МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ФАРМАЦІЇ

Інтернет-засідання завідувачів однопрофільних кафедр
з дисципліни

«ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ»
(для студентів спеціальності «Клінічна фармація»)

Доповідачі: проф. А.А. Котвіцька,
доц. І.В. Кубарєва, доц. О.О. Суріков,
ас. Черкашина А.В.
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Питання 1

Обговорення підходів до створення
та удосконалення тестових завдань
для ліцензійного іспиту Крок-2 для
студентів спеціальності «Клінічна
фармація».
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Структура ліцензійного тестового іспиту
«Крок-2 Клінічна фармація»
Відсоток
дисципліни у
буклеті

Кількість тестів
у буклеті

Клінічна фармакологія

15%

30

Фармацевтична опіка

15%

30

Фармакоекономіка

15%

30

Медична хімія

13%

26

Технологія лікарських засобів

12%

24

Фармакогнозія

12%

24

Організація та економіка фармації

10%

20

Менеджмент та маркетинг у
фармації

8%

16

Дисципліна
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Основні заходи, що вживаються для належної підготовки
студентів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту
«КРОК-2» на кафедрі соціальної фармації НФаУ
Розміщення на сайті кафедри СФ тестових
завдань, сформованими та розподіленими за
темами відповідно до тематичного плану з
робочої програми дисципліни та структури
іспиту КРОК-2

Розробка та використання методичних
рекомендацій для самостійної роботи з
тестовими завданнями з дисципліни «ОЕФ»
для самопідготовки студентів
Використання тестових завдань відкритого
банку Центру тестування МОЗ України при
проведенні поточних, проміжних та підсумкового
контрольних заходів щодо знань студентів

Надання технічних та організаційних
можливостей тестування у автоматичному
режимі протягом робочого дня
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Основні підходи до створення тестових завдань для
ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-2» на кафедрі
соціальної фармації НФаУ
Створення тестів у вигляді ситуаційного завдання, з
орієнтацією на проблеми практичної фармації, а не на
виявлення знань тривіальних або довідникових факторів
Розробка тестових завдань, які допоможуть оцінити
здатність студентів використовувати знання у практичній
діяльності, а не згадувати ізольовані факти

Використання коректних і зрозумілих запитань, на які можна
відповісти без ознайомлення з варіантами відповідей
Уживання виключно гомогенних дистракторів
(неправильних відповідей)
Формулювання тесту з урахуванням часу, відведеного на
читання тесту та надання відповіді на нього (1 хв.)
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Результати структурного аналізу «Бази тестових завдань» (2014-2015
рр.) та співставлення з тематичним планом дисципліни «ОЕФ»
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Навантаження

Тема

Основні принципи організації фармацевтичного забезпечення
населення. Організація діяльності аптек як закладів охорони
здоров’я
Організація фармацевтичного забезпечення населення в умовах
медичного страхування. Реімбурсація вартості лікарських засобів
Організація рецептурного та безрецептурного відпуску ліків.
Організація ПКО лікарських засобів
Організація державної системи забезпечення контролю якості
лікарських засобів
Організація системи обліку та звітності в аптеках (фарм.фірмах)
Облік руху товару та інших матеріальних цінностей в аптеках
(фарм.фірмах)
Облік руху грошових коштів. Інвентаризація товарно-матеріальних
цінностей в аптеках (фарм.фірмах)
Організація обліку праці та заробітної плати в аптеках
(фарм.фірмах)
Основи фармаекономіки як інтегральної науки. Економічні
розрахунки та планування товарообігу, товарних запасів,
надходження товару
Економічні розрахунки та планування витрат, доходів та
фінансових результатів діяльності аптек (фарм. фірм)
Основні принципи і методи формування системи цін на лікарські
засоби. Податкова та фінансово-кредитна система України

