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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Аптечні заклади, разом із підприємствами-виробниками та 

дистриб’юторами лікарських засобів, є суб’єктами фармацевтичного ринку. 

У зв’язку з цим дуже важливо на початковому етапі навчання майбутніх 

фахівців ознайомлення з аптеками, у тому числі з: 

 аптечними закладами з правом виготовлення лікарських засобів; 

 складом виробничих приміщень аптеки та їх призначенням; 

 обладнанням та оснащенням аптек, які виконують виробничу 

функцію; 

 санітарно-гігієнічними вимогами до приміщень аптеки та персоналу, 

задіяного у виготовленні лікарських засобів; 

 процесами виготовлення лікарських засобів; 

 окремими технологічними стадіями виготовлення ліків; 

 особливостями підготовки та миття аптечного посуду; 

 роботою допоміжного персоналу тощо. 

Вирішення цих завдань можливо лише у процесі практичної діяльності 

в умовах аптечних закладів на робочих місцях під час проходження 

пропедевтичної практики з аптечної технології ліків. 

Модуль 3 «Пропедевтична практика з аптечної технології ліків» 

дисципліни «Вступ у фармацію» – один із важливих етапів у підготовці 

майбутніх фахівців. Знання та вміння, які набувають студенти під час 

вивчення цього модуля, створюють необхідний фундамент для вивчення 

циклу фармацевтичних дисциплін і, зокрема, аптечної технології ліків, яка 

визначає зміст практичної діяльності працівника фармацевтичного сектору 

охорони здоров’я України. 

 Мета пропедевтичної практики –  формування у майбутніх фахівців 

теоретичних основ та професійно важливих навичок щодо виготовлення 

лікарських засобів в умовах аптеки відповідно до вимог належної виробничої 

практики і чинного законодавства України. 
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Практика передбачає загальне ознайомлення з вимогами до 

виготовлення в аптеках нестерильних лікарських засобів та виготовлення 

ліків в асептичних умовах; опанування окремих технологічних стадій 

виготовлення лікарських форм; отримання знань, практичних умінь та 

навичок з деяких видів практичної діяльності фармацевта та провізора: 

відважування твердих і рідких лікарських речовин, відмірювання рідин, 

фільтрування й проціджування, формування м’яких лікарських форм, умови 

виготовлення очних ліків та розчинів для ін’єкцій, а також фасування, 

пакування та оформлення виготовлених в аптеці ліків до відпуску. 

Пропедевтична практика з аптечної технології ліків як навчальна 

дисципліна : 

- базується на вивченні студентами історії медицини та фармації, 

інформаційних технологій у фармації; 

- закладає основи вивчення студентами таких дисциплін, як «Аптечна  

технологія ліків», «Організація та економіка фармації», «Менеджмент та 

маркетинг у фармації», «Забезпечення якості лікарських засобів», 

«Промислова технологія лікарських засобів», що передбачає інтеграцію 

викладання з цими дисциплінами на формування умінь застосувати знання в 

процесі подальшого навчання й у професійній діяльності. 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 

основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний від 

обов’язкових навчальних занять. 

Мета самостійної роботи студентів з модуля 3 «Пропедевтична 

практика з аптечної технології ліків» дисципліни «Вступ у фармацію» – 

сприяти засвоєнню у повному обсязі навчальної програми та формуванню 

самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність 

якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну 

діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів з модуля 3 «Пропедевтична 

практика з аптечної технології ліків» дисципліни «Вступ у фармацію» – 
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засвоєння відповідних практичних навичок, їх закріплення та систематизація, 

а також їх застосування при виконанні практичних завдань.  

Зміст самостійної роботи студентів з модуля 3 «Пропедевтична 

практика з аптечної технології ліків» дисципліни «Вступ у фармацію» 

визначається навчальною програмою цієї дисципліни, а також цими 

методичними матеріалами.  

Основною формою самостійної роботи студентів з модуля 3 

«Пропедевтична практика з аптечної технології ліків» дисципліни «Вступ у 

фармацію» є заповнення відповідного щоденника.  

Щоденник практики є офіційним документом і має бути поданий на 

кафедру загальної та клінічної фармації. Студенти записують у щоденник 

виконану ними роботу протягом дня (що зробив самостійно, у чому брав 

участь). Щоденник заповнюється самостійно, по закінченні робочого дня і 

перевіряється керівником практики, який ставить свій підпис і дату 

контролю. Щоденник зберігається і подається для перевірки керівнику 

практики від кафедри в будь-який час робочого дня. 

