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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ  
 

GCP («Good Clinical Practice») – «Належна клінічна практика»; 
GDP («Good Distribution Practice») – «Належна практика дистрибуції»; 
GLP («Good Laboratory Practice») – «Належна лабораторна практика»; 
GMP («Good Manufacturing Practice») – «Належна виробнича практика» 
GPP («Good Pharmaceutical Practice») – «Належна аптечна практика». 
GSP (Good Storage Practice) – «Належна практика зберігання»  
ВАЗ – внутрішньоаптечні заготовки 
ГЛЗ – готові лікарські засоби  
ВМП – вироби медичного призначення (медичні вироби) 
КМУ – Кабінет Міністрів України 
ЛП – лікарський препарат 
ЛПЗ – лікувально-профілактичний заклад 
ЛРС – лікарська рослинна сировина 
ЛЗ – лікарський засіб 
ЛФ – лікарська форма 
МОЗ України – Міністерство охорони здоров’я України 
НПА – нормативно-правовий акт 
ОТС-препарати (англ. over the counter drugs) – препарати безрецептурного 
відпуску 
ПКО – предметно-кількісний облік 
РВВ – рецептурно-виробничий відділ 
РРО – реєстратор розрахункових операцій (касовий апарат, комп’ютерно-
касова система) 
СЕС – санітарно-епідеміологічна служба 
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ПАМ’ЯТКА 

Основні положення вступного інструктажу з охорони праці 

Працівник (студент-практикант) не допускається до виконання обов’язків без 

вступного інструктажу з техніки безпеки і протипожежного мінімуму. 

Обов'язки працівники (студентів-практикантів): 

1. Суворо дотримуватися усіх правил охорони праці і пожежної безпеки, 

виробничої і трудової дисципліни. 

2. Виконувати тільки доручену роботу. 

3. Перед початком роботи обов’язково перевірити справність устаткування. 

4. Дотримуватися чистоти і порядку на робочому місці. 

5. Вживати необхідних запобіжних заходів і попереджувати загрозу 

небезпеки, негайно повідомляти про виникнення небезпеки інших 

працюючих і адміністрацію. 

6.  Приступаючи до роботи, ознайомитися з дорученою роботою, оглянути 

робоче місце. 

7. Під час роботи бути уважними і виявляти обережність, щоб своїми діями 

не створювати небезпеки для себе і навколишніх. 

Працівникам (студентам-практикантам) забороняється: 

1. Працювати з несправним устаткуванням. 

2. Доторкатися до електричних проводів та інших струмопровідних частин. 

3. Проводити ремонт устаткування під час його роботи. 

4. Ремонтувати і налагоджувати електроустаткування і електромережу. 

5. Приймати їжу біля робочого місця. 
 
Інструктаж з охорони праці пройшов(ла) _______________________________ 

                                                                                          підпис студент-практиканта 
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Мета і завдання практики 
«Ознайомча практика з організації та економіки фармації» є модулем 2 

дисципліни «Вступ у фармацію» і належить до циклу дисциплін практичної 
підготовки фахівців спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація». 
Вивчення даного модуля  є важливим етапом у формуванні теоретичних звань і 
практичних навиків майбутнього фахівця фармації. 

Мета практики – ознайомити студентів з організацією роботи аптечних 
закладів, організаційною структурою аптеки, обладнанням й оснащенням 
аптечних приміщень залежно від специфіки й обсягу виконуваної роботи, 
номенклатурою посад персоналу аптек, з основними вимогами санітарного 
режиму аптеки; з основами фармацевтичної інформації; сформувати у 
майбутніх фахівців професійно важливі навички щодо організації 
фармацевтичного забезпечення населення відповідно до вимог належної 
аптечної практики. 

Основними завданнями практики є ознайомлення студентів з:   
• організацією роботи аптечних закладів щодо забезпечення населення, 

лікувально-профілактичних закладів та інших кінцевих споживачів лікарськими 
засобами і медичними виробами;   

• основними принципами розміщення аптек і вимогами щодо планування 
аптечних приміщень; призначенням обладнання й оснащення виробничих 
приміщень;  

• основними вимогами до прибирання приміщень та особистої гігієни 
працівників; 

• кваліфікаційними вимогами до персоналу;   
• практичними навиками щодо підтримки санітарного режиму аптек. 

студент повинен знати: 
- функції та завдання аптек; 
- структурні підрозділи аптек; 
- номенклатуру посад аптечних працівників; 
- правила охорони праці і техніки безпеки в аптеці; 
- правила розміщення аптек; 
- вимоги до устаткування аптек; 
- вимоги до особистої гігієни персоналу аптек; 
- правила миття аптечного посуду; 
- способи контролю якості обробки аптечного посуду; 
- асортимент миючих і дезінфікуючих засобів; 
- об’єкти бактеріологічного контролю в аптеці; 
- загальні правила зберігання лікарських засобів в аптеці; 

вміти: 
- дотримуватися особистої гігієни при роботі в аптеці; 
- прибирати приміщення і устаткування аптеки; 
- отримувати воду очищену; 
- мити аптечний посуд і корки; 
- заповнювати паспорт аптеки; 
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- працювати на приладах малої механізації. 
Перелік обов’язкових практичних навичок: 

1. Аналіз організаційної структури аптеки. 
2. Вивчення номенклатури посад. 
3. Аналіз складу і призначення приміщень аптеки.  
4. Вивчення санітарного режиму аптеки (прибирання приміщень, миття 

аптечного посуду).  
5. Аналіз фармацевтичної інформації. 
6. Вивчення основних принципів організації санітарно-просвітньої роботи 

серед населення.  
7. Вивчення видів рецептів і форм рецептурних бланків. 
8. Аналіз рецептів, характеристика помилок. 
9. Ознайомлення з організацією роботи рецептурно-виробничого відділу 
10. Ознайомлення з організацією роботи відділу запасів 
11. Визначення штату рецептурно-виробничого відділу, відділу запасів, 

відділу ГЛЗ та безрецептурного відпуску.  
12. Аналіз устаткування і оснащення приміщень різних відділів аптеки.  
13. Вивчення принципів організації виготовлення і контролю якості 

екстемпоральних лікарських засобів 
14. Аналіз нормативних документів, що регламентують порядок зберігання 

лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту.  
15. Вивчення принципів організації вхідного та внутрішньоаптечного 

контролю якості ЛЗ та ВМП. 
16. Аналіз основних принципів організації фармацевтичної опіки.  
17. Знайомство з комп'ютерними програмами, що використовуються в роботі 

аптек. 
Обов’язки студентів під час проходження практики 

Студент зобов'язаний:   
• у повному обсязі, своєчасно і якісно, виконати програму практики;   
• неухильно дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку 
аптечного закладу;  
• суворо дотримуватись правил охорони праці й техніки безпеки;  
• у процесі проходження практики оформляти щоденник практики. 

