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Цикл «Пропедевтична практика на базі аптеки роздрібної 

торгівлі» 

Кафедра Фармації 

Науково-педагогічні 

працівники, які 

викладатимуть 

дисципліну 

Гончарук Я.І., Веля М.І., Ілащук П.Г., Сидор В.В., Пазинюк А.Ю., 

Клюйко А.А.  

Короткий опис змісту 

дисципліни 

Мета: Основною метою викладання дисципліни є формування 

у майбутніх фахівців теоретичних основ, а також формування 

професійно важливих навичок щодо організації фармацевтичного 

забезпечення населення відповідно до вимог належної аптечної 

практики, виховання професійної відповідальності, засвоєння 

принципів організації і методів санітарно-освітньої роботи. 

Завдання практики є: Пропедевтична практика (Цикл 

Пропедевтичної практики на базі аптеки роздрібної торгівлі) у 

студентів, що навчаються за спеціальністю “Фармація, промислова 

фармація” проводиться для перевірки та закріплення знань і 

практичних навичок, одержаних при вивченні основних теоретичних 

дисциплін та їх подальшого поглиблення й удосконалення під час 

роботи в аптечних закладах.  

Основну кількість навчальних годин у програмі відведено на 

розділи, які безпосередньо пов’язані з роботою фармацевтів і у 

аптеці або аптечному складі. Відведено час для ознайомлення з 

основами планування в аптечній мережі, з організацією служб 

фармацевтичної інформації та реклами, вивченні функції служб 

організації контролю якості лікарських засобів. 

Керівництво практикою від університету здійснюється 

викладачами кафедри фармації, від аптеки – загальний керівник від 

бази практики та безпосередній керівник (досвідчений фахівець-

провізор). 

 

Результати навчання:  

ПРЗ 2. Знання принципів організації роботи та управління 

аптечними закладами та їх структурними підрозділами.  

ПРЗ 5. Здатність застосовувати знання щодо забезпечення санітарно-

протиепідемічного режиму аптечних закладів; основ безпеки 

життєдіяльності та охорони праці.  

 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 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 4. Здатність до вирішення професійних проблеми та поставлених 

завдань.  

ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

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 6. Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення 
населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, 
виробами медичного призначення відповідно до вимог Належної 
аптечної практики (GPP) та інших організаційно-правових норм  
фармацевтичного законодавства.  
ФК 7. Здатність надавати фармацевтичну допомогу споживачам 
фармацевтичних послуг, щодо рецептурних та безрецептурних 
лікарських засобів й інших товарів аптечного асортименту, та 
фармацевтичну опіку під час вибору та реалізації безрецептурного 
лікарського засобу. 
ФК 12. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських 
засобів та виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-
хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання 
(GSP). 

 

 


