена відповідно до стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 223 Медсестринство для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти  затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 

1344 та освітньо-професійної програми, затвердженої у коледжі на засіданні 

Педагогічної ради коледжу від 10.12.2018 р. протокол №3. Освітньо-

професійна програма введена в дію з 01 вересня 2019 р., переглянута та 

затверджена на засіданні Педагогічної ради 31.08.2020 р. протокол № 1. 

Робоча навчальна програма вводиться в дію з 01 вересня 2019 року.  
Ця розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій – 20 годин, 

навчальної практики – 28 години, самостійної роботи студентів – 42 годин. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 
1. Мета навчальної дисципліни. 

Надання здобувачам вищої освіти знань, які допоможуть сформувати у 

здобувачів 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. 

2. Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення 

результатів навчання: 

- 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. 

- використовувати прості і доступні під час масових обстежень і 

спостережень методи, апаратуру біохімічного аналізу; володіти найбільш 

поширеними методиками біохімічного обстеження організму людини.  

- проводити економічний аналіз у системі охорони здоров’я, зокрема 

системний аналіз основних проблем охорони здоров’я; здійснювати 

маркетингове дослідження ринку медичних послуг. 

- вміти оцінювати економічну ефективність у системі охорони здоров’я; 

аналізувати процес планування та фінансування в системі охорони здоров’я 

- своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно 

до чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні 

технології, здійснювати моніторинг та аналіз документації 

3. Передумови для вивчення дисципліни: медсестринська етика та 

деонтологія, основи медсестринства, основи психології та міжособове 

спілкування, медична психологія, охорона праці в галузі, клінічна 

фармакологія з токсикологією. 

 



ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі,, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

ЗК 03. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

Знати особливості пізнавальної 

діяльності людини, спрямованої на 

розкриття загальних, істотних 

зв'язків і співвідношень речей на 

достатньому рівні. 

Вміти пізнавати нові зв'язки й 

відношення об'єктів, розширяти 

і поглиблювати свої знання про 

них; аналізувати і синтезувати 

утворені поняття шляхом 

суджень, міркувань, 

умовиводів. 

Набути комунікативного 

досвіду в процесі адекватного 

сприйняття і розуміння змісту 

повідомлень. 

Вміти створювати власне 

монологічне висловлювання 

відповідно до отриманої 

інформації. 

ЗК 04. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях 

Мати спеціалізовані концептуальні 

знання, набуті у процесі навчання. 

Вміти розв’язувати складні 

задачі і проблеми, які 

виникають у професійній 

діяльності. 

Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, 

знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців та 

нефахівців. 

Відповідати за прийняття рішень 

у складних умовах 

ЗК 06. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так 

і письмово 

Мати досконалі знання державної 

мови 

Вміти застосовувати знання 

державної мови, як усно так і 

письмово 

Використовувати при 

фаховому та діловому 

спілкуванні та при підготовці 

документів державну мову. 

Нести відповідальність за вільне 

володіння державною мовою, за 

розвиток професійних знань. 

ЗК 08. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій  

 

Мати глибокі знання в галузі 

інформаційних і комунікаційних 

технологій, що застосовуються у 

професійній діяльності  

 

Вміти використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній галузі, 

що потребує оновлення та 

інтеграції знань.  

Використовувати інформаційні 

та комунікаційні технології у 

професійній діяльності  

 

Нести відповідальність за 

розвиток професійних знань та 

умінь. 

ЗК 09. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих 

обов’язків 

Знати обов’язки та шляхи 

виконання поставлених завдань 

Вміти визначати мету та 

завдання, бути наполегливим та 

сумлінним при виконанні 

обов’язків 

Встановлювати міжособистісні 

зв’язки для ефективного 

виконання завдань та 

обов’язків 

Відповідати за якісне виконання 

поставлених завдань 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 1. Здатність застосовувати 

професійні та правові 

стандарти в повсякденній 

медсестринській практиці  

 

Мати спеціальні знання про 

професійні стандарти надання 

медичної допомоги медичними 

сестрами та про основні законодавчі 

та правові документи,  які 

Вміти застосовувати професійні 

стандарти надання медичної 

допомоги в повсякденній 

практиці. 

Здатність аргументувати свою 

професійну діяльність по 

відношенню до пацієнтів, їх 

оточення, колег з точки зору 

професійних та правових 

Постійно вдосконалювати свої 

навички та створювати локальні 

протоколи діяльності, виходячи з 

діючих стандартів та 

нормативної бази МОЗ України  



регламентують роботу медичних 

сестер.  

стандартів 

СК 12. визначенні групової 

належності лікарських засобів, 

особливостях їх 

фармакокінетики та 

фармакодинаміки 

Знати: 

- систему базових знань з 

фармакології та медичної рецептури; 

- систему базових знань з 

клінічної фармакології; 

- чинники, що спричиняють 

виникнення змін метаболізму 

внаслідок дії фармакологічних 

засобів, збільшенню ризику 

розвитку побічних явищ; 

- фармакокінетичні та 

фармакодинамічні параметри 

медикаментів та їх комбінацій; 

- особливості взаємодії лікарських 

засобів, корекцію небажаної дії ліків 

Вміти: 

- розбиратись в питаннях 

сумісності 

фармакологічних препаратів; 

- визначати можливі прояви 

побічної дії та симптоми 

передозування медикаментів, 

методи їх попередження і 

лікування; 

- враховувати особливості 

фармакокінетики та 

фармакодинаміки медикаментів 

при компромісній функції 

різних органів та систем 

Уміння застосовувати клінічні 

протоколи при реалізації плану 

діагностики  та лікування, 

враховуючи рекомендації 

лікуючого лікаря та 

погоджуючи свої дії з 

пацієнтом. 