Базою проходження практики є аптечні заклади або навчальний комплекс 
«Аптека» факультету фармації ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом»». Керівництво практикою здійснюють викладачі 
кафедри загальної та клінічної фармації МАУП. 
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ПЛАН ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
№ 
п/п 

Тема Кількість  
годин 

1. Тема 1-9. Вступна лекція з практики 2 
2. Тема 1. Аптека – заклад охорони здоров'я 2 
3. Тема 2. Основи організації фармацевтичної інформації в аптеці 2 
4. Тема 3. Організація рецептурного відпуску лікарських засобів 2 
5. Тема 4. Організація роботи рецептурно-виробничого відділу 2 
6. Тема 5. Організація виготовлення і контролю якості 

екстемпоральних лікарських засобів 
2 

7. Тема 6. Організація роботи відділу запасів 2 
8. Тема 7. Організація роботи відділу продажу готових лікарських 

засобів за рецептами лікарів 
2 

9. Тема 8. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів 1 
10. Тема 9. Автоматизація роботи аптек 1 
 Індивідуальне завдання із зовнішньої та внутрішньої візуалізації 

роботи аптеки 
- 

Підсумковий модульний контроль засвоєння модулю 2 (захист 
щоденників практики) 

2 

РАЗОМ 20 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
№ 
п/п 

Тема Кількість  
годин 

1 Тема 1. Аптека – заклад охорони здоров'я 
1. Зовнішнє оформлення аптечних закладів.  
2. Санітарно-просвітня робота серед населення.  

0,5 

2 Тема 2. Основи організації фармацевтичної інформації в аптеці 
1. Фармацевтична інформація як складова науково-технічної 

інформації. 

0,5 

3 Тема 3. Організація рецептурного відпуску лікарських засобів 
1. Соціальне значення безоплатного і пільгового відпуску 

лікарських засобів та виробів медичного призначення. 

0,5 

4 Тема 4. Організація роботи рецептурно-виробничого відділу 
1. Функції провізора з прийому рецептів і відпуску ліків 

індивідуального виготовлення.  

0,5 

5 Тема 5. Організація виготовлення і контролю якості 
екстемпоральних лікарських засобів 

1. Організація вхідного контролю ЛЗ та товарів аптечного 
асортименту.  

2. Внутрішньоаптечний контроль якості екстемпоральних ліків. 

1 

6 Тема 6. Організація роботи відділу запасів 
1. Організація зберігання лікарських засобів та інших товарів 

аптечного асортименту. 

0,5 

7 Тема 7. Організація роботи відділу продажу готових лікарських 
засобів за рецептами 

1. Оснащення і устаткування відділу та робочого місця 
провізора з прийому рецептів та відпуску ГЛЗ. 

0,5 

8 Тема 8. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів 
1. Відповідальне самолікування. 
2.  ОТС-препарати. 

1 

9. Тема 9. Автоматизація роботи аптек 1 
10 Індивідуальне завдання                                            години у т.ч. 

1. Відвідування двох аптек за місцем проживання  і оцінка їх за 
критеріями зовнішньої та внутрішньої візуалізації 
(безконтактне по відношенню до персоналу, без огляду 
виробничих і службових приміщень; без доступу до каси та 
облікової документації). 

4 

Підсумковий модульний контроль засвоєння модулю 2 (захист 
основних положень, набутих умінь та щоденника практики) 

4 

РАЗОМ 10 
При виконанні програми практики студенти керуються нормативними 

документами (законами, наказами, положеннями, інструкціями), що 
регламентують фармацевтичну діяльність. 
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Зміст практики 
Тема 1 - 2  
АПТЕКА – ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В АПТЕЦІ 
   

Питання до теми 
1. Загальне ознайомлення з аптекою.  
2. Основні завдання і функції аптеки.  
3. Організаційна структура аптеки.  
4. Номенклатура посад персоналу аптеки.  
5. Склад і призначення аптечних приміщень.  
6. Зовнішнє оформлення аптечних закладів.  
7. Вивчення санітарного стану аптеки (прибирання приміщень, миття 

аптечного посуду).  
8. Санітарно-просвітня робота серед населення. 
9. Фармацевтична інформація як складова науково-технічної інформації.  
10.  Основи організації фармацевтичної інформації в аптеці.  
11.  Джерела фармацевтичної інформації.  
12.  Достовірність і своєчасність інформації. 

 
Рекомендовані нормативно-правові акти: 

1. Закон України «Про лікарські засоби» № 123/96–ВР 04.04.1996 р. 
2. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. 
3. Постанова КМУ від 30 листопада 2016 р. № 929 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 
лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, 
імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)». 

4. Наказ МОЗ України «Перелік провізорських посад у закладах охорони 
здоров′я» від 28. 10. 2002 р. № 385. 

5. Наказ МОЗ України № 275 від 15.05. 2006 р. «Інструкція із санітарно – 
протиепідемічного режиму аптечних закладів». 

6. Наказ МОЗ України № 812 від 17.10. 2012 р. «Про затвердження Правил 
виробництва (виготовлення) та контролю лікарських засобів в аптеках». 

7. Наказ Держбуду України від 04. 01. 2001 р. № 2 «ДБН В.2.2-10-2001 
«Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я»», в редакції від 21.10.2004 р. 
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І. Робота з НПА та іншими офіційними джерелами  
Аптека__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Задача аптеки:___________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Функції аптеки___________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Ліцензія _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Належна аптечна практика (GPP – Good Pharmaceutical Practice) – 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Роздрібна торгівля лікарськими засобами  ____________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Аптечні мережі __________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Аптечний пункт__________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Групи товарів, що можна реалізовувати через аптеки __________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

Аптечний склад__________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Джерела інформації про лікарські засоби 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джерела 
інформації 

про ЛЗ 

Рекомендації 
лікарів 

Спеціалізовані 
друковані ЗМІ 

 
Фахові друковані ЗМІ 

НПА: закони, накази, 
постанови, інструкції 

З’їзди, семінари, 
конференції Програми  про 

здоров’я на ТБ та 
радіо, реклама  

Консультації 
провізорів 

Довідкова  
література 

Інтернет - сайти 
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ІІ. Робота з відомостями про аптеку 
 1. У схемі «Класифікація аптек» заповніть відповідні елементи  

 

Критерій класифікації     Види аптек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма власності 

Відомче 
підпорядкування 

Форма 
господарювання і 

джерела фінансування 

Порядок організації та 
ведення системи 

обліку  

Характер діяльності 

Територіальне 
підпорядкування 

Асортимент 
лікарських засобів 

Категорія населення 

Функціональний 
показник 
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2. Заповніть схему «Організаційна структура аптеки». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
 
 

 

 
 
 
 

В і д д і л и Ф у н к ц і ї   в і д д і л і в 
С

тр
ук

ту
рн

ий
 

пі
др

оз
ді

л 

 

А
П

Т
ЕК

А
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 3. Заповніть таблицю. 
Порівняльна характеристика міських, селищних і сільських аптек та 

їх структурних підрозділів  
Показник Міська 

аптека 
Селищна 

аптека 
Сільська 

аптека 
Аптечний 

пункт 
 
Розміщення 
 

    

Загальна 
мінімальна  
площа 

    

Площа 
торговельного  
залу 

    

Площа 
приміщень для 
зберігання ЛЗ 

    

Площа кімнати 
персоналу 

    

 

 4. Заповніть схему. 
Персонал аптеки 

 
 
 
 
 
_____________________ ____________________    ____________________ 
______________________ ____________________   ____________________ 
______________________ ____________________    ____________________ 
______________________ ____________________    ____________________ 
______________________ ____________________    ____________________ 
______________________ ____________________    ____________________ 
Вимоги до персоналу у відповідності НПА: _______________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Адміністративний Виробничий Допоміжний 
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Мінімальний склад та площа приміщень аптеки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Заполните паспорт аптечного учреждения. 

