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ВСТУП 

 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів є 

обов’язковим компонентом освітньої  програми для здобуття ними певного освітнього 

рівня. 

Основна мета практичного навчання: набуття здобувачами вищої освіти 

професійних знань, умінь та навичок для вирішення тих чи інших виробничих питань; 

прийняття самостійних рішень під час виконання будь-якої роботи в умовах сучасного 

виробництва на базі вже отриманих у навчальному закладі знань, умінь та навичок згідно 

з кваліфікаційними характеристиками. Виходячи з основної мети практичного навчання, 

вимоги та підходу до організації практичного навчання повинні бути якісно оновлені та 

приведені відповідно до сучасних тенденцій роботи підприємств в умовах ринкової 

економіки.  

Метою переддипломної практики є поглиблення та систематизація знань, 

отриманих здобувачами вищої освіти в процесі вивчення таких дисциплін, як організація 

та економіка фармації, фармакологія, фармацевтична хімія, фармацевтичний маркетинг та 

фармацевтичне товарознавство. 

Переддипломна практика проводиться після закінчення теоретичного і 

практичного курсів та успішного складання заліків, іспитів, які передбачені навчальним 

планом. 

 

МЕТА ПРАКТИКИ: 

 визначення типу, виду, спеціалізації, структури аптеки;  

 розраховування чисельності штату аптеки; 

 складання договору про матеріальну відповідальність; 

 здійснення прийому рецептів та вимог лікувально-профілактичних закладів, 

перевірка їх оформлення, сумісності інгредієнтів, відповідності прописаних доз 

віку; 

 аналіз помилок, які трапляються в рецептах;  

 реєстр відмови при тимчасовій відсутності медикаментів;  

 відпускання лікарських засобів;  

 користування довідковою літературою; 

 таксування рецептів;  

 оформлення квитанції на замовлені лікарські засоби;  

 ведення обліку амбулаторної рецептури, в тому числі пільгового та 

безоплатного відпуску;  

 знання порядку ведення контролю якості лікарських засобів в аптеці, 

визначення виду контролю лікарських засобів (обов’язкові та вибіркові);  

 складання замовлення на отримання лікарських засобів та виробів медичного 

призначення;  

 організація зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення з 

урахуванням терміну придатності, фізико-хімічних властивостей та 

токсикологічних груп; 

 документальне оформлення відпуску товарів до інших відділів аптеки та 

лікувально-профілактичних закладів; 

 здійснення контролю терміну придатності лікарських засобів;  

 введення обліку лабораторно-фасувальних робіт; 

 складання вимог-накладних на замовлення товару з відділу запасів; 

 приймання товару, ведення первинної документації обліку руху товарів; 

 відпускання товару населенню; 

 надання інформації про лікарські засоби;  

 застосування принципів фармацевтичної опіки в роботі; 
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 приймання товару за кількістю та якістю; 

 реєстрація надходження товару в облікових документах; 

 ведення обліку руху товарно-матеріальних цінностей (витрати, переведення в 

інші облікові групи);  

 здійснення розрахункових операцій з використанням РРО; оформлення 

документації, в якій відображають прибуткові та видаткові операції; здавати 

виручку до відділення банку;  

 відображення даних оперативного обліку руху товарно-матеріальних цінностей 

та грошових коштів у звіті про господарсько-фінансову діяльність аптеки; 

 підготовка до проведення інвентаризації; 

 оформлення документів інвентаризації, розрахування норм природних витрат у 

разі виявлення недостачі;  

 ведення обліку отруйних, наркотичних лікарських засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів; 

 визначення книжкового і фактичного залишку лікарських засобів, що 

підлягають предметно-кількісному обліку; 

 оформлення документів для ведення обліку праці і заробітної плати; 

 складання звіту дрібної роздрібної мережі, товарного звіту аптеки; 

 аналіз результатів господарської діяльності аптеки. 

 

Керівник практики від закладу вищої освіти: 

 перед початком практики контролює готовність баз практики до її проведення; 

 забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом здобувачів 

вищої освіти на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з 

техніки безпеки; надання студентам-практикантам необхідних документів 

(направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, 

методичні рекомендації); 

 роз’яснює здобувачам вищої освіти 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; 

 подає заступнику директора з навчально-виробничої роботи письмовий звіт про 

проведення практики із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення практики 

здобувачів вищої освіти. 