Автономно та відповідально 

застосовувати знання 

фармакодинаміки та 

фармакокінетики при виконанні 

призначень лікаря. 



ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною програмою 

«Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 223 

Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після завершення вивчення 

дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство», є: 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, письмовій 

формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної мобільності, 

ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 11. Інтерпретувати та враховувати у клінічній практиці особливості клінічної 

фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських 

засобів.  

ПРН 12. Виписувати, зберігати та використовувати основні параметри фармакокінетики 

фармакологічних засобів з метою їх раціонального призначення. 

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. 
 

  



ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 

з/п 
Назва змістових модулів та тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 
Навчальна 

практика 
СРС 

Модуль 1.  

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

хірургічних засобів. 

1. Теоретичні основи товарознавства. Класифікація 

товарів. Кодування товарів.   
8 2 2 4 

2. 3агальна характеристика медичних виробів. 4 2 2 - 

3. Зберігання медичних виробів та лікарських засобів 6 - 2 4 

4. Товарознавчий аналіз обладнання для дезинфекції, 

передстерилізаційної обробки та стерилізації. 

 

8 2 2 4 

5. Товарознавчий аналіз загально хірургічних та 

спеціальних медичних  інструментів 
8 2 2 4 

6. Товарознавчий аналіз перев'язувальних матеріалів і 

готових перев'язувальних засобів 
8 2 2 4 

        Усього змістовий модуль 1 42 10 12 20 

Змістовий модуль 2. Товарознавчий аналіз засобів спеціального призначення. 

1. Косметичні засоби та предмети особистої гігієни 8 2 2 4 

2. Мінеральні води і медичні п’явки 8 2 2 4 

3. Біологічно активні добавки (спеціальні харчові 

продукти). 
8 2 2 4 

4. Технічні засоби для діагностики. 8 2 2 4 

5. Стоматологічне обладнання та інструменти. 6 - 2 4 

6. Окулярна оптика. Товарознавчий аналіз приладів 

та засобів для дослідження, корекції та захисту 

органів зору. 

2 - 2 - 

7 Проблеми і шляхи запобігання виробництва і 

розповсюдження фальсифікованих лікарських 

засобів і медичної продукції. 

6 2 2 2 

 Підсумковий модуль-контроль 2  2  

   Усього змістовий модуль 2 48 10 16 22 

    Усього за курс навчання: 90 20 28 42 

 

  



V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

з/п Теми лекцій 
Кількість 

годин 

 Модуль 1  

Змістовий модуль 1. . Теоретичні  основи товарознавства. Товарознавчий 

аналіз загально- хірургічних засобів. 

 

1. 
Теоретичні основи товарознавства. Класифікація товарів. Кодування 

товарів.   
2 

2. Зберігання медичних виробів та лікарських засобів 2 

3. 
Товарознавчий аналіз обладнання для дезінфекції, передстерилізаційної 

обробки та стерилізації. 
2 

4. 
Товарознавчий аналіз загально хірургічних та спеціальних медичних  

інструментів 
2 

5 
Товарознавчий аналіз перев'язувальних матеріалів і готових 

перев'язувальних засобів 
2 

Усього змістовий модуль 1 10 

Змістовий модуль 2.  Товарознавчий аналіз засобів спеціального 

призначення. 
 

6. Косметичні засоби та предмети особистої гігієни 2 

7 Мінеральні води і медичні п’явки 2 

8 Біологічно активні добавки (спеціальні харчові продукти). 2 

9 Технічні засоби для діагностики. 2 

10 
Проблеми і шляхи запобігання виробництва і розповсюдження 

фальсифікованих лікарських засобів і медичної продукції. 
2 

 Усього змістовий модуль 2 10 

 Усього 20 



VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ  

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 

№ 

з\п 

Навчальна практика  Кількість 

годин 

1 семестр 

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 

2 

2 Визначити функції, ціль, задачі, особливості та основні  характеристика 

медичних виробів. 
2 

3 Проаналізувати фактори, які впливають на збереження якості: пакування, 

умови зберігання та перевезення, маркування товарів. 
2 

4 Проаналізувати асортимент обладнання для дезинфекції, 

передстерилізаційної обробки та стерилізації.  
2 

5 Засвоїти класифікацію, асортимент, маркування, зберігання та 

товарознавчий аналіз загальнохірургічних та спеціальних медичних 

інструментів. 

2 

6 Засвоїти класифікацію, асортимент, показники якості, паковання, 

марковання, транспортування та зберігання перев'язувального матеріалу 

та готових перев'язувальних засобів.  

2 

Усього змістовий модуль 1: 12 

Змістовий модуль 2. Товарознавчий аналіз засобів спеціального призначення. 

7 Класифікація неметалевих матеріалів, їх властивості, застосування у 

косметології, фармації та медицині. 
2 

8 Пакування, маркування, транспортування і зберігання мінеральних вод. 

Зберігання п'явок медичних і догляд за ними. 
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. 

2 

10 Товарні види, асортимент приладів та апаратів для діагностики. 2 

11 Вироби для терапевтичної стоматології, пломбувальний матеріал, 

інструменти для хірургічної стоматології, вироби для ортопедичної 

стоматології та зубопротезних робіт. 