 

Аптека з правом 
виготовлення ЛЗ в 
асептичних умовах 

+ для отримання води для 
ін’єкцій – 8 м2, 

+ асептична асистентська 
10м2 зі шлюзом 3м2 

+ для стерилізації ЛЗ – 
10 м2, 

+ для контролю 
маркування і 
герметичності 
закупорювання ЛЗ – 10м2 

Аптека з правом 
виготовлення 

нестерильних ЛЗ 
+ асистентська – 20 м2, 
+ для отримання води 

очищеної – 8 м2, 
+ для миття й стерилізації 

посуду – 8 м2, 
+ кабінет провізора-

аналітика або стіл 
аналітика в асистентській 

 

Аптека ГЛЗ 
мінім. площа – 50м2, у 

селищах – 40 м2, у 
сільській місцевості – 

30 м2 
(торговельний зал – 18 

м2, у селах – 10 м2) 

+ приміщення (зони) 
для зберігання ГЛЗ, 
сировини, 
допоміжних 
матеріалів, тари 

Виробничі Службово-побутові 

Для виробництва 
(виготовлення), контролю, 
упаковки, маркування та 

зберігання ЛЗ 

Для здійснення 
адміністративних і 

господарських функцій Призначення 

 торговельний зал 
 асистентська 
 фасувальна 
 кабінет (стіл) провізора-

аналітика  
 дистиляційна 
 мийна 
 стерилізаційна 
 кокторій (для виготовлення 

витяжок з ЛРС) 
 матеріальні (для зберігання 

різних груп ЛЗ) 

 кабінет завідувача 
 бухгалтерія 
 кімната персоналу 
 гардеробна 
 туалет 
 душова 
 кімната для зберігання 

інвентарю 

Можливе 
суміщення 

Приміщення 
аптеки 
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Відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого 
персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з 

роздрібної торгівлі лікарськими засобами 
 

1. Відомості про суб’єкта господарювання 
Для юридичної особи: Для фізичної особи — підприємця: 
найменування  прізвище   

ім’я  
по батькові  
телефон  

код згідно з 
ЄДРПОУ ��������  

реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків ����������  форма 

власності  
 

 паспорт:  серія  ��  № ������  
виданий   

Відомості про керівника суб’єкта господарювання (для юридичної особи): 
прізвище   
ім’я   
по батькові   
телефон  
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця 
 

Електронна адреса 
2. Відомості про матеріально-технічну базу 

Аптечний заклад 
Аптека �  

номер 

 найменування 
аптечного 
закладу 
(за наявності)  

 аптека, 
структурним 
підрозділом якої 
є аптечний пункт  

 

Аптечний пункт  �  
Місцезнаходження аптечного закладу (індекс, область, район, місто/селище міського типу/ село/селище, 
вулиця, будинок) 
 

Лікувально-профілактичний заклад, у якому розташований відокремлений підрозділ (для аптечних 
пунктів) 
 
Режим роботи 
з  до  вихідні дні  

3. Характеристика будівлі, у якій розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ) 
Створені необхідні умови для 
доступності осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення до приміщення 
аптечного закладу 

                                   так �          ні  � 



19 
 

4. Правова підстава для використання приміщення 
Приміщення 
використовується на праві 

власності    �                    користування  �    

Документ, що підтверджує 
право власності або 
користування приміщенням 
(із зазначенням дати та 
номера) 

 

5. Характеристика приміщення, у якому розміщено  
аптечний заклад (структурний підрозділ) 

Ізольоване приміщення                                    так �          ні  � 
Кількаповерхове приміщення                                    так �           ні  � 

якщо “так”, мінімум один із залів обслуговування населення 
розташований на першому поверсі з обов’язковою організацією одного 
робочого місця для відпуску лікарських засобів 
                                   так �           ні  � 

Наявний загальний вхідний 
тамбур 

                                   так �           ні  � 
якщо “так”, зазначити, з яким приміщенням та не заповнювати відомості 
щодо наявності окремого самостійного виходу назовні 

Наявний окремий 
самостійний вихід назовні  

 
                                   так �           ні  � 
якщо “ні”, зазначити, де розташований аптечний заклад: в торговельному 
центрі, санаторно-курортному закладі, готелі, аеропорту, на вокзалі, у 
лікувально-профілактичному закладі, будинку громадського призначення 
(крім шкіл, закладів дошкільної освіти та під’їздів житлових будинків), у 
приміщенні сільської (селищної) ради, підприємстві поштового зв’язку 

Зал обслуговування населення 
розміщено на першому 
поверсі 
 

                                   так �           ні  � 
якщо “ні”, рівень підлоги залу обслуговування населення не нижче/вище 
планувального рівня землі більше ніж                на 0,5 метра 
                                   так �           ні  � 
 

Приміщення розташоване у 
лікувально-профілактичному 
закладі 

                                   так �           ні  � 
якщо “так”, зазначити поверх, на якому розташовано аптечний заклад 
(структурний підрозділ) 

Наявність інженерного обладнання для забезпечення функціонування аптечного закладу: 
теплопостачання  наявне  �                   відсутнє   �  
каналізація наявна  �                   відсутня   � 
Структура аптечного закладу (структурного підрозділу)   
Загальна площа, 
у тому числі площа: 

                          __________ кв. метрів 
 

торговельного залу      ≥ 18 кв. метрів               так �         ні �  
  (для аптек, розташованих у містах, селищах міського типу, 

селищах) 
 

     ≥  10 кв. метрів              так �         ні �  
  (для аптек, розташованих у селах)  
приміщень для зберігання 
лікарських засобів 

    ≥ 10 кв. метрів               так �         ні �  
 (для аптек, розташованих у містах, селищах міського типу, 

селищах) 
 

 ≥  6 кв. метрів               так �         ні �  
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(для аптек, розташованих у селах) 

приміщень для персоналу     ≥  8 кв. метрів               так �          ні �  
 (для аптек, розташованих у містах, селищах міського типу, 

селищах) 
 

 ≥  4 кв. метри                 так �         ні �  
(для аптек, розташованих у селах) 

В аптечному закладі 
(структурному підрозділі) 
наявні: 
вбиральня з рукомийником  

 
 