 

Керівник від бази практики 

 приймає здобувачів вищої освіти на практику згідно з календарним планом; 

 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; 
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 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 закладу 

вищої освіти 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 направлення та завдання; 

 до початку практики одержати від керівника практики від закладу вищої освіти 

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 підготування звіту; 

 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 закладу 

вищої освіти несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики 

здобувачів вищої освіти. 

За наявності вакантних місць здобувачі вищої освіти можуть бути зараховані на 

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

 

1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

АПТЕКИ 

 

Здобувачі вищої освіти повинні ознайомитися з: 

 реквізитами аптеки, ліцензією на право провадження фармацевтичної діяльності, 

книгою відгуків та пропозицій; 

 структурою аптеки, кількістю та назвами відділів, відокремлених структурних 

підрозділів (аптечних пунктів), плануванням приміщень аптеки, оснащенням 

робочих місць; 

 штатом аптеки, порядком прийому і звільнення працівників, веденням трудових і 

медичних книжок; 

 проектом колективного договору та договору про матеріальну відповідальність; 

 інформаційною роботою аптеки, впровадженням нових форм обслуговування, 

маркетинговими дослідженнями; 

 організацією охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії на 
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робочих місцях; 

 порядком постачання лікувально-профілактичних закладів, інших установ та 

організацій; 

 порядком медичного обслуговування пільгової категорії хворих. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕЦЕПТУРНО-ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ ТА ВІДДІЛУ 

ЗАПАСІВ 

 

Робочим місцем здобувачів вищої освіти є асистентська, матеріальні кімнати, зала 

для обслуговування населення. 

 

Здобувачі вищої освіти повинні ознайомитися з: 

 основними нормативними документами на робочих місцях; 

 посадовими інструкціями працівників відділів, організацією та обладнанням 

робочих місць; 

 умовами та особливостями зберігання лікарських засобів з урахуванням їх фізико-

хімічних властивостей, фармакологічної дії та токсикологічних груп; 

 порядком приймання рецептів та відпуском лікарських засобів з аптеки; 

 організацією замовлення та одержання лікарських засобів і виробів медичного 

призначення; 

 правилами прийому товарно-матеріальних цінностей, проведення вхідного 

контролю якості лікарських засобів, формування та позначення роздрібних цін; 

 організацією виготовлення в аптеці екстемпоральних лікарських засобів та проведення 

внутрішньо-аптечного контролю; 

 принципами фармацевтичної деонтології в стосунках з відвідувачами аптек, 

лікарями, працівниками аптек. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ВІДПУСКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ІЗ 

АПТЕК 

 

Робочим місцем здобувача вищої освіти є безрецептурний відділ аптеки, 

відокремлений структурний підрозділ (аптечний пункт). 

  

Здобувачі вищої освіти повинні ознайомитися з: 

 основними нормативними документами на робочих місцях; 

 посадовою інструкцією працівників відділу, структурного підрозділу; 

 організацією та обладнанням робочих місць; 

 правилами розміщення безрецептурних лікарських засобів у залі обслуговування 

населення; 

 принципами фармацевтичної опіки при відпуску безрецептурних лікарських 

засобів. 

 

4. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ В АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ 

На робочому місці завідувача аптеки здобувач вищої освіти ознайомлюється з 

положенням про завідувача аптеки. 

 

Здобувачі вищої освіти повинні ознайомитися з: 

 порядком складання замовлень (вимог) на товар від різних постачальників 

(опрацювання прайс-листів); 

 порядком оформлення доручення на отримання товару; 

 прийманням товарно-матеріальних цінностей від постачальників; 

 порядком формування і позначення роздрібних цін на одержані товарно-
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матеріальні цінності; 

 обліком товарно-матеріальних цінностей, що надійшли; 

 порядком відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення й обліком 

відпущених товарів; 

 правилами роботи з реєстраторами розрахункових операцій; 

 порядком приймання грошей від населення, визначення виручки за зміну і за день;  

 порядком оформлення і здачі виручки у відділення банку, пошти, каси аптеки; 

 порядком виписування прибуткових і видаткових касових ордерів; 

 порядком ведення “Касової книги”; 

 підготовкою до інвентаризації, порядком її проведення; 

 оформленням документів і підведенням кінцевих результатів інвентаризації; 

 порядком нарахування норм природних втрат. 

