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ВСТУП 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов’язковим компонентом 

освітньої програми для здобуття ними певного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Технологічна практика передбачає послідовне поглиблення та удосконалення умінь 

та навичок з аптечної технології ліків, вирішення конкретних завдань, необхідних у 

майбутній професійній діяльності фармацевта, їх поступове ускладнення, максимальне 

наближення до вимог сучасної практичної фармації. 

 

МЕТА ПРАКТИКИ: 

 ознайомлення з аптекою, її приміщеннями та їх призначенням; 

 вивчення режиму роботи аптеки; 

 вивчення правил роботи в аптеці та техніки безпеки на різних робочих місцях; 

 вивчення обладнання та оснащення асистентської кімнати; 

 удосконалення теоретичних знань та практичних умінь і навичок з приготування 

ліків; 

 проведення демонтажу, миття, складання бюреткової установки та заповнення її 

концентрованими розчинами; 

 користування засобами малої механізації. 

 

РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ПРАКТИЦІ 

№ 

з/п 

Найменування розділу практики Кільк

ість 

днів 

Кількість годин 

Всього Робота 

в аптеці 

Самостійна 

робота 

Організація виготовлення екстемпоральних ліків. Приготування лікарських засобів за 

рецептами 

1 Ознайомлення з аптекою. Інструктаж з 

техніки безпеки та режиму роботи. 

Приготування твердих лікарських засобів 

1 10 6 4 

2 Приготування рідких лікарських засобів 1 11 6 5 

3 Приготування м’яких лікарських засобів 1 11 6 5 

4 Приготування лікарських засобів в 

асептичних умовах 

1 11 6 5 

Приготування внутрішньоаптечних заготовок 

5 Приготування напівфабрикатів. 

Приготування концентрованих розчинів 

1 11 6 5 

Всього 5 54 30 24 

 

Під час проходження практики здобувачі вищої освти повинні ознайомитися з: 

 виробничими приміщеннями аптеки, їх оснащенням та устаткуванням; 

 правилами техніки безпеки та охорони праці; 

 обов’язками фармацевта на робочому місці; 

 основними нормативними документами щодо приготування, випробування, 

маркування та зберігання лікарських засобів; 

 правилами приготування твердих, рідких, м’яких лікарських засобів; 

 правилами приготування лікарських засобів для ректального, вагінального та 

парентерального застосування; 

 правилами приготування очних та дитячих лікарських засобів, лікарських засобів з 

антибіотиками; 

 правилами приготування внутрішньоаптечних заготовок. 

 

Після завершення практики здобувачі вищої освіти повинні ЗНАТИ: 
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 структуру та основний зміст Державної фармакопеї України, доповнень до неї; 

 нормативно-правові акти України щодо приготування, випробування, маркування, 

зберігання лікарських засобів; 

 класифікацію ліків за формами та фізико-хімічними властивостями лікарських і 

допоміжних засобів; 

 номенклатуру та принципи використання засобів малої механізації; 

 теоретичні основи та основні правила приготування екстемпоральних лікарських 

засобів. 

 

Здобувачі вищої освіти повинні ВМІТИ: 

 дотримуватися правил техніки безпеки під час експлуатації приладів та апаратів; 

 дотримуватися правил роботи з отруйними, сильнодійними, наркотичними, 

психотропними лікарськими засобами, прекурсорами, лікарською рослинною 

сировиною; 

 користуватися положеннями НТД щодо виготовлення ліків; 

 перевіряти дози отруйних, сильнодійних, наркотичних, психотропних лікарських 

засобів, прекурсорів; 

 робити розрахунки кількості лікарських та допоміжних засобів у різних лікарських 

формах; 

 визначати форму готового лікарського засобу й обирати оптимальну технологію; 

 відважувати та відмірювати різні за агрегатним станом лікарські та допоміжні 

засоби; 

 подрібнювати, змішувати та розчиняти лікарські засоби залежно від фізико-

хімічних властивостей; 

 проціджувати або фільтрувати розчини залежно від застосування; 

 готувати всі види екстемпоральних лікарських засобів; 

 проводити випробування на однорідність змішування порошків, мазей, 

супозиторіїв, герметичність пакування лікарського засобу, відсутність механічних 

домішок; 

 маркувати ліки до відпуску. 