2 

12 Проаналізувати асортимент окулярної оптики, прилади та засоби для 

дослідження, корекції та захисту органів зору 
2 

13 Вимоги до ГЛЗ та їх зберігання. Вимоги до зберігання різних груп ЛЗ в 

залежності від їх фізико-хімічних властивостей. 
2 

 Усього змістовий модуль 2: 14 

12 Підсумковий модуль-контроль 2 

Усього за курс навчання: 28 

 

  



VII.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Назва теми К-сть 

годин 

1 Маркування та кодування товарів 4 

2 Особливості зберігання різних груп лікарських засобів 4 

3 Товарознавчий аналіз шовного матеріалу та хірургічних голок 4 

4 Товарознавчий аналіз гумових виробів 4 

5 Медичні п’явки  4 

6 Товарознавчий аналіз косметичних засобів  4 

7 Товарознавчий аналіз мінеральних вод. 4 

8 
Товарознавчий аналіз біологічно активних добавок (спеціальні харчові 

продукти). 
4 

9 Товарознавчий аналіз засобів для діагностики. 4 

10 Товарознавчий аналіз стоматологічного обладнання  4 

11 Товарознавчий аналіз лікарських засобів і медичної продукції. 2 

 Усього 42 

 

  



VIIІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

(реферат, есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 
 

1. Виступи на науково-студентському гуртку. 

2. Участь у наукових конференціях. 

3. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

 

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. 

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. 

 

  



IХ.  ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Тема 1.  Теоретичні основи товарознавства. Класифікація товарів. Кодування 

товарів.  
Поняття, мета, завдання і принципи товарознавства, його зв'язок з іншими науками і 

науковими дисциплінами. Етапи становлення товарознавства як наукової дисципліни. 

Напрями сучасного розвитку товарознавства. Методи товарознавства. Характеристика товару 

як основної категорії товарознавства. Товар та його основні характеристики. Споживчі 

властивості товарів та їх класифікація. Товарні номенклатура й асортимент. Характеристика 

товарної інформації. Класифікація як метод товарознавства. Мета та завдання класифікації. 

Загальні правила класифікації товарів. Види класифікації товарів. Сутність фасетного та 

ієрархічного методів класифікації. Кодування товарів. Державний класифікатор продукції та 

послуг. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Товари аптечного 

асортименту. 

 

Тема 2. Загальна характеристика медичних виробів.  
Види та способи класифікації медичних виробів. Класифікація медичних виробів 

залежно від потенційного ризику їх застосування. Перелік медичних виробів, що підлягають 

обов'язковій сертифікації в Україні. Загальні вимоги до розроблення, виробництва та 

введення в обіг медичних виробів. Оцінка відповідності та випробування медичних виробів. 

Моніторинг безпечності, технічне обслуговування та ремонт медичних виробів. Порядок 

проведення державної реєстрації медичних виробів. Маркування медичних виробів з 

допомогою графічних 

 

Тема 3. Зберігання медичних виробів та лікарських засобів  

Особливості проведення вхідного контролю якості лікарських засобів під час оптової 

торгівлі та у лікувально-профілактичних закладах. Загальні вимоги до організації зберігання і 

транспортування ЛЗ і ВМП. Вимоги до устаткування приміщень для зберігання ЛЗ і ВМП. 

Особливості зберігання окремих груп ЛЗ і ВМП. Комплектація (комісіонування) замовлень та 

відвантаження.  

 

Тема 4. Товарознавчий аналіз обладнання для дезинфекції, передстерилізаційної 

обробки та стерилізації 

Загальна характеристика методів дезінфекції. Асортимент та порядок реєстрації 

дезінфекційних засобів. Дезінфекція, предстерилізаційне очищення та стерилізація медичних 

виробів хімічними методами. Упаковка, маркування та зберігання дезінфекційних засобів. 

Заходи перестороги при роботі з дезінфекційними засобами. Перша допомога при отруєнні 

дезінфекційними засобами. Характеристика та асортимент репелентів. Фармацевтична опіка 

при реалізації репелентів з аптек. 

 

Тема 5. Товарознавчий аналіз загально хірургічних та спеціальних медичних  

інструментів  
Загально-хірургічні інструменти: ріжучі, колючі, затискні, розширяючі і відтискні, 

зондуючі і бужуючі. Призначення, класифікація та номенклатура. Основні елементи 

конструкції. Перевірка функціональних властивостей. 4 Класифікація спеціальних 

хірургічних інструментів за сферою застосування: нейрохірургічні, оториноларингологічні, 

урологічні, акушерсько-гінекологічні, офтальмологічні. Номенклатура та призначення кожної 

групи інструментів. Перевірка функціональних властивостей. Матеріали, які 

використовуються для виготовлення хірургічних інструментів. Упаковка, маркування, 

транспортування, зберігання. Стерилізація. Дезінфекція, передстерилизаційна очистка та 



стерилізація металевих виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних 

закладах.  

 

Тема 6. Товарознавчий аналіз перев'язувальних матеріалів і готових 

перев'язувальних засобів 

Перев'язувальні матеріали, їх призначення та види. Основні види сировини для 

отримання перев'язувальних матеріалів і вимоги до неї. Основні показники, які формують 

якість перев'язувальних матеріалів. Перевірка функціональних властивостей 

перев'язувальних матеріалів. Готові перев'язувальні засоби: пакування, маркування, 

транспортування, зберігання. Стерилізація. Стерильні перев'язувальні матеріали та засоби. 