 порядком обліку отруйних, сильнодійних, наркотичних, психотропних лікарських 

засобів, прекурсорів; 

 визначенням книжкового і фактичного залишку; 

 розрахунком норм природних втрат; 

 обліком товарів, витрачених на господарські потреби; 

 актом на списання товарів, витрачених на господарські потреби; 

 порядком одержання і списання допоміжних матеріалів; 

 обліком руху тари, інших необоротних активів, малоцінних, швидкозношувальних 

і основних засобів; 

 графіком роботи співробітників аптеки, табелем обліку робочого часу, порядком 

нарахування заробітної плати (премії). 

 

Після завершення переддипломної практики здобувачі вищої освіти повинні 

ЗНАТИ: 

 значення організації та економіки фармації як науки; 

 правила охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії на робочих місцях; 

 основні нормативні документи, що регламентують діяльність фармацевтичних 

закладів; 

 основні принципи організації діяльності аптек та їх структурних підрозділів; 

 правила виписування і таксування рецептів та вимог-замовлень; 

 правила реєстрації рецептів у відповідних облікових документах; 

 загальні вимоги до приготування, маркування та відпуску лікарських засобів 

індивідуального виготовлення; 

 порядок постачання фармацевтичних закладів лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення; 

 систему контролю якості лікарських засобів в Україні; 

 порядок проведення обліку та складання звітів; 

 порядок проведення інвентаризації; 

 основи планування діяльності аптек; 

 питання етики і деонтології. 

 

Здобувачі вищої освіти повинні ВМІТИ: 

 працювати з нормативними документами та допоміжною літературою; 

 дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії на 

робочих місцях; 

 приймати, таксувати і реєструвати рецепти (вимоги-замовлення); 

 оформляти документи на одержання та відпуск товарно-матеріальних цінностей; 

 приймати товарно-матеріальні цінності, проводити вхідний контроль якості 

лікарських засобів, формувати та позначати роздрібні ціни; 

 забезпечити правильне зберігання лікарських засобів і виробів медичного 
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призначення; 

 перевіряти дози отруйних, сильнодійних, наркотичних, психотропних лікарських 

засобів, прекурсорів; 

 робити розрахунки кількості лікарських та допоміжних засобів в лікарських 

формах; 

 готувати і маркувати всі види екстемпоральних лікарських засобів; 

 правильно розміщувати безрецептурні лікарські засоби у залі обслуговування 

населення на вітринах, у скляних та відкритих шафах; 

 застосовувати на практиці принципи фармацевтичної опіки при відпуску 

безрецептурних лікарських засобів; 

 працювати з реєстраторами розрахункових операцій; 

 приймати гроші від населення, визначати, оформляти та здавати виручку у 

відділення банку, пошти, касу аптеки; 

 готуватися до інвентаризації, проводити її, оформляти документи і нарахувати 

норми природних витрат; 

 вести облікову документацію і складати звіти аптеки та її структурних підрозділів. 

 

ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПРАКТИЦІ 

 своєчасно прибути на базу практики; 

 вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії, інфекційної безпеки; 

 виконувати всі завдання, що передбачаються програмою практики та 

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку аптечної установи; 

 надати в університет звіт  з практики, характеристику та індивідуально виконані 

завдання (за наявності); 

 відповідати за виконану роботу та її результати на рівні зі штатними працівниками 

аптечної установи; 

 брати активну участь у різноманітній роботі (конференціях, конкурсах тощо); 

своєчасно скласти залік з практики. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З метою набуття здобувачами вищої освіти 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: 

Завдання І 

 оформлення договору про матеріальну відповідальність; 

 складання схеми організаційної структури аптеки. 

 

Завдання ІІ 

 приймання, таксування вимог-замовлень ЛПЗ; 

 реєстрування вимог-замовлень в обліковій документації; 

 комплектування та відпускання лікарських засобів за вимогами-замовленнями. 

 

Завдання ІІІ 

 приймання товарно-матеріальних цінностей за кількістю, якістю, вартістю; 

 реєстрування товарно-матеріальних цінностей в облікових документах; 

 організація та забезпечення контролю за зберіганням товарно-матеріальних 

цінностей; 

 документальне оформлення відпуску товарно-матеріальних цінностей зі складу. 