 

Керівник практики від закладу вищої освіти: 

 перед початком практики контролює готовність баз практики до її проведення; 

 забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на 

практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки; 

надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, 

календарний план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації); 

 роз’яснює студентам про систему звітності з практики, прийняту цикловою 

комісією: письмового звіту, індивідуального завдання та правил їх оформлення, 

підготовки доповіді, повідомлення, виступу тощо; 

 у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу 

якість її проходження згідно з програмою; 

 контролює забезпечення нормальних умов праці та побуту здобувачів вищої освіти 

і проведення з ними обов’язкового інструктажу з охорони праці й техніки безпеки; 

 контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового 

розпорядку, графіка відвідування студентами бази практики; у складі комісії 

приймає заліки з практики; 

 

Керівник від бази практики 

 приймає студентів на практику згідно з календарним планом; 
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 призначає наказом кваліфікованих фахівців для безпосереднього керівництва 

практикою; 

 забезпечує здобувачам вищої освіти умови безпеки на кожному робочому місці. 

Проводить обов’язкові інструктажі з охорони праці: вступний та на робочому 

місці. У разі потреби навчає студентів-практикантів безпечним методам праці; 

 створює необхідні умови для виконання здобувачами вищої освіти програми 

практики, не допускає використання їх на посадах та роботах, що не відповідають 

програмі практики та майбутній спеціальності; 

 організовує екскурсії по підприємству, ознайомлює із структурними підрозділами 

підприємства; 

 організовує лекції з історії підприємства, асортименту та номенклатури продукції, а 

також на інші визначені теми; 

 надає студентам-практикантам і керівникам практики від закладу вищої освіти 

можливість користуватися лабораторіями, бібліотекою, технічною та іншою 

документацією, необхідною для виконання програми практики; 

 забезпечує облік виходу на роботу студентів-практикантів; повідомляє 

навчальному закладу про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього 

розпорядку тощо; 

 після закінчення практики складає характеристику на кожного студента-

практиканта, в якій відображає якість підготовленого ним звіту; оцінює знання та 

вміння. 

 

Здобувачі вищої освіти під час проходження практики зобов’язані: 

 отримати завдання; 

 до початку практики одержати від керівника практики від навчального закладу 

консультації щодо оформлення необхідних документів; 

 своєчасно прибути на базу практики; 

 у повному обсязі виконувати завдання, передбачені програмою практики і 

порадами її керівників; 

 вивчити і суворо дотримуватися правил з охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії; 

 дотримуватися графіка роботи — при п’ятиденному тижні тривалість робочого дня 

становить 6 год, що включає 1 год на оформлення щоденника; 

 не допускати скорочення термінів практики за рахунок подовження робочого дня; 

 нести відповідальність за виконану роботу; 

 регулярно вести необхідні записи в робочому журналі практики; 

 своєчасно скласти звіт і залік з практики. 

 

Керівники практики від підприємств разом з керівниками практики від навчального 

закладу несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів. 

За наявності вакантних місць здобувачі вищої освіти можуть бути зараховані на 

штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З метою набуття студентами під час практики умінь та навичок самостійно 

розв’язувати виробничі, наукові і організаційні завдання та активізувати їхню діяльність, 

розширити світогляд, підвищити ініціативу студентам пропонується виконати такі 

індивідуальні завдання: 

1. Перевірка доз отруєних та сильнодіючих речовин у порошках. Підготовка 

простих та складних недозованих та дозованих порошків до складу яких 

входять лікарські засоби з різними фізико-хімічними властивостями. 
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Виготовлення порошків з екстрактами та рідинами. Використання тритурації 

при виготовленні порошків. 

2. Перевірка доз отруєних та сильнодіючих речовин у мікстурах. Оволодіння масо 

- об'ємним методом приготування водних розчинів. Приготування водних 

розчинів, що потребують особливих умов розчинення лікарських засобів. 

Приготування концентрованих розчинів. 

3. Розрахунки кількості лікарсько – рослинної сировини, екстрагента у водних 

витяжках. Готування водних витяжок з різної лікарсько – рослинної сировини. 