Характеристика і класифікація, вимоги до якості та фармацевтична опіка при застосуванні 

лейкопластирів. 

 

Тема 7. Косметичні засоби та предмети особистої гігієни 

Визначення, призначення та основні відмінності лікарських та косметичних засобів. 

Класифікація косметичних засобів. Форми випуску косметичних засобів. Вимоги до безпеки 

та якості косметичних засобів. Порядок проведення державної санітарно-гігієнічної 

експертизи косметичних засобів. Маркування, правила приймання та зберігання косметичних 

засобів. Тестування та сертифікація косметичних засобів. Товарознавчий аналіз засобів для 

індивідуального догляду за порожниною рота. Класифікація, показники якості та споживчі 

вимоги до зубних паст. Упаковка і маркування зубних паст. Фармацевтична опіка при виборі 

зубних паст. Характеристика зубних щіток, зубних ниток, ополіскувачів порожнини рота. 

 

Тема 8. Мінеральні води і медичні п’явки 

Визначення, загальна характеристика та класифікація мінеральних вод. Вимоги до 

якості фасованих мінеральних вод, маркування, зберігання, транспортування, сертифікація. 

Фармацевтична опіка та загальні методичні підходи при застосуванні питтєвих мінеральних 

вод. Визначення гірудотерапії та медичних п’явок як товару аптечного асортименту. 

Особливі вимоги до зберігання та норма природньої втрати для медичних п’явок. 

 

Тема 9. Біологічно активні добавки (спеціальні харчові продукти). 

Класифікація та порядок державної реєстрації в Україні спеціальних харчових 

продуктів (дієтичних добавок, функціональних харчових продуктів та харчових продуктів 

для спеціального дієтичного використання). Вимоги до маркування та реклами спеціальних 

харчових продуктів. Визначення, класифікація та характеристика продуктів дитячого 

харчування. Державне регулювання виробництва та обігу продуктів дитячого харчування. 

Упаковка, маркування та сертифікація продуктів дитячого харчування. Фармацевтична опіка 

при виборі продуктів дитячого харчування.   

 

Тема 10. Технічні засоби для діагностики. 

Класифікація та будова апаратів для вимірювання артеріального тиску людини. 

Проведення товарознавчого аналізу апаратів для вимірювання артеріального тиску в 

аптечних закладах. Фармацевтична опіка при реалізації апаратів для вимірювання 

артеріального тиску. Класифікація засобів для контролю температури тіла людини. Будова 

термометра медичного максимального. Тести та тест-системи як товари аптечного 

асортименту. Принцип роботи, класифікація та характеристика тестів для визначення 

вагітності. Глюкометри, характеристика, призначення та принцип дії.  

 

  



Тема 11. Стоматологічне обладнання та інструменти. 

Стоматологічне обладнання: крісла стоматологічні, бормашини, установки 

стоматологічні, гнучкі рукава, наконечники. Вироби для терапевтичної стоматології: бори 

зубні, інструменти для обробки кореневого каналу, інструменти для пломбування зубів та 

зняття зубних відкладень. Пломбувальний матеріал. Інструменти для хірургічної 

стоматології: зубні щипці, елеватори зубні. Інструменти допоміжні. Вироби для ортопедичної 

стоматології та зубопротезних робіт: штучні зуби, абразивні інструменти, пристосування для 

зубопротезних робіт.  

 

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

дослідження, корекції та захисту органів зору. 

Проаналізувати асортимент окулярної оптики, прилади та засоби для дослідження, 

корекції та захисту органів зору. Визначити їх класифікацію, показники якості, паковання, 

марковання, транспортування та зберігання. Офтальмологічні інструменти (скальпелі і ножі, 

ножиці, ложки очні, петлі, шпателі, пінцети, відтискні інструменти, зонди, набір Філатова- 

Марцинковського). Класифікація, призначення, основні елементи конструкції, асортимент, 

технічні вимоги. 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. Методи визначення виду, знаку та оптичної сили 

лінзи. Оправи окулярні: призначення, класифікація (за формою ободків, за матеріалами, за 

видом завушників), технічні вимоги. Захисні окуляри: призначення, класифікація, технічні 

вимоги до скла та оправ. Прилади для контролю засобів корекції зору (діоптриметр, 

центрископ). Технічні вимоги до офтальмологічних приладів, пакування, транспортування. 

Рецепти на окуляри. Підбір окулярів. Латинські слова, які застосовуються при виписуванні 

рецепта на окуляри. Контактні лінзи: класифікація, марковання, паковання, зберігання. 

 

Підсумковий модуль-контроль 

 

  



X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Під час освітньої діяльності застосовують основні методи:  

- словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж); 

- наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 

- практичні (відпрацювання практичних навичок та ситуаційних завдань) 

Форми організації освітнього процесу: 

 Лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять включає: 

словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням 

опорного конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних 

технологій; проблемні лекції (розв’язування ситуаційних задач, кейсів), бінарні 

лекції (лекції-дискусії), лекції із заздалегідь запланованими помилками, лекції-прес-

конференції. 

  Навчальна практика під керівництвом викладача: інструктаж, усне фронтальне 

опитування, письмове опитування, вирішення типових та нетипових практичних та 

ситуаційних клінічних завдань; ділова гра; робота у групах, заповнення медичної 

документації. 