Наприкінці практики студенти зобов’язані подати на кафедру 

щоденник, підписаний та засвідчений керівником від бази 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. 

Тривалість практики: один робочий тиждень (при проходженні 

практичної підготовки на базі аптечного закладу) або згідно з розкладом (при 

проходженні практичної підготовки на базі навчального комплексу «Аптека» 

факультету фармації ПрАТ «ВНЗ «МАУП»». 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Модуль 3. Пропедевтична практика з аптечної технології ліків 
 

Змістовий модуль 5. 
Загальні питання аптечної технології ліків 

 

Конкретні цілі: 
Пояснювати особливості організації технологічного процесу   відповідно 

до з наказів та інструкцій МОЗ України.  
Визначити склад виробничих приміщень, їх призначення.  
Засвоїти вимоги до санітарного режиму в аптеці з правом 

виготовлення ліків.  
Проаналізувати вимоги до прибирання виробничих  приміщень. 
Сформулювати правила особистої гігієни персоналу аптеки.  
Вирізнити особливості догляду виробничим устаткуванням, що 

використовується для виготовлення лікарських засобів.  
Продемонструвати правила миття аптечного посуду. 
Порівняти послідовність та правила обробки гумових пробок для 

закупорки флаконів та пляшок, поліетиленових пробок, пластмасових 
гвинтових пробок. 

Пояснювати методику визначення ступеня чистоти та повноти 
змивання мийних засобів після обробки аптечного посуду та пробок.  

Проаналізувати методи одержання та зберігання води очищеної та 
води для ін'єкцій.  

Визначати ваговимірювальний прилад, який слід використати для 
відважування певної маси речовини . 

Пояснювати особливості відважування сухих, рідких, густих 
компонентів. 

Трактувати правила відмірювання рідких інгредієнтів за об'ємом та 
особливості роботи з бюретковою установкою. 

Продемонструвати навики роботи з ваговимірювальними приладами, 
іншими засобами малої механізації. 

Тема 18. Санітарно-протиепідемічний режим аптеки та 
фармацевтичний порядок. Виробничі приміщення аптеки, їх 
прибирання. Особиста гігієна персоналу 

 Організація технологічного процесу відповідно до міжнародних та 
вітчизняних вимог (GMP, ДСТУ, ДФУ), наказів та інструкцій МОЗ України. 
Перелік, призначення, оснащення приміщень аптеки з правом виготовлення 
лікарських засобів. Вимоги до устаткування аптечних закладів. Санітарно-
гігієнічні вимоги при виробництві (виготовленні) ліків в умовах аптеки. 
 Забезпечення в аптеці санітарного режиму. Санітарно-гігієнічні вимоги 
до прибирання приміщень аптеки. Догляд за устаткуванням аптечних 
закладів.  
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 Вимоги до особистої гігієни персоналу аптечних закладів, які 
виробляють (виготовляють) лікарські засоби.  
 Контроль за дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму в 
аптечних закладах з правом виготовлення лікарських засобів. 

Тема 19. Види тари та упаковки; вимоги до обробки, миття та сушки 
аптечного посуду. Одержання води очищеної, контроль її якості та 
умови зберігання 

 Класифікація і характеристика тари та закупорювальних матеріалів, які 
використовуються в технології екстемпоральних ліків. Тара та 
закупорювальні матеріали, що використовуються для упакування: порошків, 
мікстур, розчинів для зовнішнього застосування, крапель, суспензій та 
емульсій, лініментів і мазей, супозиторіїв, ін’єкційних та інфузійних 
розчинів, очних лікарських форм.  
 Правила миття аптечного посуду. Порядок обробки гумових пробок для 
закупорки флаконів та пляшок. Особливості обробки поліетиленових пробок. 
Обробка пластмасових гвинтових пробок. Визначення ступеня чистоти та 
повноти змивання мийних засобів після обробки аптечного посуду та пробок. 
 Одержання, зберігання та транспортування води очищеної та води для 
ін'єкцій. Методи одержання води очищеної та води для ін'єкцій. Схеми 
приладів, що використовуються для цього. 

Тема 20. Робоче місце фармацевта. Дозування в аптечній практиці. 
Ваговимірювальні прилади, які застосовуються в аптечній практиці 

 Дозування за масою. Будова технічних терезів. Будова ручних терезів. 
Правила відважування сухих компонентів. Правила відважування рідких 
компонентів. Правила відважування густих компонентів.  
 Дозування за об’ємом. Класифікація та характеристика мірного посуду. 
Правила відмірювання рідких інгредієнтів за об'ємом. Будова та правила 
роботи з бюретковою установкою.  
 Дозування краплями. Будова та правила роботи з нестандартним 
краплеміром. Правила відмірювання рідких інгредієнтів краплями.  