 
                                         так �    ні  � 

місце санітарної обробки рук                                          так �    ні  � 
6. Облаштування аптечного закладу (структурного підрозділу) 

Обладнання для зберігання та відпуску 
лікарських засобів 

шафи  �       стелажі  �       холодильник  �   
сейф   �       металева шафа                   � 

екран для захисту від прямої крапельної інфекції �  
Наявні технічні засоби для постійного 
контролю за температурою та відносною 
вологістю повітря 

 
 
                           так  �    ні  �  

Обладнання службово-побутових 
приміщень 

шафи для роздільного зберігання особистого та 
технологічного одягу                          �      
кімната/шафа для інвентарю               �   
холодильник (для аптек)                     �  
меблі для вживання їжі (для аптек)       � 

Наявність промаркованого інвентарю для 
прибирання, призначеного для прибирання  
різних приміщень або зон  

 
 
                             так �    ні  �  

7. Відомості про кваліфікацію персоналу 
Відомості про завідувача аптечного закладу (структурного підрозділу): 
прізвище   
ім’я   
по батькові   
освіта, найменування навчального 
закладу, рік закінчення, номер 
диплома, спеціальність 

 

  
номер і дата укладення трудового 
договору (для фізичної особи — 
підприємця, який використовує 
працю найманого фахівця, —
обов’язково), номер і дата наказу 
про призначення на посаду 

 

відповідність кваліфікаційним 
вимогам 

   
                                     так �            ні  � 

Відомості про уповноважену особу (для аптеки): 
прізвище   
ім’я   
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по батькові   
телефон  
освіта, найменування навчального 
закладу, рік закінчення, номер 
диплома, спеціальність 

 

номер і дата укладення трудового 
договору (для фізичної особи — 
підприємця, який використовує 
працю найманого фахівця, — 
обов’язково), номер і дата наказу 
про покладення обов’язків  
уповноваженої особи 

 

відповідність кваліфікаційним 
вимогам 

  
                                     так �            ні  � 

8. Декларація 
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, 
роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних 
інгредієнтів) відповідаю і зобов’язуюсь їх виконувати 
Уся надана у цих відомостях інформація є достовірною та повною 
Прізвище, ініціали керівника суб’єкта 
господарювання або фізичної особи — 
підприємця 

підпис 

Дата складення цих відомостей  
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5. Придумайте назву аптеки та зобразіть вивіску вашої аптеки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Перелічіть документи, які повинні бути розміщені у куточку покупця: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. Перелічіть інформацію, яка повинна міститися у ціннику на лікарський 
засіб. Замалюйте декілька цінників для вказаних керівником практики ЛЗ: 
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8. Ознайомтесь з Інструкцією по санітарно-протиепідемічному режиму 
аптечних закладів і дайте відповідь на тестові завдання: 

Працівники аптек повинні проходити _______________________________,  
з періодичністю ______________________________________________________, 
результати якого заносять до __________________________________________, 
що зберігається в ____________________________________________________. 

Технологічний одяг необхідно міняти не рідше _______________________. 
Кожен працівник має _________________ комплекти технологічного одягу.  
Руки обробляють _________________________________________________. 
Перед входом в туалет необхідно ___________________________________. 
Після туалету – __________________________________________________. 
У випадку хвороби (особливо виробничий персонал) __________________. 
Підлогу миють не рідше ___________________________________________. 
Стіни й двері – не рідше ___________________________________________. 
Стелю ______________________________ протирають вологою ганчіркою. 
Вікна миють не рідше _____________________________________________. 
Виробниче обладнання підлягає прибиранню _________________________.  
Шафи й стелажі – ________________________________________________. 
Санітарний день проводять ________________________________________. 
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Тема 3-4 
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЦЕПТУРНОГО ВІДПУСКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕЦЕПТУРНО-ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ 

Питання до теми 
1. Рецепт, функції рецепту.  
2. Види рецептів.  
3. Форми рецептурних бланків; структура, основні реквізити.  
4. Соціальне значення безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів та 

виробів медичного призначення.  
5. Завдання і функції рецептурно-виробничого відділу.  
6. Штат рецептурно-виробничого відділу.  
7. Функції провізора з прийому рецептів і відпуску ліків індивідуального 

виготовлення.  
8. Устаткування і оснащення приміщень рецептурно-виробничого відділу.  
9. Оснащення і устаткування асистентської кімнати аптеки. 

Рекомендовані нормативно-правові акти:: 
1. Закон України “Про лікарські засоби” №123/96–ВР 04.04.1996 р. 
2. Постанова КМУ №1303 від 17.08.1998 р. „Про впорядкування безоплатного 

та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань” 

3. Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р. «Про затвердження Правил 
виписування рецептів та вимог – замовлень на лікарські засоби і вироби 
медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів 
медичного призначення з аптек та  їх структурних підрозділів, Інструкції про 
порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог – 
замовлень» , в редакції від 14.06.2012 р. 

4. Наказ МОЗ України № 812 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Правил 
виробництва (виготовлення) та контролю лікарських засобів в аптеках». 

5. Наказ МОЗ України від 17.05.2001 N 185 «Про затвердження критеріїв 
визначення категорій відпуску лікарських засобів». 
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І. Робота з НПА та іншими офіційними джерелами  
РВВ ____________________________________________________________ 
Задачі РВВ - ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Функції РВВ - __________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Аптека з правом виготовлення нестерильних ЛЗ повинна мати 
приміщення: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Аптека, яка має право виготовлення ЛЗ в асептичних умовах повинна мати:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Персонал РВВ ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Обов’язки провізора з прийому рецептів та відпуску ліків ______________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Робоче місце провізора з прийому рецептів та відпуску ліків обладнане: 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Рецепт – ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
Функції рецепта: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
ІІ. Робота з відомостями про аптеку та документами 

 1. Ознайомтесь із наказом МОЗ України №185 і на підставі даних наказу 
заповніть таблицю  

Види рецептів 
Рецепт Характеристики ЛЗ 

Разовий або 
багаторазовий 

 

 

 

 

 

Спеціальний   

 

 

 

 

З обмеженою 
галуззю 

застосування  
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 2. Ознайомтесь із нормативною базою щодо правил виписування рецептів 
та відпуску ЛЗ (Наказ МОЗ України №360). 

Відповідно до діючого законодавства існують дві форми рецептурних 
бланків: форма № 1 та форма №3. 

Форма №1 (ф-1) призначена для виписування: 
– ЛЗ, відпуск яких проводиться за рецептом згідно чинного законодавства; 
– виписані у суміші з іншими ЛЗ наркотичні й прирівняні до них засоби 
(психотропні ЛЗ і прекурсори); 
– безрецептурні ЛЗ, які відпускаються хворому на пільгових умовах; 
– ЛЗ, що знаходяться на предметно-кількісному обліку (ПКО). 

 
Форма рецептурного бланка №1. Структура рецепта 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptio – надпис 
(назва, адреса й телефон ЛПЗ, код 

ЛПЗ (штамп), вікова група 
хворого: дорослий, дитячий). 

