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Питання 1
Про досвід впровадження
автоматизованих програм у
навчальний процес

2

Про досвід впровадження автоматизованих програм у
навчальний процес
ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ

ОБУМОВЛЕНІСТЬ

Формування у здобувачів
вищої освіти здатності
застосовувати набуті знання,
уміння та навички з
дисципліни ОЕФ для
вирішення типових задач
діяльності фахівця
фармацевтичного сектору
галузі охорони здоров'я

Автоматизація обліку ЛЗ та товарів аптечного асортименту переважною більшістю
аптечних закладів України здійснюється за допомогою програми «1 С: АПТЕКА»
У рамках плідної співпраці кафедри соціальної фармації НФаУ з фармацевтичною
фірмою «Аптека 9-1-1» у тренінговому класі встановлена програма «FRONT OFFICE»,
яка розроблена на базі програми «1 С: АПТЕКА» та підключена до мережі аптек у
3
реальному часі

Про досвід впровадження автоматизованих програм у
навчальний процес
Набуття здобувачами вищої освіти
спеціальних (фахових) компетентностей:
• КФ 3. Здатність організовувати діяльність
аптеки із забезпечення населення та закладів
охорони здоров'я лікарськими засобами,
парафармацевтичними товарами, засобами
медичного призначення та лікувальною
парфумерно-косметичною продукцією відповідно
до вимог Національної лікарської політики,
Належної аптечної практики та інших
організаційно-правових норм фармацевтичного
законодавства.
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Про досвід впровадження автоматизованих програм у
навчальний процес
Набуття здобувачами вищої
освіти спеціальних (фахових)
компетентностей:
• КФ 4. Здатність організовувати дію
системи звітності та обліку
(управлінського, статистичного,
бухгалтерського та фінансового) в
аптечних закладах, здійснювати
товарознавчий аналіз…
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Про досвід впровадження автоматизованих програм у
навчальний процес

Відпрацювання навичок, які знадобляться майбутнім
фахівцям у подальшій практичній діяльності, шляхом
моделювання бізнес-процесів, ведення
управлінського обліку та звітності, зокрема:
• формування електронного чека в автоматизованій програмі,
оформлення документів на оплату ЛЗ та товарів аптечного
асортименту;
• автоматизація реалізації елементів фармацевтичної опіки
(здійснення фармзаміни, тощо);
• ведення обліку роздрібної реалізації фармацевтичної продукції у
документах первинного обліку;
• групування та врахування товаро-матеріальних цінностей за
обліковими групами;
• бронювання та відпуск раніше заброньованих ЛЗ
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Питання 2
Про пропозиції щодо оновлення
примірної (типової) навчальної програми
з дисципліни «Організація та економіка
фармації» для здобувачів вищої освіти
освітньої програми «Клінічна фармація»
в умовах впровадження нового
освітнього стандарту
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Про пропозиції щодо оновлення примірної (типової) навчальної програми з дисципліни
«Організація та економіка фармації» для здобувачів вищої освіти освітньої програми
«Клінічна фармація» в умовах впровадження нового освітнього стандарту

Дисципліна «Організація та економіка фармації» забезпечує набуття
здобувачами вищої освіти наступних компетентностей:
інтегральна:
•здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у
професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням положень, теорій та методів
фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук;
інтегрувати знання та вирішувати складні питання, формулювати судження за недостатньої або
обмеженої інформації; ясно і недвозначно доносити свої висновки та знання, розумно їх
обґрунтовуючи, до фахової та не фахової аудиторії.

загальні:
•КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
•КЗ 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно
навченим.
•КЗ 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

спеціальні (фахові, предметні):
•КФ 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових,
законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик.
•КФ 3. Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення населення та закладів
охорони здоров'я лікарськими засобами, парафармацевтичними товарами, засобами
медичного призначення та лікувальною парфумерно-косметичною продукцією відповідно до
вимог Національної лікарської політики, Належної аптечної практики та інших організаційноправових норм фармацевтичного законодавства.
•КФ 4. Здатність організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, статистичного,
бухгалтерського та фінансового) в аптечних закладах, здійснювати товарознавчий аналіз,
адміністративне діловодство, документування та управління якістю згідно нормативно-правових
актів України.
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Про пропозиції щодо оновлення примірної (типової) навчальної програми з дисципліни
«Організація та економіка фармації» для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Клінічна
фармація» в умовах впровадження нового освітнього стандарту
Назви змістових модулів і тем

усього

2
1
Змістовий модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення
5
Тема 1. Основні принципи організації фармацевтичного забезпечення населення. Національна лікарська
політика. Організація діяльності аптек як ЗОЗ згідно вимог Належної аптечної практики (GРР)