 

Завдання ІV 
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 оформлення акта передачі лікарських засобів з аптеки до контрольно-аналітичної 

лабораторії з аналізу якості. 

 

Завдання V 

 складання вимог-замовлень на одержання лікарських засобів та виробів медичного 

призначення від постачальників; 

 приймання товарно-матеріальних цінностей, що надійшли до аптеки; 

 формування та позначення роздрібних цін; 

 реєстрація супровідних документів; 

 оформлення журналу лабораторно-фасувальних робіт; 

 організація зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення; 

 оформлення документів на відпуск товарно-матеріальних цінностей з відділу 

запасів. 

 

Завдання VІ 

 приймання, перевірка, таксування рецептів з лікарськими засобами різних 

фармакологічних груп; 

 реєстрування рецептів, у тому числі пільгових і безкоштовних, в облікових 

документах; 

 здійснення предметно-кількісного обліку отруйних, наркотичних, психотропних 

речовин, прекурсорів; 

 організація роботи з приготування лікарських засобів; 

 перевірка оформлення лікарських засобів до відпуску; 

 відпуск лікарських засобів населенню. 

 

Завдання VІІ 

 організація роботи аптечних пунктів; 

 оформлення документів на одержання товарно-матеріальних цінностей з аптеки. 

 

Завдання VІІІ 

 ведення обліку надходження товарно-матеріальних цінностей, що надійшли до 

аптеки згідно із супровідними документами; 

 установлення і позначення роздрібних цін в облікових документах; 

 документальне оформлення витрат товару; 

 документальне оформлення руху тари, лікарської рослинної сировини, допоміжних 

матеріалів, малоцінного інвентарю. 

 

Завдання ІХ 

 документальне оформлення касових операцій; 

 уміння працювати з РРО; 

 заповнення супровідних документів на здавання грошей до банку. 

 

Завдання Х 

 проведення обліку робочого часу працівників; 

 нарахування заробітної плати, та різних видів виплат; 

 розрахунок утримань із заробітної плати. 

 

Завдання ХІ 

 складання звітів відділу аптеки, аптечного пункту; 

 складання товарного звіту аптеки. 

 проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в аптеці; 
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 здійснення документального оформлення; 

 розрахунок природних втрат. 

 

Завдання ХІІ 

 аналіз товарообігу, торговельних накладень та нормування товарних запасів 

аптеки. 

 аналіз витрат обігу; 

 розрахунок прибутку та рентабельність аптеки.  

  

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 студентів вищих медичних і 

фармацевтичних вищих навчальних закладів І—ІV рівнів акредитації” після проходження 

виробничої практики здобувачі вищої освіти складають залік. Залік з практики 

приймається в університеті. 

1. Звіт з практики. 

Звіт дозволяє оцінити результати проходження практики і є обов'язковим 

документом, без якого здобувач вищої освіти 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 кафедри (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 студента тощо). 

У висновках підводиться підсумок результатів проходження практики. Стисло, 

наочно показується, що практика дала здобувачу вищої освіти: чи допомогла закріпити 

знання, отримані в процесі навчання; чи оволодів він необхідними для майбутньої 

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

Здобувач вищої освіти 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.  
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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. 

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

керівнику практики від навчального закладу. 

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 здобувач вищої освіти захищає (з диференційованою оцінкою) у 

керівника практики від навчального закладу. 

 

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. 

Здобувач вищої освіти, який отримав негативну оцінку з практики, відраховують із 

закладу вищої освіти. Якщо програма практики не виконана студентом з поважної 

причини, навчальний заклад надає студентові змогу пройти практику через рік. 

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

надається і здобувачу вищої освіти, 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 навчальним закладом. 

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. 

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 
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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 базових 

закладів. 

 

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 виконання своїх обов’язків. 