4. Визначення типу мазей та їх концентрації. Підбір основи для мазі. Готування 

гомогенних, гетерогенних та комбінованих лініментів та мазей. 

5. Перевірка доз отруєних та сильнодіючих речовин у супозиторіях.  Методи 

виготовлення ректальних та вагінальних супозиторіїв. Введення лікарських 

засобів до супозитарних основ. 

 

ЗВIТНА  ДОКУМЕНТАЦIЯ  З  ПРАКТИКИ   ТА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

ПРАКТИКИ 

Відповідно до Наказу МОЗ України № 690 від 07.12.2005 р. “Про затвердження 

Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти вищих 

медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів І—ІV рівнів акредитації” після 

проходження виробничої практики здобувачі вищої освіти складають залік. Залік з 

практики приймається на кафедрі фармації ПЗВО «Міжнародний класичний університет 

імені П. Орлика». 

1. Звіт з практики. 

Звіт дозволяє оцінити результати проходження практики і є обов'язковим 

документом, без якого студент не може бути допущенний до захисту практики. Звіт 

набирається на комп’ютері (Шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий 

інтервал - 1,5; поля: вгорі та знизу – 20 мм, ліворуч – 30мм, праворуч – 15 мм), і 

складається з таких розділів: вступ, основна частина, висновки. 

У вступі здобувач вищої освіти зазначає: 

- своє прізвище, ім'я, та по батькові,  

- спеціалізацію,  

- номер академічної групи,  

- назву бази практики,  

- термін проходження практики,  

- дані керівників практики від бази практики і від закладу вищої освіти (посада, 

прізвище, ім’я, по батькові). 

В основній частині здобувач вищої освіти повинен зазначити нормативні 

документи, що регламентують діяльність бази практики, організацію роботи бази 

практики, її функції і завдання, функціональні обов’язки посадових осіб, систему 

контролю за діяльністю структурних підрозділів. Необхідно також відобразити існуючий 

порядок прийому громадян і співробітників бази практики, стан роботи з впровадження 

комп’ютерної техніки. Крім того слід в загальних рисах описати роботу, яку виконував 

практикант, що він вивчав, види та характеристика завдань і доручень, які виконував. 

Якщо під час проходження практики у здобувача вищої освіти виникали труднощі 

організаційного чи особистого характеру, це також відображається у звіті, разом з 

результатами вирішення суперечливих питань. Бажано чітко виділити, з якими 

труднощами студент зустрівся на практиці і чим, на його думку, вони зумовлені 

(наприклад, пропусками в теоретичній або практичній підготовці самого здобувача вищої 

освіти тощо). 

У висновках підводиться підсумок результатів проходження практики. Стисло, 

наочно показується, що практика дала студенту: чи допомогла закріпити знання, отримані 
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в процесі навчання; чи оволодів він необхідними для майбутньої діяльності навичками; 

чи виконав програму практики, а якщо ні, то вказати причину.  

Студент зазначає, що він вивчив, яких професійних навичок здобув, а також, які 

сфери діяльності, функціональні обов’язки посадових осіб лишилися поза увагою під час 

проходження практики; недоліки та переваги в діяльності бази практики. Можливо 

зазначення пропозицій по вдосконаленню роботи бази практики.  

Бажано, щоб практикант вказав у звіті як часто він зустрічався з керівником, яку 

конкретну допомогу отримав від нього. 

В кінці звіт підписується студентом-практикантом. 

 

Документи практики 

До документів практики входять документи відповідної бази практики.  

Всі ці документи студент-практикант складає самостійно або самостійно заповнює 

типовий бланк документа. Документи необхідно систематизувати в хронологічному 

порядку, підшити за правилами діловодства. Обсяг документів в матеріалах практики 

повинен складати не менш як 5 зразків. 

Документи практики в жодному разі не можуть мати вигляд копій (ксерокопій, 

фотокопій) з документів, що знаходяться в провадженні бази практики або копій з 

архівних документів, тобто не допускаються копії зі справ.   

Письмовий звіт разом з іншими документами (характеристика, звіт) подається 

керівнику практики від закладу вищої освіти. 