 Самостійна робота студентів: обов'язкова, що передбачена навчальним планом і 

робочими програмами є одним з показників академічної активності та додаткових 

освітніх досягнень здобувачів вищої освіти. 

– виконання домашніх завдань;  

– доопрацювання матеріалів лекції;  

– робота в інформаційних мережах;  

– есе за вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з викладачем;  

– створення портфоліо навчального курсу та його презентація;  

– розробка кейсів;  

– підготовка відповідних документів, матеріалів тощо;  

– підготовка тематичних презентацій;  

– підготовка та публікація наукових статей, тез наукових доповідей та повідомлень 

тощо;  

– узагальнення матеріалів за обраною проблемою;  

– систематичне відвідування навчальних занять;  

– відвідування додаткових занять, лекцій, семінарів, круглих столів тощо;  

– завдання, які виконують здобувачі під час переддипломної практики;  

- відвідування та участь у засіданнях відповідних студентських наукових гуртків 

тощо;  

– інші здобутки, що підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо). 

 Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) – наукова й дослідницька 

робота студентів, збиранні наукової інформації, її аналізі; до цієї ж категорії 

належать аудиторні потокові та групові заняття, участь у роботі науково-

дослідницького студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка 

доповідей, тез, статей); добровільна – робота в позааудиторний час, участь у 

міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, вікторинах. 

 Дистанційне навчання 
 

  



ХІ. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Форми та система забезпечення якості сформованих компетентностей  
Методи, форми контролю та система оцінювання успішності здобувачів здійснюється 

відповідно до вимог програми обов’язкової дисципліни «Медичне та фармацевтичне 

товарознавство» та Інструкції щодо оцінювання освітньої діяльності здобувачів в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу в 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

При оцінюванні роботи здобувача протягом семестру враховується наступне: 

- відвідування занять; 

-активна та продуктивна участь на навчальній практиці; 

- вивчення базової та додаткової літератури; 

- своєчасна здача завдань та модулів. 

 

Засоби діагностики: 
 усне індивідуальне опитування 

 письмовий тестовий контроль 

 комп’ютерний тестовий контроль 

 розв’язування типових та нетипових клінічних завдань 

 демонстрація практичних навичок 

 індивідуальне завдання 

 студентські проекти 

 студентські презентації 

 участь в ІДРС 

 модуль – контроль 

 модульний контроль 

 

Оцінка з обов’язкової дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство» є 

рейтинговою та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності здобувача та 

оцінок за модульне контрольне оцінювання. 

Передбачені наступні форми контролю: 

1. Контроль початкового рівня знань, який визначається на першому заняття 

навчальної практики та включає перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, 

який вивчали на попередніх курсах (анатомія, фізіологія ті ін.). Контроль проводять методом 

фронтального усного опитування. 

2. Поточний контроль (засвоєння теми) контролюється на навчальній практиці 

відповідно до конкретних цілей, засвоєння конкретної теми змістовного модуля. 

Рекомендується застосовувати такі методи оцінювання рівня підготовки здобувачів: 

опитування, вирішення ситуаційних клінічних завдань, тестування, практична перевірка 

рівня оволодіння та виконання практичних знань та умінь. 

3. Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється для оцінювання результатів 

навчання після завершення вивчення дисципліни та проводиться на останньому заняття 

навчальної практики. Підсумковий контроль знань включає семестровий контроль у вигляді 

семестрового диференційованого заліку – модуль-контролю. Рекомендується застосовувати 

такі способи оцінювання рівня підготовки здобувачів: письмове завдання, яке включає 

теоретичну та практичну частини; контрольні опитування (фронтальне; вибіркове усне, 

письмове, вирішення клінічної задачі); тестування, Для тих здобувачів, які хочуть поліпшити 

оцінку з дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється 

додатково за графіком, затвердженим у коледжі. 

 



ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
 

Рейтингова система оцінювання розроблена відповідно до «Інструкції щодо оцінювання 

освітньої діяльності здобувачів умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної 

системи організації освітньої процесу» (лист МОЗ України від 15.04.2014 № 08.01-47/10395).  

 

Схема нарахування балів 
Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику систематичності та 

успішності освітньої роботи здобувача. Вона формується на засадах набуття компетенцій та 

накопичення рейтингових балів за різноманітну навчальну діяльність студента за певний 

період навчання.  

Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за 

певну навчальну діяльність протягом засвоєння цього модуля (робота на навчальній практиці, 

виконання та захист індивідуальних завдань, опрацювання матеріалу самостійної роботи 

тощо), а також участь в ІДРС з дисципліни, студентських конференціях за тематикою 

дисципліни тощо.  

Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за 

національною шкалою) як сума оцінок отриманих за засвоєння кожного змістового модуля та 

оцінки за модуль-контроль.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного 

модулю (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 

120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).  
Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожній навчальній 

практиці засвоєння змістових модулів (поточний контроль).  

 

Оцінювання поточної освітньої діяльності 
Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається кількістю 

тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «медичне та фармацевтичне товарознавство» (модуль 1) є 

рейтинговою та визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності студента та 

оцінок засвоєння ним передбачених програмою змістових модулів. Поточне оцінювання 

студентів по відповідних темах проводиться за традиційною 4-бальною системою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з подальшим перерахунком у 

багатобальну шкалу. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 
Оцінка «відмінно» 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. 

Оцінка «добре» 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. 

