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Короткий опис змісту 

дисципліни 

      Мета: пропедевтичної практики є закріплення, 

поглиблення і розширення теоретичних знань та практичних умінь, 

отриманих на лабораторних заняттях з аптечної технології ліків. 

Завдання практики є: 1. Ознайомлення з аптекою (будова та 
обладнання аптеки, приміщеннями та їх призначенням, правила 

внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, вивчення правил 

техніки безпеки на всіх робочих місцях, правил охорони праці, 

виробничої санітарії.) 
2. Робота в якості санітарки з прибирання приміщень (ознайомлення 

з санітарними вимогами щодо прибирання приміщень аптек згідно з 
чинними нормативними вимогами, проведення вологого 

прибирання робочого місця фармацевта і приміщень аптеки, участь 

в роботі по догляду за устаткуванням аптек.) 
3.Робота в якості санітарки з прибирання приміщень (ознайомлення 

з санітарними вимогами щодо прибирання приміщень аптек згідно з 

чинними нормативними вимогами, проведення вологого 

прибирання робочого місця фармацевта і приміщень аптеки, участь 
в роботі по догляду за устаткуванням аптек.) 

4. Ознайомлення з апаратурою та порядком одержання води 

очищеної та води для ін`єкцій згідно з чинним наказом. 
5.Робота в якості фасувальника (вивчення обов`язків фасувальника, 

ознайомлення з організацією робочого місця фасувальника, з 

мірним посудом, з приладами малої механізації, що 
використовуються при фасуванні ліків, фасування ліків з 

використанням приладів малої механізації, що використовуються 

при фасуванні ліків ) 

6. Робота в якості помічника фармацевта з виготовлення ліків  

а) ознайомлення: з обов’язками фармацевта з виготовлення 

ліків та організацією його робочого місця, з вимогами до 

особистої гігієни персоналу аптек; 

б) вивчення санітарного режиму приготування ліків згідно з 

нормативною документацією; 

в) виконання під наглядом безпосереднього керівника 

наступних робіт: розважування приготовленої суміші 

порошків проціджування і фільтрування рідких лікарських 

форм, оформлення супозиторіїв, підбір посуду, корків та 

інших закупорювальних матеріалів, упакування і оформлення 

різних лікарських форм, викладення із ступки в баночку 

приготовленої мазі, приготування нескладних лікарських 

форм, що містять не більше трьох інгредієнтів) 

 



Результати навчання:  

ПРЗ 6.Знання технології виготовлення лікарських форм в аптеках.  

ПРФ 2.Використовувати набуті знання та практичні навички в сфері 

професійної діяльності.  

ПРФ 3.Дотримуватися фармацевтичного порядку і санітарно-

протиепідемічного режиму аптечних закладів; виробничої санітарії 

та охорони навколишнього середовища; основ безпеки 

життєдіяльності та охорони праці.  

ПРФ 4.Обирати раціональну технологію, з відповідним її 

обгрунтуванням, виготовляти лікарські засоби у різних лікарських 

формах за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, 

оформлювати їх до відпуску. 

ПРФ 5.Виконувати завдання щодо забезпечення якості лікарських 

засобів на стадіях виготовлення, транспортування, зберігання і 

реалізації.   

Забезпечення 

загальних та 

професійних 

компетентностей 

Загальні компетентності 
ЗК 1. Здатність застосовувати одержані знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та професійної 
діяльності.  

ЗК 4. Здатність до вирішення професійних проблеми та поставлених 

завдань.  

ЗК 10. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько 

свідомо.  
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. 

ФК 1. Здатність використовувати законодавчу, нормативно-правову 
бази України та дотримуватися вимог належних практик щодо 
здійснення професійної діяльності.  
ФК 2. Здатність здійснювати професійну діяльність згідно з 
вимогами санітарно-протиепідемічного режиму, охорони праці, 
техніки безпеки та протипожежної безпеки.  
ФК 10. Здатність до виробництва (виготовлення) лікарських засобів 
в умовах аптеки та виконання технологічних операцій у процесі 
промислового виробництва лікарських засобів.  
ФК 12. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських 
засобів та виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-
хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання 
(GSP). 

 

 