Datum – дата виписування 
рецепта (число, місяць, рік). 

Nomen aegroti  - прізвище, 
ініціали хворого (ПІБ хворого, 

його вік). 

Nomen medici – ПІБ лікаря 

Invocatio – звернення. Слово 
Recipe (візьми) пишуть скорочено 

Rp 

Designatio materiarum або 
Orginatio – перелік лік. речовин, з 

яких готують препарат  

Praescriptio або Subscriptio – 
підпис (вказівка лік. форми, 

технолог. операцій, упаковки, к-ті 
доз. 

Signatura – сигнатура, позначення, 
спосіб застосування ЛЗ (нац. мовою) 

Subsсriptio medici – особистий 
підпис і печатка лікаря  

Прізвище, ім’я, по-батькові і вік хворого Петренко А.В., 45 років__________ 
Адреса хворого або номер медичної картки амбулаторного 
хворого м. Київ, вул. Шевченка, 20, кв. 178_____________________________ 
Назва і кількість виписаних лікарських засобів_________________________ 
Номер рецепта №_15__                                              „25” серпня 2014  р. 
                                                                                    (дата виписування рецепта) 

                                                    лінія відриву   
Форма рецептурного бланка №1 (ф–1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного 

призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з оплатою 50%, і підлягають 
предметно-кількісному обліку (розмір 105× 150) 

∗ Назва закладу                                                       Код закладу за ЗКУД 
(штамп закладу)                                                      Код закладу за ЗКПО 
                                                                                  Медична документація ф–1 
_________________________________________________________________ 

                                                                                             Номер рецепта №_15_ 
                                              РЕЦЕПТ                         „25” серпня 2014_р. 
                                         (дорослий, дитячий)                (дата виписування рецепта) 
_________________________________________________________________ 
За повну вартість                             Безоплатно                               Оплата 50% 
 
ПІБ і вік хворого Петренко А.В., 45 років______________________________ 
Адреса хворого або номер медичної картки амбулаторного хворого  ______ 
м. Київ, вул. Шевченка, 20, кв. 178____________________________________ 

ПІБ лікаря Молодець І.П.____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

       
        | Rp: Sol. Furacillini 0,02% - 10,0 
        |       Laevomycetini 0,03 
        |       Acidi borici 0,2 
        |       M. f. gt. 
        |       D. S. по 2 краплі в обидва ока 3 рази на день 
        |                                      # 
        |Rp: Sol. Natrii chloridi 10% - 400,0 
        |      M.D.S. для примочок 
        | 

 
_________________________________________________________________ 
Підпис і особиста печатка 
лікаря (розбірливо) Molodey£                                                                 М.П. 
                                                                                       печатка лікувально- 
                                                                                        профілактичного закладу 
Рецепт дійсний протягом 1 місяця   
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Спецбланк форма № 3 (ф-3) (надрукований на спеціальному папері, 
захищена водяними знаками, серія та номер нанесені друкарським способом). 
 

Призначений для виписування:  
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

Заборонено наносити на рецептурний бланк рекламну інформацію; 
завіряти печаткою ЛПЗ незаповнені й непідписані бланки. 

Якщо хворому слід негайно відпустити ліки, у верхній частині рецепта 
лікар може поставити позначку «Cito» (швидко) або «Statіm» (негайно). 
Спецбланки ф-3 є документами суворої обліку та звітності. Їх видають лише 
лікарям, що працюють в ЛПЗ _________________ форми власності і мають 
право призначати та виписувати наркотичні і психотропні препарати.  

ЛПЗ отримують спецбланки ф-3 ____________________________________ 
        (вказати з якого закладу) 

Рецепти слід виписувати __________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Обов’язкові реквізити: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Ідентифікаційний           Код за ОКУД   
код за ЄДРПУ                            Медична документація Ф-3 
Найменування закладу ______________________________ 
Штамп закладу 
 

 
РЕЦЕПТ 

на право одержання лікарського засобу, що містить  
наркотичну або психотропну речовину 

(документ суворої звітності) 
Серія АН № 600958 

«______»_________________ 20__ р. 
 
Прізвище, ініціали і вік хворого 
______________________________________________________ 
Адреса хворого і номер медичної 
картки амбулаторного хворого 
______________________________________________________ 

Прізвище, ініціали лікаря________________________________ 

            Rp.: 

 
 
 
 
 
 
Підпис і особиста печатка                            Печатка 
лікаря (розбірливо)                                       лікувального закладу 
 
Рецепт дійсний протягом 10 днів 
Рецепт залишається в аптеці  
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Спеціальні вказівки лікаря «За спеціальним призначенням», «Хронічному 
хворому» завіряються _________________________________________________ 
           (вказати, якими реквізитами ) 

Лікарі, що здійснюють приватну практику, на рецептурних бланках у 
верхньому лівому куті наводять таку інформацію: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

На ф-3 можна виписати _________________________ лікарський препарат,  
(кількість) 

 рецепт додатково завіряють:___________________________________________ 
       (вказати додаткові реквізити) 

 ___________________________________________________________________ 
Якщо лікарський препарат необхідно виписувати на ф-3, але, разом з тим,  

на пільгових (50%) умовах чи безоплатно, необхідно додатково виписати  
рецепт на формі бланку № _______. 

Дозволяється використання лише ________________________ скорочень.  
Спосіб застосування ЛЗ пишуть _______________________ мовою з 

вказівкою дози, частоти, умов прийому.  
На ф-1 можна виписати _______________________________________ через  

      (вказати кількість лікарських препаратів)  
розділовий знак « # » – «Cum deo».  

У випадку виписування ЛЗ, що знаходяться на ПКО, пільговим категоріям 
населення ___________________________________________________________. 

Терміни дії виписаних лікарем рецептурних бланків: 
• ф-1 – _________________________________________________________;  
• ф-3 – _________________________________________________________. 

Терміни зберігання в аптеці рецептурних бланків на відпущені ЛЗ:  
• ф-3___________________________________________________________; 
• ф-1  з оплатою 50% або безоплатно – ______________________________; 
• ф-1 на ЛЗ, що знаходяться на ПКО – _______________________________. 

Реклама рецептурних ЛЗ в аптеках _________________________________. 
У вітринах торговельного залу дозволено розміщати __________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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  Пільговий відпуск (50%)  
  

 Безоплатний відпуск 

 3. Ознайомтесь із нормативними документами, що регламентують 
безоплатний і пільговий відпуск ЛЗ в Україні.  Вкажіть категорії населення, які 
мають право на зазначені соціальні пільги.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Джерело інформації (вкажіть НПА): ________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Тема 5  
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 
ЕКСТЕМПОРАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Питання до теми 
1. Обладнання і оснащення асистентської кімнати. 
2. Асептичний блок. 
3. Організація робочого місця фармацевта з виготовлення екстемпоральних 

лікарських препаратів. 
4. Вимоги до якості лікарських засобів.  
5. Обов’язки провізора-аналітика. Уповноважена особа.  
6. Система забезпечення якості ЛЗ. 
7. Контроль якості ліків та інших товарів аптечного асортименту.  
8. Організація вхідного контролю ЛЗ та товарів аптечного асортименту.  
9. Внутрішньоаптечний контроль якості екстемпоральних ліків. 