Оцінка «задовільно» 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. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

 

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні модуля 1 з традиційної 

шкали в бали ECTS: 

- оцінка “відмінно” – 9 балів;  

- оцінка “добре” – 7 балів; 

- оцінка “задовільно” – 6 балів; 

- оцінка “незадовільно” – 0 балів. 

Таблиця 1 

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ECTS  

 

Модуль 1. Медичне та фармацевтичне товарознавство 

 № заняття «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий модуль 1 1 9 7 6 0 

2 9 7 6 0 

3 9 7 6 0 

4 9 7 6 0 

5 9 7 6 0 

6 9 7 6 0 

Всього змістовий модуль 1  54 42 36 0 

Змістовий модуль 2 
 

7 9 7 6 0 

8 9 7 6 0 

9 9 7 6 0 

10 9 7 6 0 

11 9 7 6 0 

12 9 7 6 0 

13 9 7 6 0 

Всього змістовий модуль 2 63 49 42 0 

ІДРС (не більше 12 балів) 3   0 

Всього поточна успішність 120 91 78 0 

Модуль-контроль 14 80 65 50 0 

МОДУЛЬ 1 200 156 128 0 

 

Оцінювання самостійної роботи 
Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному плані поряд з 

аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному 

аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять 

до тем аудиторних навчальної практики, контролюється під час підсумкового модульного 

контролю.  

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІДРС) 
Максимальна оцінка за індивідуальну самостійну роботу студента складає не більше 

12 балів (табл. 2).  



Таблиця 2 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної роботи 

студента  в балах ECTS) 

№ 

критерію 

Критерій рейтингової оцінки Мах кількість 

балів 

1 
Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню 

та повнота його розкриття 
5 

2 Відповідність оформлення  2 

3 
Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина доповіді, 

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту 
5 

 Максимальна підсумкова оцінка 12 

Загальна кількість балів результатів поточної успішності, балів за ІДРС та 

Модуль-контроль не повинна перевищувати 200 балів. 
 

Схема нарахування балів за поточну успішність 
1. За поточну навчальну діяльність студент може отримати максимально 120 балів 

(табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (13 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“відмінно” (9 балів), з додаванням максимальної кількості балів за ІДРС (3 балів, якщо 

студент виконав індивідуальну роботу). 

13тем х 9 бал = 117 бал+ 3 бал (ІДРС) = 120 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність студент може отримати мінімально  балів (табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (13 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“задовільно” ( 6 балів).  

13тем х 6 бал = 78 бали  

 

Підсумковий модульний контроль  
До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали програму 

даного модулю та отримали за поточну успішність не менше 78 балів. 

Модульний контроль проводять у формі тестового контролю (1 тест – 1 бал).  

 

 Критерії оцінювання тестових завдань при проведенні Модуль-контролю 

Оцінка Критерій Бали 

«5» вирішено 71-80 тестів  71-80 балів 

«4» вирішено 60-70 тестів  60-70 балів 

«3» вирішено 46-59 тестів  46-59 балів 

«2» вирішено 45 і менше тестів  0 балів 

Примітка. Одна  правильна відповідь – 1 бал.  

 

Заохочувальні бали за рішенням Педагогічної  Ради можуть додаватися до кількості 

балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 

участь в олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше.  

Загальна кількість балів Модулю не повинна перевищувати 200 балів. 

  



Табл. 4 

Оцінювання дисципліни «Медична фармакологія та товарознавство» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

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 

 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 2 змістових модулі 

з дисципліни. Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, 

конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями 

(табл. 5). 

Табл. 5  

Конвертація балів ECTS  

у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями  

Оцінка за 200-бальною шкалою 
Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до 70 (мінімальної кількості балів), яку повинен 

набрати студент 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати 

студент 
«2» 

Примітка Ці критерії також застосовуються при визначенні оцінки за модуль за 

необхідності. 

 

  



ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 
 Робоча програма 

 Навчальна програма 

 Підручники та навчальні посібники,  

- Конспекти лекцій 

- Методичні вказівки та рекомендації до навчальної практики під керівництвом 

викладача, методичні рекомендації СПРС 

- Індивідуальні завдання 

- Збірники ситуаційних завдань (кейсів) та проблемних ситуацій 

- Приклади розв'язування типових задач чи виконання типових завдань 

- Комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

- Ілюстративні матеріали 

- Каталоги ресурсів тощо 

- Банк тестів,  електронний банк тестових завдань 

- Тестові завдання для контролю змістових модулів 

- Клінічні ситуаційні завдання (типові та нетипові) для модульного контролю 

- Банк клінічних ситуаційних завдань 

- Робочі зошити 

- Навчальні таблиці 

 

Матеріальне забезпечення 
 Ноутбук 

 медична документація 

 

  



ХІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬ-КОНТРОЛЮ 

 

1. Розкрийте суть та основні поняття, мета, завдання і принципи медичне та 

фармацевтичного товарознавства.  

2. Дайте характеристику лікарським засобам і виробам медичного призначення як 

особливі товари.  

3. Охарактеризуйте поняття про якість лікарських засобів та виробів медичного 

призначення, їх оцінку і  гарантування.  

4. Визначте категорії та види нормативних документів.  

5. Дайте загальну характеристику класифікацій готових лікарських засобів.  

7. Дайте визначення класифікацій лікарських засобів за походженням, порядком 

проходження реєстраційної процедури, за сировиною та методами одержання, за лікарськими 

формами.  