 
Змістовий модуль 6. 

Дозування, фасування, пакування і оформлення до відпуску нестерильних 
лікарських засобів 

 

Конкретні цілі: 
Засвоїти класифікацію лікарських форм за різними ознаками.  
Трактувати поняття «лікарський засіб», «лікарський препарат», 

«лікарська форма».  
Проаналізувати санітарно-гігієнічні вимоги при виготовленні 

нестерильних лікарських форм. 
Пояснювати особливості зберігання різних груп лікарських засобів. 
Визначати барвні, пахучі, леткі речовини. 
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Порівняти розчинники, які використовують для виготовлення рідких 
лікарських форм. 

Застосувати вміння фасувати й дозувати різні за консистенцією 
лікарські речовини та допоміжні матеріали.  

Продемонструвати навики розважувати та упаковувати порошки, 
мазі, виготовлені фармацевтом, фільтрувати й проціджувати рідкі 
лікарські форми, викачувати й формувати з готових мас супозиторії. 

Пояснювати вибір упаковки та особливості оформлення до відпуску 
різних лікарських форм. 

Тема 21. Загальні вимоги до виготовлення нестерильних лікарських 
засобів в умовах аптек. Дозування, фасування, пакування і 
оформлення до відпуску твердих лікарських форм 

 Класифікація лікарських форм за різними ознаками: технологічною; за 
агрегатним станом; за шляхами введення; за способами застосування; за 
ознакою дозування; за способом виробництва. Санітарно-гігієнічні вимоги 
при виготовленні нестерильних лікарських форм. Зберігання різних груп 
лікарських засобів в умовах аптек. Переліки барвних, пахучих, летких 
речовин.  
 Класифікація твердих лікарських форм. Засоби малої механізації для 
виготовлення твердих лікарських форм.  

 Відважування сипких, твердих речовин на ручних і тарирних вагах. 
Розважування та пакування порошків, виготовлених фармацевтом. 
Фасування твердих лікарських форм. Вибір упаковки для твердих лікарських 
форм. Оформлення твердих лікарських форм до відпуску. 

Тема 22. Дозування, фасування, пакування і оформлення до відпуску 
рідких лікарських форм 
Класифікація рідких лікарських форм. Поняття про розчинність 

лікарських речовин. Розчинники, які використовують для виготовлення 
рідких лікарських форм. Засоби малої механізації для виготовлення рідких 
лікарських форм.  

Відмірювання рідких лікарських речовин. Відважування в’язких рідин  
на ручних і тарирних вагах. Проціджування рідких ліків. Фільтрування 
рідких лікарських форм. Пакування рідких ліків. Оформлення рідких 
лікарських форм до відпуску.  

Тема 23. Дозування, фасування, пакування і оформлення до відпуску 
м’яких лікарських форм 
Класифікація м’яких лікарських форм. Засоби малої механізації для 

виготовлення м’яких лікарських форм.  
Відважування мазевих основ на ручних і тарирних вагах. Перекладання 

у баночки мазей, виготовлених фармацевтом. Викачування й формування з 
готових мас супозиторіїв. Пакування мазей і супозиторіїв. Оформлення 
м’яких лікарських форм до відпуску. 
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Змістовий модуль 7. 
Вимоги до виготовлення стерильних лікарських засобів 

та внутрішньоаптечних заготовок 
 

Конкретні цілі: 
Визначити перелік лікарських форм, що потребують стерильного та 

асептичного виготовлення.  
Засвоїти особливості організації виготовлення ліків в асептичних 

умовах.  
Сформулювати санітарно-гігієнічні вимоги при виробництві 

(виготовленні) стерильних ліків в умовах аптеки.  
Проаналізувати методи стерилізації ліків та допоміжних матеріалів.  
Трактувати кваліфікаційні вимоги до персоналу, задіяного у 

виготовленні внутрішньоаптечних заготовок.  
Порівняти різні види внутрішньоаптечних заготовок.  
Продемонструвати вміння проводити різні види фасувальних робіт. 
Тема 24. Загальні вимоги до виготовлення стерильних лікарських 
засобів в умовах аптек 

 Лікарські форми, що потребують стерильного та асептичного 
виготовлення. Організація роботи в асептичних умовах. Санітарно-гігієнічні 
вимоги при виробництві (виготовленні) стерильних ліків в умовах аптеки. 
Засоби механізації в технології ін’єкційних та асептичних лікарських форм. 
 Методи стерилізації та схеми обладнання, що використовують для 
стерилізації. Стерилізація допоміжного матеріалу (вата, марля, пергаментний 
папір, фільтри та інше). Правила зберігання та забору стерильних 
допоміжних матеріалів. 