Рекомендовані нормативно-правові акти:: 
1. Постанова КМУ від 3 лютого 2010 р. N 260 «Деякі питання державного 

контролю якості лікарських засобів», чинна в редакціх від 16.11.2011. 
2. Постанова КМУ від 31 жовтня 2007 р. N 1279 «Про затвердження 

Порядку відшкодування суб'єктом господарювання витрат, пов'язаних з 
проведенням експертизи (випробування) зразків продукції», чинна в 
редакції від 07.09.2011.  

3. Постанова КМУ від 14 вересня 2005 р. N 902 «Про затвердження Порядку 
здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться 
в Україну», чинна в редакції від 18.11.2014. 

4. Наказ МОЗ України № 812 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Правил 
виробництва (виготовлення) та контролю лікарських засобів в аптеках». 

5. Наказ МОЗ України №677 від 29.09.2014 р. „Про затвердження Порядку 
контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної 
торгівлі”. 

6. Наказ МОЗ України №809 від 22.11.2011 р. „Про затвердження Порядку 
встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу 
лікарських засобів на території України”, чинний в редакції від 
23.01.2015. 
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І. Робота з НПА та іншими офіційними джерелами 
Вимоги до якості ЛЗ: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Неякісні ЛЗ – ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Фальсифіковані ЛЗ – ______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Субстандартні ЛЗ – _______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уповноважена особа – ___________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Контроль якості ЛЗ 

Вхідний Внутрішньоаптечний 
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Обов’язки уповноваженої особи____________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 Сертифікат якості – ____________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 Висновок щодо якості – ________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Порядок проведення вхідного контролю – ___________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Карантин – ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Внутрішньоаптечний контроль якості ліків 
 
 

 
Обладнання й оснащення асистентської кімнати ______________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

Робоче місце провізора (фармацевта) з виготовлення ЛЗ обладнане 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________ 

Заходи із забезпечення якості ЛЗ, що 
виготовляються в умовах аптеки 

Види внутрішньоаптечного контролю 
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Обов’язки провізора-аналітика _____________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сутність і умови проведення різних видів  контролю якості ЛЗ: 

Письмовий контроль – _________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
___________________________________________________________________. 

Органолептичний контроль – ____________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
___________________________________________________________________. 

Контроль при відпуску – _________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Обов’язкові Вибіркові 

Види внутрішньоаптечного 
контролю 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 

Опитувальний контроль – _________________________________________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
____________________________________________________________________ 

Фізичний контроль – ______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Хімічний контроль – ______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 



38 
 

Тема 6  
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ЗАПАСІВ 

Питання до теми 
1. Значення та функції відділу запасів в аптеці.  
2. Персонал відділу запасів. 
3. Функції завідуючого відділом запасів. 
4. Обладнання й оснащення відділу запасів.  
5. Порядок прийому товару зі складу.  
6. Основні правила зберігання лікарських засобів і товарів аптечного 

асортименту.  
7. Організація зберігання різних груп лікарських засобів та інших товарів 

аптечного асортименту.  
Рекомендовані нормативно-правові акти: 

1. Наказ МОЗ України № 44 від 16.02.1993 р. «Про організацію зберігання в 
аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного 
призначення». 

2. Наказ МОЗ України № 8 від 15.01.2003 р. «Про затвердження переліків 
допоміжних речовин та барвників, дозволених для застосування у 
виробництві лікарських засобів, що (лікарські засоби) реєструються в 
Україні та виготовляються в аптечних умовах за рецептами лікарів і 
замовленнями лікувально-профілактичних закладів». 

3. Наказ МОЗ України та Міністерства охорони зовнішнього середовища та 
ядерної безпеки України №67/59 “Про затвердження Правил утилізації та 
знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні, 
психотропні речовини і прекурсори” від 19.03.1999 р. 

4. Наказ МОЗ України №1000 “Про затвердження обов'язкового мінімального 
асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів 
медичного призначення для аптечних закладів” від 29.12.2011 р.  
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І. Робота з НПА та іншими офіційними джерелами 
Функції відділу запасів:  

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Приміщення відділу запасів_________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Обладнання відділу запасів ___________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Персонал ________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Обов’язки завідувача відділу запасів ________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Обов’язки провізора відділу запасів _________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
ІІ. Робота з відомостями про аптеку та документами 

1. Ознайомтесь з нормативними документами щодо зберігання ЛЗ та ВМП 
(Наказ МОЗ України № 44 та Належна практика зберігання): 

Основні принципи організації зберігання ЛЗ 
Зберігання ЛЗ здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях або 

зонах (матеріальних), що забезпечують схоронність і якість товарів.  
Принципи організації зберігання: 

 у відповідності з токсикологічними групами: 
− _______________________________________________________________;  
− _______________________________________________________________; 
− _______________________________________________________________; 
− _______________________________________________________________.  

 за фармакологічними групами: 
− наприклад, _____________________________________________________ 

 залежно від способу застосування: 
−  ______________________________________________________________; 
−  ______________________________________________________________; 
−  ______________________________________________________________. 

 за фізико-хімічними властивостями ЛЗ: 
−  ______________________________________________________________; 
−  ______________________________________________________________; 
−  ______________________________________________________________; 
−  ______________________________________________________________. 

 за агрегатним станом ЛЗ: 
- ______________________________________________________________; 
- ______________________________________________________________; 
- ______________________________________________________________. 

 з урахуванням термінів придатності: 
- ______________________________________________________________; 
- ______________________________________________________________. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  
Й СХОРОННОСТІ ЛЗ та ВМП  

Упаковка 

Приміщення для 
зберігання 

Мікро-
організми Механічні 

пошкодження 

t° 
 Н2О 

О2 світло 

    Відповідність 
вимогам НПА 

 Припливно-
витяжна 

вентиляція 

Спеціальне 
обладнання й 

оснащення 
(стелажі, шафи, 

піддони) 

 
Охоронна й 

пожежна 
сигналізація 

Сейфи 

Щоденне 
вологе 

прибирання 

Підтримання 
необхідних умов 

зберігання 

t° режим вологість 
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Термолабільні ЛЗ   
(розкладаються при високій tº): 
 бакпрепарати (вакцини), 
 антибіотики, 
 вітаміни, 
 гормони 
 мед. жири й олії 
 мазі на жировій основі 

 кімнатна tº – 18-25ºС 
 прохолодна tº – 8-15ºС  

   ЛЗ, на які впливають 
низькі температури  

 інсулін 
 формальдегід, 
 льодяна оцтова кислота, 
 мед. жирні олії  

 t не нижче + 9ºС 

ЛС, на які впливають  
гази повітря 

  
 , 
 , 
  

 герметично закрита тара, 
 сухе приміщення 

О2 
СО2 

Барвні ЛЗ  
  
  
  