2. Робота з нормативними документами та допоміжною літературою 

3. Приймати, таксувати і реєструвати рецепти та вимоги-замовлення 

4. Робота з документами на одержання та відпуск товарно-матеріальних цінностей 

5. Приймати товарно-матеріальні цінності, проводити вхідний контроль якості 

лікарських засобів, формувати та позначати роздрібні ціни; 

6. Робота по забезпеченню правильного зберігання лікарських засобів і виробів 

медичного призначення 

7. Перевірка доз отруйних, сильнодійних, наркотичних, психотропних лікарських 

засобів, прекурсорів 

8. Розміщення безрецептурних лікарських засобів у залі обслуговування населення на 

вітринах, у скляних та відкритих шафах 

9. Застосовування  принципів фармацевтичної опіки при відпуску  без рецептурних 

лікарських засобів 

10. Робота з реєстратором розрахункових операцій 
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11. Приймати гроші від населення, визначати, оформляти та здавати виручку у 

відділення банку, пошти, касу аптеки 

12. Приймати участь в підготовці до інвентаризації, проводити її, оформляти 

документи і нарахувати норми природних витрат 

13. Приймати участь у веденні  облікової документації і складанні звіту аптеки та її 

структурних підрозділах. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 

 

1. Аптека, її завдання. Типи та види аптек. 

2. Організаційна структура аптек залежно від специфіки діяльності, функції відділів. 

3. Структура штату аптеки. Види матеріальної відповідальності, їх сутність. 

4. Організація роботи з приймання рецептів. 

5. Рецепт, його значення та структура. Загальні правила виписування рецептів. 

6. Особливості оформлення рецептів на наркотичні, психотропні, отруйні лікарські засоби 

та прекурсори. 

7. Особливості оформлення рецептів на безоплатний та пільговий відпуск ліків. 

8. Порядок приймання рецептів. Термін зберігання рецептів в аптеці. Реєстрація рецептів. 

9. Предметно-кількісний облік, його ведення. 

10. Порядок визначення вартості лікарських форм виготовлених в умовах аптеки. 

11. Види внутрішньоаптечного контролю. 

12. Відпуск лікарських засобів за рецептами.  

13. Оснащення, приміщення та асортимент товарів відділу безрецептурного відділу. 

14. Концепція відповідального самолікування. 

15. ОТС-препарати, їх характеристика. 

16. Критерії віднесення лікарських засобів до безрецептурних. 

17. Порядок здійснення фармацевтичної опіки при відпуску ОТС-препаратів. 

18. Організація приймання товарів в аптеці. 

19. Порядок здійснення вхідного контролю якості товарів, що надійшли в аптеку. 

20. Особливості приймання наркотичних, психотропних, отруйних лікарських засобів та 

прекурсорів. 

21. Загальні вимоги до організації зберігання лікарських засобів, виробів медичного 

призначення та лікарської рослинної сировини в аптечних умовах. 

22. Особливості зберігання наркотичних, психотропних, отруйних лікарських засобів та 

прекурсорів. 

23. Порядок проведення лабораторно-фасувальних робіт, їх облік. 

24. Облік надходження товару.  

25. Облік інших операцій, які збільшують залишок товарів аптечного асортименту. 

26. Облік реалізації товару в аптеках. 

27. Облік реалізації лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах. 

28. Облік іншого вибуття товару в аптеках. 

29. Облік господарських операцій, які зменшують товарний запас в аптечних закладах. 

30. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

31. Облік руху готівкових грошових коштів. 

32. Прибуткові і видаткові касові операції 

33. Відповідальність та обов’язки касира.  

34. Порядок проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО. 

35. Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій. 

36. Порядок ведення книги обліку розрахункових операцій. 

37. Порядок встановлення ліміту каси. 

38. Порядок ведення касової книги. 

39. Порядок проведення інвентаризації каси. 
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40. Форми і системи оплати праці. Облік праці. 

41. Значення і види звітності в аптечних закладах. 

42. Звітність структурних підрозділів аптеки. 

43. Загальний порядок проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. 

44. Інвентаризація товарів та інших цінностей. 

45. Інвентаризація товарів, що підлягають предметно-кількісному обліку. 

46. Інвентаризація малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

47. Підведення підсумків інвентаризації. Порядок нарахування та правила списання 

природних витрат. 

48. Товарообіг аптечних закладів. Роздрібний та оптовий товарообіг. 

49. Товарні запаси аптечних підприємств: характеристика. 

50. Витрати аптечного підприємства: виробничі та витрати обігу. Облік витрат. 

51. Визначення ефективності торгівельно-фінансової та виробничої діяльності аптеки. 
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