8. Поясніть механізм проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських 

засобів. 

9. Обґрунтуйте основні вимоги до реєстраційних матеріалів.  

10. Охарактеризуйте упаковку лікарських засобів, її елементи, функції та вимоги до неї.  

11. Охарактеризуйте обов'язкові вимоги до маркування лікарських засобів.  

12. Поясніть особливі випадки маркування лікарських засобів.  

13. Дайте визначення вимогам до інструкцій для медичного застосування, що 

супроводжують лікарські засобами.  

14. Дайте загальну характеристику медичних виробів та законодавчої бази, що регулює 

їх обіг.  

15. Визначте види та способи класифікації медичних виробів.  

16. Поясніть класифікацію медичних виробів залежно від потенційного ризику їх 

застосування.      

17. Назвіть перелік медичних виробів, що підлягають обов'язковій сертифікації в 

Україні.  

21. Дайте визначення моніторингу безпечності, технічне обслуговування та ремонт 

медичних виробів. 

22. Визначте порядок проведення державної реєстрації медичних виробів.  

23. Охарактеризуйте вимоги до маркування медичних виробів. Маркування медичних 

виробів з допомогою графічних символів.  

24. Поясніть класифікацію хірургічних інструментів. Основні вимоги до їх якості.  

25. Охарактеризуйте різальні хірургічні інструменти, асортимент, показники якості, 

зберігання.  

26. Охарактеризуйте затискні інструменти, призначення, товарні види, перевірка 

функціональних властивостей.  

27. Охарактеризуйте розширяючі і відтискні інструменти, призначення, основні вимоги, 

перевірка якості.  

28. Охарактеризуйте інструменти для зондування та бужування. товарні види, 

призначення, перевірка якості.  

29. Обґрунтуйте нейрохірургічні інструменти, асортимент, показники їх якості.  

30. Охарактеризуйте  ЛОР-інструменти, призначення, класифікація, показники якості.  

31. Охарактеризуйте урологічні інструменти, призначення, номенклатура, показники 

якості.  

32. Охарактеризуйте акушерські та гінекологічні інструменти, товарні види, показники 

якості.  

33. Охарактеризуйте офтальмологічні інструменти, асортимент, показники якості.  



34. Дайте визначення методам проведення дезінфекції, передстерилізаційної очистки та 

стерилізації хірургічних інструментів багаторазового використання в лікувально-

профілактичних закладах.  

35. Дайте визначення  шовним матеріалам, призначення, класифікація, вимоги до 

сучасних шовних матеріалів та системи позначення шовних ниток.  

36. Охарактеризуйте голки хірургічні. Класифікація, умовні позначення, основні 

вимоги.  

37. Охарактеризуйте апарати для вимірювання артеріального тиску людини, принцип 

дії, класифікація, будова та інноваційні технології вимірювання.  

38. Дайте загальну характеристику проведенням товарознавчого аналізу апаратів для 

вимірювання артеріального тиску в аптечних закладах.  

39. Дайте загальну характеристику фармацевтичного опіка при реалізації апаратів для 

вимірювання артеріального тиску.  

40. Визначте класифікацію та характеристику засобів для контролю температури тіла 

людини.   

41. Обгрунтуйте тести та тест-системи як товари аптечного асортименту.  

42. Обгрунтуйте принцип роботи, класифікація та характеристика тестів для визначення 

вагітності. 

 43. Дайте класифікацію, характеристику, призначення та принцип дії глюкометрів. 

 44.Опишіть стерильні медичні вироби одноразового використання, їх асортимент,     

переваги і недоліки. 

 45. Опишіть шприци ін'єкційні для одноразового використання: призначення, 

класифікація, характеристика.  

46. Охарактеризуйте ін'єкційні голки одноразового використання: класифікація та 

характеристика.  

47. Дайте характеристику і класифікацію пристроїв для внутрішньовенних інфузій.  

48. Дайте характеристику і класифікацію ПВВК.  

49. Дайте загальну характеристику фармацевтична опіка при застосуванні ПВВК.  

50. Дайте характеристику та класифікацію засобів для парентерального введення 

інсуліну.  

51. Охарактеризуйте фармацевтичний опік при використанні засобів для 

парентерального введення інсуліну.  

52. Охарактеризуйте утилізацію стерильних виробів із пластичних мас.  

53. Дайте характеристику готових перев'язувальних засобів, товарні види, маркування 

та зберігання.  

54. Дайте характеристику і класифікацію пластирів.  

55. Опишіть вимоги до якості та фармацевтична опіка при застосуванні лейкопластирів.  

56. Дайте характеристику та асортимент пустотілих гумових виробів. 

57. Опишіть методи визначення якості і функціональних властивостей грілок, міхурів 

для льоду, кругів підкладних, спринцівок. 

58. Дайте характеристику і асортимент тонкостінних гумових виробів. 

59. Опишіть особливості зберігання та методи регенерації гумових виробів. 

60. Дайте визначення механізмам дії, класифікація та характеристика виробів 

компресійного трикотажу (ВКТ).  

61. Опишіть переваги і недоліки ВКТ порівняно з еластичним бинтуванням. 

62. Опишіть фармацевтичний опік при використанні ВКТ. 

63. Опишіть засоби, які застосовуються для реабілітації та догляду за хворими та 

людьми похилого віку. 

64. Опишіть принцип дії, класифікація та характеристика ортезних систем. 



65. Дайте класифікацію та порядок державної реєстрації в Україні спеціальних 

харчових продуктів. 