Звіт є одним з основних документів при складанні заліку з практики і повинен 

містити відомості про виконання здобувачем вищої освіти усіх розділів програми 

практики та індивідуального завдання. 

Звіт про практику студент захищає (з диференційованою оцінкою) у керівника 

практики від закладу вищої освіти. 

 

2. Залік з практики 
По закінченні практики проводиться залік. Залік проводиться на кафедрі. Залік 

приймають керівником практики від кафедри і аптеки. На залік необхідно представити 

оформлений згідно вимог звіт практики. 

Для підготовки до заліку нижче наведені контрольні запитання та рекомендована 

література. 

Здобувача вищої освіти, який отримав негативну оцінку з практики, відраховують 

із закладу вищої освіти. Якщо програма практики не виконана здобувачем вищої освіти з 

поважної причини, заклад вищої освіти надає студентові змогу пройти практику через рік. 

Можливість повторного проходження практики через рік, але за власний рахунок, 

надається й студенту, який на підсумковому заліку отримав негативну оцінку. Здобувачу 

вищої освіти, який не виконав програми практики без поважних причин, може бути 

надано право на проходження практики повторно за виконання умов, визначених 

закладом вищої освіти. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри та Вченої ради не 

рідше одного разу протягом навчального року. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ  

Оцінку "ВІДМІННО" заслуговує здобувач вищої освіти, який досконало оволодів 

всіма практичними навичками, які передбачені програмою, і виконував їх самостійно, 

показав глибокі знання теоретичного матеріалу стосовно винесених на залік питань, 

відзначався зразковою виробничою дисципліною та старанністю, відзначався зразковим 

веденням документації по практиці, приймав активну участь у громадському житті 

колективу, отримав відмінну характеристику керівників базових закладів. 
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Оцінку "ДОБРЕ" отримує здобувач вищої освіти, який оволодів практичними 

навичками згідно програми і переважну кількість їх виконував самостійно, показав добрі 

знання теоретичного матеріалу по винесених на залік питаннях, відзначався доброю 

виробничою дисципліною, наполегливістю при засвоєнні практичних навичок, 

відзначався добрим веденням документації по практиці, приймав участь у громадському 

житті колективу, отримав позитивну характеристику керівників базових закладів. 

Оцінку "ЗАДОВІЛЬНО" отримує здобувач вищої освіти, який оволодів більшістю 

практичних навичок по програмі практики, але самостійно їх виконував частково, показав 

задовільні знання теоретичного матеріалу по винесених на залік питаннях, порушував 

виробничу дисципліну, не проявляв ініціативи та старання при виконанні практичних 

навичок, встановлену документацію по практиці заповнював нерегулярно, не приймав 

участі у громадському житті колективу, отримав задовільну характеристику керівників 

базових закладів. 

Оцінку "НЕЗАДОВІЛЬНО" виставляється здобувачу вищої освіти, якщо він не 

оволодів більшою частиною передбачених програмою практичних навичок і не може їх 

виконати самостійно, показав незадовільні знання теоретичного матеріалу з питань, що 

винесені на залік, проявляв пасивність при виконанні практичних навичок. Відзначався 

недбайливістю при заповненні свідоцтва, або зовсім не вів відповідних записів, не 

приймав участі у громадському житті колективу, отримав негативну оцінку базових 

керівників закладу вищої освіти. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Підсумковий 

рейтинговий бал 

Підсумкова оцінка за 

шкалою ЕСТS 

Традиційна 

екзаменаційна 

оцінка 

Традиційна 

залікова оцінка 

91-100 А — відмінно відмінно 

зараховано 

84-90 В - дуже добре 
добре 

76-83 С - добре 

66-75 D - задовільно 

задовільно 61-65 Е - достатньо 

(задовольняє мінімальні 

критерії) 

21-60 FХ - незадовільно незадовільно не зараховано 

0-20 F - незадовільно 

(потрібна додаткова 

робота) 

не допущено не допущено 

 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ 

Матеріальне забезпечення практики здійснюється відповідно до чинних документів 

Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, 

Міністерства охорони здоров’я України. 

ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК  

1. Організувати своє робоче місце для виготовлення будь-якої лікарської форми. 

2. Працювати з аптечними терезами всіх видів і рівновагами. 