Тема 2. Організація фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування. Реімбурсація
ЛЗ та її значення у забезпеченні доступності лікарської та фармацевтичної допомоги населенню
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4
Тема 3. Організація рецептурного та безрецептурного відпуску ліків
7
Тема 4. Особливості ціноутворення на екстемпоральні ЛЗ. Визначення тарифів за виготовлення ліків в аптеці
5
Тема 5. Облік рецептури. Організація предметно-кількісного обліку ЛЗ. Порядок обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
5
Тема 6. Організація державної системи забезпечення контролю якості лікарських засобів. Інформаційне
забезпечення аптечних закладів з питань раціонального використання ЛЗ
5
Тема 7. Організація роботи аптеки з товарними запасами згідно з вимогами міжнародних стандартів.
Організація системи постачання аптек (фарм. фірм). Організація роботи оптової фармацевтичної фірми,
аптечного складу
4
Контроль ЗМ 1
39
Разом за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2. Основи економіки та системи обліку у фармації
5
Тема 8. Організація системи обліку та звітності в аптеках (фарм. фірмах)
4
Тема 9. Облік руху товару та інших цінностей в аптеках (фарм. фірмах), облік основних засобів
5
Тема 10. Облік руху грошових коштів в аптеках (фарм. фірмах)
4
Тема 11. Організація обліку праці та заробітної плати в аптеках (фарм. фірмах)
5
Тема 12. Первинна внутрішньогосподарча звітність та організація інвентаризації товарно-матеріальних
цінностей в аптеках
6
Тема 13. Бухгалтерський облік як інформаційна система
3
Тема 14. Основи фармаекономіки як інтегральної науки. Економічні розрахунки та планування товарообігу,
товарних запасів, надходження товару
5
Тема 15. Економічні розрахунки витрат, доходів та фінансових результатів діяльності аптек (фарм. фірм)
3
Тема 16. Основні принципи і методи формування системи цін на лікарські засоби. Податкова система України.
Сучасні підходи до оподаткування аптек (фарм. фірм). Фінансово-кредитна система в умовах ринкової
економіки. Кредитування аптек (фарм. фірм).
4
Контроль ЗМ 2
44
Разом за змістовим модулем 2
7
Підсумковий модульний контроль
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Питання 3
Про досвід залучення фахівців
практичної фармації до проведення
лекційних та практичних занять з
дисципліни

10

Про досвід залучення фахівців практичної фармації до
проведення лекційних та практичних занять з дисципліни

Залучення фахівців практичної
фармації до викладання
навчальних дисциплін:
• Вступ у фармацію: практичні
заняття в аптеці з ОЕФ
• Організація та економіка фармації

Севрюков
Олександр Вікторович
– заступник директора з
фармації фармацевтичної
фірми «Аптека 9-1-1»,
керівник тренінгового центру

Асистент
кафедри соціальної
фармації (з 2016 р.)
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Про досвід залучення фахівців практичної фармації до
проведення лекційних та практичних занять з дисципліни

Залучення викладачів кафедри до участі у
тренінгах для персоналу аптечних закладів
 вивчення вимог роботодавця до теоретичних знань та практичних навичок
майбутніх працівників;
 відпрацювання практичних навичок роботи з програмою «Front Office»
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Питання 4
Про навчально-методичне
забезпечення дисципліни
«Організація та економіка фармації»
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Про навчально-методичне забезпечення дисципліни
«Організація та економіка фармації»
ОСНОВНА навчально-методична література:
•Організація та економіка фармації. Ч. 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення : нац. підруч. для студентів
вищ. навч. закл. / А. С. Немченко, В. М. Назаркіна, Г. Л. Панфілова та ін. ; за ред. А. С. Немченко. – Х. : НФаУ : Золоті
сторінки, 2015. – 360 c. – (базовий підручник).
•Організація та економіка фармації. Ч. 2. Система обліку в фармації : нац. підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. С.
Немченко, В. М. Назаркіна, В. П. Гудзенко та ін. ; за ред. А. С. Немченко. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 416 c. –
(базовий підручник).
•Основи права та законодавства у фармації : нац. підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О.
Суріков та ін. ; за ред. А.А. Котвіцької. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 528 с. – (базовий підручник).

ДОПОМІЖНА навчально-методична література:
•Організація та економіка фармації : метод. рек. для самостійної роботи студ. освітньої програми «Клінічна фармація» денної
форми навчання / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, А.В. Черкашина та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 49 с.
•Організація та економіка фармації : метод. рек. до практичних та семінарських занять студ. освітніх програм «Фармація» (4,5
мед.) та «Клінічна фармація» денної та заочної форм навч. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, А. В. Черкашина та ін. – Х. : Видво НФаУ, 2016. – 77 с.
•Організація та економіка фармації. Ч. 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення : метод. рек. з підг. до
ліцензійного іспиту «Крок-2» для ЗВО освітніх програм «Фармація» (4,5 мед.) та «Клінічна фармація» денної та заочної форм
навч. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, А. В. Черкашина та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 79 с.
•Організація та економіка фармації. Ч. 2. Основи економіки та системи обліку у фармації : метод. рек. з підг. до ліцензійного
іспиту «Крок-2» для ЗВО освітніх програм «Фармація» (4,5 мед.) та «Клінічна фармація» денної та заочної форм навч. / А. А.
Котвіцька, І. В. Кубарєва, А. В. Черкашина та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 89 с.
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Дякуємо за увагу!