  
  

 спеціальна шафа, 
 закрита тара, 
 окремі терези, ступка, шпатель 
 сухе приміщення 

Пахучі ЛЗ  
  
  
  
  

  
 
 

 зберігати ізольовано  
 в герметично закритій тарі 

Потребують захисту від світла: 
 антибіотики 
 настойки, екстракти, 
 ЛРС, 
 вітаміни, 
 ефірні олії 

 тара із світлозахисних 
матеріалів (оранжеве скло, 
фольга, полімери) 

 зберігання у темному місці 

Потребують захисту від вологи : 
 антибіотики 
 ЛРС, 
 гіпс, 
 гірчиця, 
 гірчичники 

 щільно закрита тара (скло, 
фольга, полімери) 

 зберігання в прохолодному 
місці 

Н2О 

Леткі ЛЗ 
(вивітрювання, 

випаровування): 
 спиртові настойки 
 ефірні олії, 
 спирт, 
 хлороформ 
 ЛРС з ефірними оліями 

 герметично закрита тара 
 прохолодне місце 



43 
 

Особливості зберігання різних груп товарів  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

ЛРС      _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 
 
 

Вироби з гуми  

 
 
 
 
 

Парфумерна і косметична 
продукція 

 

Перев'язувальний 
матеріал 

 

Вибухонебезпечні ЛЗ 
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____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Наркотичні, 
психотропні ЛЗ 

і прекурсори 

 

Отруйні ЛЗ 
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Тема 7-8  
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ПРОДАЖУ ГОТОВИХ ЛІКАРСЬКИХ 
ЗАСОБІВ ЗА РЕЦЕПТАМИ. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО 
ВІДПУСКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ  

Питання до теми 
1. Організація безрецептурного відпуску ЛЗ в Україні. 
2. Особливості організації безрецептурного відпуску в зарубіжній практиці. 
3. ОТС-препарати. Основні вимоги до препаратів безрецептурного відпуску. 
4. Задачі й функції відділу безрецептурного відпуску. 
5. Обов’язки й права провізора (фармацевта) з відпуску безрецептурних ЛЗ. 
6. Відповідальне самолікування. 
7. Поняття фармацевтичної опіки.  
8. Відділ рецептурних ГЛЗ: задачі, функції, оснащення і штат. 

Основні поняття й терміни: ОТС-препарати, фармацевтична опіка, 
відповідальне самолікування, провізор з приймання рецептів і відпуску ліків.  

Рекомендована література: 
Нормативні акти 

1. Закон України “Про лікарські засоби” №123/96–ВР 04.04.1996 р. 
2. Директива Ради ЕС 92/26/ЕЭС „Про визначення категорій лікарських засобів 

для людини“ от 31.03.92 р. 
3. Настанова СТ-Н МОЗУ 45-5.1:2011 «Лікарські засоби. Належна практика 

зберігання». Офіційне видання. К.: МОЗ України, – 2011. – 19 с. 
4. Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р. «Про затвердження Правил 

виписування рецептів та вимог – замовлень на лікарські засоби і вироби 
медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів 
медичного призначення з аптек та  їх структурних підрозділів, Інструкції про 
порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог – 
замовлень» , в редакції від 14.06.2012 р. 

5. Наказ МОЗ України від 17.05.2001 N 185 «Про затвердження критеріїв 
визначення категорій відпуску лікарських засобів». 
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І. Робота з НПА та іншими офіційними джерелами 
Задачі й функції відділу безрецептурного відпуску: ____________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

ОТС-препарати: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Вимоги до препаратів безрецептурного відпуску: ______________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Відповідальне самолікування _______________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Фармацевтична опіка – ____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Відділ рецептурних ГЛЗ ___________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ІІ. Робота з відомостями про аптеку та документами 
1. Сформулюйте критерії, згідно яких лікарські препарати відносять до 
безрецептурних. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Проаналізуйте листок-вкладиш безрецептурних препаратів. Інструкція 

повинна містити такі розділи: __________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Порівняйте упаковки наданих керівником практики рецептурних і 
безрецептурних ЛЗ. На упаковку безрецептурних ЛЗ наноситься така 
інформація: _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК критеріїв віднесення ЛЗ 
 до безрецептурних 

 
1.  
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
4.  
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. Ви збирається у дорогу на відпочинок . Які ЛЗ повинні бути в дорожній 
аптечці залежно від обраного виду відпочинку? (завдання виконати відповідно 
до варіанту, наведеного у таблиці 2) __________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

5. Розділіть наведені в табл. 1 препарати за категоріями відпуску (на 
безрецептурні й рецептурні). Наведіть критерій, за яким визначалась категорія 
відпуску.  

Таблиця 1 
Аналізована група препаратів 

Торговельна 
(міжнародна) 

назва 
препарату 

Форма 
випуску 

Фірма – 
виробник 

Коротка 
фармакотерапевтична 

характеристика 

Доцільність 
включення в 

безрецептурний 
список, коротке 
аргументування 

1 2 3 4 5 
Морфіну 

гідрохлорид 
(морфін) 

Ін'єкц. розчин 
1% – 1 мл амп. 

№5 

"Здоров'я 
народу" 

Наркотичний анальгетик  

Трава череди Пачка 100г "Віола" Протиалергійна, проти-
запальна дія. Засто-
совується внутрішньо 
(настій), і зовнішньо при 
різних алергічних захво-
рюваннях 

 

Ефералган 
(парацетамол) 

Шипучі табл. 
0,5 г №16 

"Upsa" Знаходить широке засто-
сування при лікуванні 
застуди, грипу, мігрені, 
невралгій  

 

Тазепам 
(оксазепам) 

Табл. 0,01г 
№50 

"Polfa" Транквілізатор, має про-
тисудомну, седативну, 
анксіолітичну дію. Засто-
совується при неврозах, 
порушеннях сну й різних 
психовегетативних роз-
ладах 
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Таблиця 2 
Варіант Вид чи місце відпочинку Варіант Вид чи місце відпочинку 
1 Альпи, гірськолижний 

курорт 
16 Антарктида 

2 Буковель, осінні екскурсії 
та прогулянки на природі 

17 Таїланд 

3 Кримські гори, 
туристичний похід 

18 Карпати, туристичний похід 

4 Туреччина, пляжний 
відпочинок 

19 Венеція, екскурсійна 
програма містом 

5 Єгипет, екскурсійна 
програма по пірамідам 

20 Шацькі озера, відпочинок 
на природі у палатках 

6 Чорногорія, пляжний 
відпочинок  

21 Дніпро, сплавлення рікою 
на байдарках 

7 Хорватія, екскурсійна 
програма 

22 Мексика, екскурсійна 
програма  на природі 

8 країни Скандинавії, з 
відвідуванням льодовика  

23 Франція, екскурсійна 
програма містом 

9 Кіпр (подорож 
орендованим автомобілем) 

24 Греція (подорож 
орендованим автомобілем) 