3. Калібрувати нестандартний краплемір. 

4. Працювати на бюреткових установках (тримати їх в чистоті та правильно 

використовувати в роботі). 
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5. Працювати: 

а) з засобами механізації в технології твердих лікарських форм: 

- ступкотримачами; 

- ступками на механічному приводі; 

- дозаторами для порошків ДВА-1, 5; 

- пристроєм для подрібнення жирових основ; 

б)  з засобами механізації в технології рідких лікарських форм: 

- мішалками; 

- дозаторами; 

- інфундирними апаратами; 

- банею водяною лабораторною ВВ-2; 

- апаратами для струшування рідин; 

в) з засобами механізації в технології м’яких лікарських форм: 

- нагрівником для підігріву і топлення мазевих основ та жирів в ступці; 

г) з засобами механізації в технології ін’єкційних та асептичних лікарських форм: 

- апаратами для фільтрування розчинів; 

- пристроєм для контролю ін’єкційних розчинів на механічні забруднення УК-2; 

- шафою сушильною стерилізаційною; 

- стерилізаторами паровими різних марок; 

- бактерицидними лампами різних типів; 

- аквадистіляторами різних марок; 

д) з засобами механізації допоміжних операцій у технології лікарських  форм: 

- пристосуваннями для обтиску ковпачків; 

- пристосуваннями для зняття алюмінієвих ковпачків. 

6. Підбирати ступки та товкачики для подрібнення і змішування. 

7. Змішувати, дозувати порошки, перевіряти однорідність. 

8. Упаковувати порошки в паперові, желатинові капсули. 

9. Розчиняти лікарські речовини відповідно до властивостей; 

10. Готувати до роботи допоміжний матеріал: марлеві серветки, ватні тампони, 

прокладки, фільтри. 

11.  Диспергувати тверді препарати та масла при приготуванні суспензій та емульсій 

12. Готувати мазі, пасти, лініменти, супозиторії, пілюлі 

13. Оформляти ліки основними та допоміжними етикетками. 

14. Скласти паспорт письмового контролю. 

15. Робити розрахунки, пов’язані з перевіркою доз лікарських препаратів, 

приготуванням рідких ліків із концентратів, з розбавлення спирту і стандартних 

фармакопейних розчинів, з приготування супозиторіїв методом викачування і 

виливання у форми, розрахунки ізотонічної концентрації розчинів. 

16. Готувати всі без винятку лікарські форми. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 

1. Аптека, її завдання та функції. 

2. Приміщення аптеки та їх призначення. 

3. Правила охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни та протипожежної 

безпеки. 

4. Наказ МОЗ України № 275 „Інструкція по санітарно-протиепідемічному режиму 

аптек”. 

5. Будова та обладнання асистентської кімнати. 

6. Порядок одержання води очищеної, апаратура, принцип дії. 

7. Вимоги до води очищеної та умови зберігання. 

8. Види вагів. Правила користування та догляду за вагами, різновагами. 

9. Основні технологічні операції в аптечній технології ліків. 
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10. Оснащення робочого місця фасувальника. 

11. Засоби малої механізації, що використовуються при фасуванні різних лікарських 

форм. 

12. Види етикеток. 

13. Оснащення робочого місця фармацевта. 

14. Нормативна документація, що регламентує приготування ліків.  

15. Особливості приготування складних порошків з барвними, пахучими, 

важкоподрібнюваними речовинами, а також отруйними, наркотичними та 

сильнодійними. 

16. Особливості приготування рідких лікарських засобів: мікстур із сухих лікарських 

речовин та концентрованих розчинів, розведення стандартних фармакопейних 

розчинів; особливі випадки приготування розчинів; приготування розчинів ВМС, 

колоїдних розчинів, крапель, суспензій, емульсій та водних витягнень. 

17. Особливості приготування гомогенних та гетерогенних мазей. 

18. Особливості приготування супозиторіїв методом ручного викачування та методом 

виливання. 

19. Асептичне виготовлення лікарських засобів: розчинів для ін’єкцій, очних крапель, 

ліків з антибіотиками та ліків для немовлят; контроль якості та оформлення до 

відпуску. 

20. Приготування напівфабрикатів та концентрованих розчинівю 
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