К-ть тестів в
базі
шт.
%

години

%

17

16,3

7

8,9

7

6,7

1

1,3

20

19,2

17

21,5

8

7,7

10

12,7

10

9,7

3

3,8

4

3,9

7

8,9

10

9,7

16

20,2

7

6,7

11

13,9

7

6,7

1

1,3

7

6,7

-

-

7

6,7

6

7,6

104

100

79

100

 Відсутність пропорційного розподілу тестів за кожною темою до загальної кількості;
 Невідповідність між кількістю годин, виділених на опанування теми, та кількістю тестів у базі
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Результати змістовного аналізу «Бази тестових завдань»
(2014-2015 рр.) з виявлення недосконалих тестових завдань
Тест №18
Для виробничих аптек без самостійного
відділу запасів, норма природних втрат на
лікарські засоби (ЛЗ) індивідуального
Не враховано
виготовлення та внутрішньоаптечної
час, відведений
заготовки (ВАЗ) та фасовки становить:
на читання тесту
A*2,15% від вартості екстемпоральних ЛЗ і
та надання
ВАЗ, відпущених за міжінвентаризаційний
відповіді ( на
період
практиці читання
B 0,95% від вартості екстемпоральних ЛЗ і
займає 1 хв.);
ВАЗ, відпущених за міжінвентаризаційний
відповіді мають
період
бути короткими
C 7,6% від вартості всіх ЛЗ, які були
реалізовані за між інвентаризаційний період
D 0,65% від від вартості медикаментів,
відпущених в масі ангро
E 1,6% від вартості екстемпоральних ЛЗ і
ВАЗ, відпущених за міжінвентаризаційний
період
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Результати аналізу «Бази тестових завдань» (2014-2015 рр.) з
виявлення недосконалих тестових завдань

Невідповідність
термінології :

Тест №36
Інвентаризація,
що
проводиться без попереднього
оприлюднення дати, відноситься
до:
A*Раптової
B Планової
C Повної
D Часткової
E Вибіркової

Закон України №877-V :«Про
основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»:

заходи державного нагляду
(контролю) поділяються на
планові та позапланові

Тест №47
Обов’язковими видами
внутрішньоаптечного контролю
для мікстури, що містить у
своєму складі хлористоводневу
кислоту є:
A*Письмовий, опитовий,
органолептичний, контроль при
відпуску, повний хімічний
B ….

Невідповідність
термінології :
Наказ МОЗ України №812
«Про затвердження Правил
виробництва (виготовлення) та
контролю якості лікарських
засобів в аптеках»:

опитувальний контроль
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Результати аналізу «Бази тестових завдань» (20142015 рр.) з виявлення недосконалих тестових завдань

Тести №1, 2, 5, 6, 7, 18
Вкажіть норму природних
втрат для отруйних
медикаментів, яку комісія
повинна врахувати під час
проведення інвентаризації.
A*0,95%
B 3,00%
C 7,6%
D норми не зазначені
E 1,9%

Тест спрямований
на
запам’ятовування
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Питання 2
Удосконалення процесу відпрацювання
студентами практичних навичок щодо
організації фінансової діяльності
фармацевтичних організацій (розрахунковокасове обслуговування банківських установ та
використання системи Інтернет-клієнт-банк,
інкасація грошових коштів та еквайрингові
послуги, овердрафт та кредитні гарантії банків,
додаткові послуги банківських установ),
організації обліку та звітності суб’єктів
господарювання, що використовують
спрощену систему оподаткування.
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Організація та економіка фармації
У сучасних економічних умовах розвитку фінансово-кредитної
системи України велику увагу студентів слід приділяти практичним
навичкам фінансової діяльності
Звертаючись до банківських установ, з тих чи інших питань ми бачимо
велику кількість банківських послуг, які дозволяють аптечним
підприємствам удосконалити свої діяльність, стати зручнішими для
клієнтів та підвищити свої економічні показники, але попри те можуть
призвести до надмірних витрат і взагалі зупинити діяльність аптечної
організації та призвести до банкрутства

Які з послуг обрати та включити до робочої програми навчання ?
12

Удосконалення процесу відпрацювання студентами
практичних навичок

Методичну підтримку у підвищенні
фінансової грамотності населення
також підтримує
«Національний банк України»
На сайті якого можна знайти, як
теоретичні навчальні матеріали
так і обрати практичні завдання

Пропонуємо включити до програми завдання з оцінки послуг банків,
розрахунку вартості клієнтського обслуговування та обрання пакета
послуг, розрахунку вартості кредитних послуг, оцінки вартості послуг з
інкасації та еквайрингу
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Допомога банківських установ у проходженні практики
та відпрацюванні практичних навичок
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Організація обліку та звітності суб’єктів господарювання,
що використовують спрощену систему оподаткування
З метою реалізації стратегічного курсу Національного фармацевтичного
університету наближення навчання студентів до практичної діяльності була
проведена лекція-семінар з дисципліни «Організація та економіка у фармації» на тему:
«Ліцензування фармацевтичної діяльності з роздрібної реалізації лікарських засобів».
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Дякуємо за
увагу!