66. Охарактеризуйте порядок проведення експертизи, пов"язаної з віднесенням 

харчових продуктів до категорії спеціальних. 

67. Охарактеризуйте основні відмінності у вимогах щодо якості та в порядку державної     

реєстрації лікарських засобів та спеціальних харчових продуктів. 

68. Опишіть вимоги до маркування та реклами спеціальних харчових продуктів.  

69. Дайте визначення, класифікація, характеристика та переваги продуктів дитячого 

харчування промислового виробництва.  

  70. Охарактеризуйте основні вимоги до виробництва та обігу продуктів дитячого 

харчування. 

  71. Опишіть Упаковку, маркування та сертифікація продуктів дитячого харчування.  

72. Дайте характеристику фармацевтичного опіка при виборі продуктів дитячого 

харчування.  

73. Дайте визначення та загальна характеристика мінеральних вод.  

74. Дайте визначення фізико-хімічним властивостям, склад та класифікація мінеральних 

вод.  

75. Охарактеризуйте вимоги до якості фасованих мінеральних вод, маркування, 

зберігання,   транспортування, ертифікація. 

 76. Поясніть фармацевтичну опіку та загальні методичні підходи при застосуванні  

питтєвих мінеральних вод.  

77. Визначте сутність та призначення косметичних засобів. 

78. Оцініть основні відмінності лікувальних і косметичних засобів.  

79. Дайте характеристику класифікації та форми випуску косметичних засобів.  

80. Визначте вимоги щодо безпеки та якості косметичних засобів.  

81. Обгрунтуйте порядок проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи 

косметичних засобів. 

82.Поясніть маркування, правила приймання та зберігання косметичних засобів. 

83.  Охарактеризуйте тестування та сертифікацію косметичних засобів.  

84.  Оцініть характеристику засобів для індивідуального догляду за порожниною рота. 

85.  Визначте класифікацію, показники якості та споживчі вимоги до зубних паст. 

86. Обгрунтуйте упаковку і маркування зубних паст.  

87. Поясніть фармацевтичну опіку при виборі зубних паст. 

88. Визначте арактеристику зубних щіток, зубних ниток, ополіскувачів порожнини рота. 

89. Поясніть характеристику п’явок медичних як товарів аптечного асортименту.  

90. Оцініть сутність та характеристику способів здійснення дезінфекційних заходів.  

91. Визначте класифікацію та номенклатуру дезінфекційних засобів.  

92. Обгрунтуйте порядок державної реєстрації дезінфекційних засобів.  

93. Охарактеризуйте загальні правила техніки безпеки при роботі з дезінфекційними 

засобами, їх зберігання та утилізація.  

94. Обгрунтуйте сутність репелентів, принцип їх дії, порядок застосування та запобіжні 

заходи.  

95. Визначте характеристику провідних національних виробників лікарських засобів і 

виробів медичного призначення.  

96. Визначте характеристику провідних національних оптових фармацевтичних 

підприємств.    

97. Поясніть поняття та види договору.  

98. Охарактеризуйте міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів 

"Інкотермс". 



99. Визначте основні принципи організації зберігання лікарських засобів і виробів 

медичного призначення на аптечному складі (базі) та у лікувально-профілактичних закладах. 

100. Поясніть вимоги до устаткування приміщень для зберігання лікарських засобів та 

виробів медичного призначення на аптечних складах (базах) та у лікувально-профілактичних 

закладах.  

101. Визначте заходи захисту від фальсифікації лікарських препаратів і виробів 

медичного призначення.  

102. Охарактеризуйте принципи лінійного штрихового кодування.  

103. Оцініть особливості двовимірного штрихового кодування.  

104. Поясніть характеристику пристроїв для зчитування штрих-кодів.  

105. Обгрунтуйте загальну характеристику та класифікацію голографічних захисних 

елементів.  

 

  



ХV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Здійснити класифікацію медичної продукції відповідно до різних класифікаційних 

ознак.  

2. Організувати приймання та належне розміщення товару на аптечному складі у 

відповідності з основними принципами зберігання.  

3. Розрахувати залишковий термін придатності медичної продукції при прийманні 

товару на аптечному складі. 

4. Промоделювати дії уповноваженої особи аптечного складу з вхідного контролю 

якості лікарських засобів. 

5. Розшифрувати і перевірити штрихове кодування медичного виробу. 

6. Класифікувати готові лікарські засоби за 5-ма рівнями АТС-класифікації. Навести 

інші види класифікацій готових лікарських засобів.  

7. Перевірити відповідність маркування лікарського засобу та інструкції для його 

медичного застосування вимогам законодавства. 

8. Опрацювати алгоритм державної реєстрації для лікарських засобів. 

9. Опрацювати алгоритм державної реєстрації та сертифікації для медичних виробів.  

10. Для медичного виробу розшифрувати маркування у вигляді графічних символів. 

11. Провести товарознавчий аналіз хірургічних інструментів, діагностичних засобів та 

приладів, засобів для ін'єкцій та інфузій.  

12. Опрацювати алгоритм фармацевтичної опіки при відпуску медичних виробів.  

13. Провести товарознавчий аналіз перев'язувальних засобів, гумових виробів, 

предметів догляду за хворими, спеціальних харчових продуктів, мінеральних вод, 

дезінфекційних засобів та репелентів. 

14. Здійснити фармацевтичну опіку при відпуску товарів аптечного асортименту.  
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