10 Кирилівка (Азовське море) 
подорож на мотоциклах 

25 Перу, екскурсійна програма 
на природі 

11 Єгипет, пляжний 
відпочинок 

26 Заповідні місця України 
(подорож автомобілем) 

12 Буковель, гірськолижний 
курорт 

27 Передмістя Києва, 
велосипедна прогулянка 

13 Вена, Будапешт, 
екскурсійна програма 
містом 

28 з 6-місячним немовлям у 
Чернігівську область, 
сільський туризм 

14 Ізраїль, паломницька 
подорож 

29 Затока (Чорне море) 
пляжний відпочинок 

15 Ізраїль, відпочинок на 
Мертвому морі 

30 річка Уди, рибалка 
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6. Які безрецептурні препарати Ви знаєте? Для усунення яких симптомів їх 

використовують? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Без 
рецепта 

порушення 
функцій ШКТ 

кашель, біль у 
горлі 

м’язовий 
біль 

травми 
застуда,  

грип 

t° 

зубний біль 

головний біль 
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ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
1. Відвідати дві аптеки за місцем проживання і оцінити їх за критеріями 
зовнішньої і внутрішньої візуалізації (безконтактне по відношенню до 
персоналу, без огляду виробничих і службових приміщень; без доступу до каси 
та облікової документації). Уявіть, що Ви звичайний відвідувач, але вже маєте 
певний досвід, знаєте як саме «повинно бути» і можете дати оцінку під 
професійним кутом. 

Рекомендації з виконання:  
1) підготуйтеся до відвідування і добре запам’ятайте що саме Вам потрібно 
подивитися в торговому залі аптеки і на що звернути увагу; 
2) спочатку заходьте в аптеку (краще з другом чи подругою), розглядайте 
вітрини, послухайте як працюють фармацевти, найдоцільніше зупинитися 
біля шаф з косметикою або дитячими товарами; 
3) відразу після відвідування коротенько занотуйте собі, що конкретно 
привернуло Вашу увагу, що саме було «не так, як повинно бути», тобто 
помічені Вами порушення чи невідповідності; 
4) тепер здалеку можете розглянути зовнішню візуалізацію, порахувати 
пішоходів, спокійно зробити відповідні записи та фото; 
5) детальний звіт про відвідування набираєте вдома на комп’ютері прямо у 
цьому щоденнику, фото цінників, входу, чеків вставляєте у текст; 
6) спочатку відвідайте одну аптеку – напишіть звіт, в інший день 
відвідайте другу – напишіть звіт; 
7) відвідування та написання звіту слід проводити за наведеним нижче 
алгоритмом 

 
Аптека _____________________________________________________________ 
Адреса: _____________________________________________________________ 
Дата і час відвідування:______________________________________________. 
 

Зовнішня візуалізація (бажано в текст вставити фото, зроблені 
камерою мобільного телефону): 

-  місцезнаходження жваве/тихе/малолюдне 
-  пішохідний трафік (порахувати скільки людей пройшло за 10 хвилин, 

скільки з них зайшло до аптеки) 
-  транспортний трафік (порахувати скільки автомобілів проїхало за 10 

хвилин) 
-  віддаленість від тротуару  
-  видимість елементів зовнішньої реклами при рухові пішоходів та 

транспорту (чи не перекривають дерева, будівлі тощо) 
-  сигнальний покажчик «крест» (розмір, освітленість, потреба в ремонті, 

заміні тощо)  
-  вхідна група:  
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• загалом привабливість сприйняття, витриманість кольорів, потреба у 
косметичному ремонті, чи брендовані вікна елементами реклами 

• наявність фасадної вивіски «Аптека» 
• наявність таблички з інформацією про аптеку біля вхідних дверей 
• стан вхідних дверей (чистота, облізла фарба, пошкодження, стан ручки 

дверей, чистота скла, наявність нашвидкуруч надрукованих, неохайних 
оголошень 

-  чистота входу в аптеку (двері, килимок, вітрини, відра для сміття) 
-  чистота прилеглої території (у радіусі 2-3- метри від входу в аптеку) 

 
Внутрішня візуалізація (по можливості в текст вставити фото, 

зроблені камерою мобільного телефону) 
Торговий зал загалом 
Вхід у торговий зал (вільний чи загромаджений) 
Чистота у торговому залі (двері, килимок, вітрини, відра для сміття) 
Відповідність/узгодженість кольорової гами у торговому залі 
Стеля та підлога торгового залу 
Освітлення торгового залу аптеки 
а) повнота освітлення світильниками на стелі, чи всі лампи працюють 
б) підсвітка вітрин у торговому залі (передбачена чи ні, якщо передбачена 

– чи ввімкнена) 
Відсутність пустої тари, товарних кошиків або картонних коробок у 

торговому залі 
Відсутність нерозібраних коробок із товаром (не в період активної 

викладки) в торговому залі 
Шафи та вітрини, товар 
Шафи та вітрини (наявність пилу, акуратність викладки, чистота скляних 

дверок) 
Чистота товару в торговому залі (пил на упаковках, пошкоджені 

упаковки, із залишками переклеєних цінників, розкриті, перекреслені тощо) 
Викладка горизонтальних вітрин рецептурного відділу: шафи за спиною у 

провізорів та фармацевтів (відсутність перекреслених упаковок, «дірок» між 
товаром, хаотичності, рекламний воблер є – самого товару немає або мало).  

Відповідність брендованих надписів на шафах із вказівкою категорії 
товару фактичному товару, розміщеному на полицях (наприклад у шафі з 
надписом «Засоби санітарії та гігієни» розміщена косметика) 

Цінники 
Наявність цінників на товарі, чи зазначена сама ціна, чи рівно наклеєні 

цінники, чи є на вітрині однаковий товар з різними цінами, чи охайні цінники 
особливо на високовартісному товарі    

Куточок покупця: зовнішній вигляд самого щита, наявність достатньої 
кількості карманів, повнота представленої інформації, охайний вигляд 
роздрукованих матеріалів.  

Прикасова зона:  
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Чистота у при касовій зоні, відсутність покинутих чеків, не покладених 
фармацевтом на місце упаковок, зайвих канцтоварів  

Чи закриті ящики для грошей 
Наявність особистих речей фармацевтів, особистих мобільних телефонів 

чи гаджетів, їжі чи напоїв, непотрібних дисконтних карт 
Персонал: 
а) наявність спецодягу:  
халати (наявність взагалі, в усіх однакові чи різні, чисті чи брудні, 

відпрасовані чи ні, застебнуті чи ні, чи видно власний одяг (наприклад, рукави 
кольорового світера чи брюки з кольоровим принтом) 

змінне взуття і його коректний вигляд (охайне, непримітне чи кольорові 
гумові шльопанці з кольоровими шкарпетками) 

б) наявність бейджика 
в) чистий і акуратний зовнішній вигляд фармацевтів:  
г) зайнятість і активність персоналу в робочому процесі (розбирають 

товар, обслуговують відвідувачів, що роблять коли у залі відсутні покупці, як 
реагували на Вашу присутність як покупця) 
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