Тема 25. Робоче місце провізора, який займається виготовленням 
внутрішньоаптечних заготовок. Асортимент внутрішньоаптечних 
заготовок 

 Види внутрішньоаптечних заготовок. Концентровані розчини, що 
виготовляють в аптеці. Асортимент напівфабрикатів. Дрібносерійне 
виготовлення ліків в умовах аптеки відповідн до міжнародних та вітчизняних 
вимог. Кваліфікаційні вимоги до персоналу, задіяного у виготовленні 
внутрішньоаптечних заготовок.  
 Проведення фасувальних робіт: фасування ГЛЗ, фасування ЛРС, 
фасування перев’язувальних матеріалів. Оформлення розфасованих ліків, 
ЛРС та перев’язувальних матеріалів до відпуску. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
№ 
з/п 

Тема лекції К-ть годин 

Модуль 3. Пропедевтична практика з аптечної технології ліків 
Тема 18-25. Вступна лекція з практики  2 

РАЗОМ 2 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

(при підготовці на базі навчального комплексу «Аптека» факультету 
фармації ПрАТ «ВНЗ «МАУП»») 

№ 
з/п 

Тема К-ть годин 

Модуль 3. Пропедевтична практика з аптечної технології ліків 
Тема 18. Санітарно-протиепідемічний режим аптеки та 
фармацевтичний порядок. Виробничі приміщення аптеки, їх 
прибирання. Особиста гігієна персоналу 

2 

Тема 19. Види тари та упаковки; вимоги до обробки, миття та 
сушки аптечного посуду. Одержання води очищеної, контроль 
її якості та умови зберігання 

2 

Тема 20. Робоче місце фармацевта. Дозування в аптечній 
практиці. Ваговимірювальні прилади, які застосовуються в 
аптечній практиці 

2 

Тема 21. Загальні вимоги до виготовлення нестерильних 
лікарських засобів в умовах аптек. Дозування, фасування, 
пакування і оформлення до відпуску твердих лікарських форм 

2 

Тема 22. Дозування, фасування, пакування і оформлення до 
відпуску рідких лікарських форм 

2 

Тема 23. Дозування, фасування, пакування і оформлення до 
відпуску м’яких лікарських форм 

2 

Тема 24. Загальні вимоги до виготовлення стерильних 
лікарських засобів в умовах аптек 

2 

Тема 25. Робоче місце провізора, який займається 
виготовленням внутрішньоаптечних заготовок. Асортимент 
внутрішньоаптечних заготовок 

2 

Підсумковий модульний контроль засвоєння модуля 3 2 
РАЗОМ 18 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
№ 
з/п 

Тема К-ть 
годин 

Модуль 3. Пропедевтична практика з аптечної технології ліків 
Написання щоденника:  
Санітарно-протиепідемічний режим аптеки та фармацевтичний 
порядок. Виробничі приміщення аптеки, їх прибирання. Особиста 
гігієна персоналу 

1. Організація технологічного процесу відповідно до  міжнародних 
та вітчизняних вимогам (GMP, ДСТУ, ДФУ), наказами та 
інструкціями МОЗ України.  

0,5 

Види тари та упаковки; вимоги до обробки, миття та сушки 
аптечного посуду. Одержання води очищеної, контроль її якості та 
умови зберігання 

1. Методи одержання води очищеної та води для ін'єкцій. 
2. Класифікація і характеристика тари та закупорювальних 

матеріалів, які використовуються в технології екстемпоральних 
ліків.  

0,25 

Робоче місце фармацевта. Дозування в аптечній практиці. 
Ваговимірювальні прилади 

1. Будова технічних терезів. 
2. Класифікація та характеристика мірного посуду.  

0,25 

Загальні вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів 
в умовах аптек. Дозування, фасування, пакування і оформлення до 
відпуску твердих лікарських форм 

1. Санітарно-гігієнічні вимоги при виготовленні нестерильних 
лікарських форм. 

2. Зберігання різних груп лікарських засобів в умовах аптек.   

1 

Дозування, фасування, пакування і оформлення до відпуску рідких 
лікарських форм 

1. Поняття про розчинність лікарських речовин. 
2. Засоби малої механізації для виготовлення рідких лікарських 

форм. 

1 

Дозування, фасування, пакування і оформлення до відпуску 
м’яких лікарських форм 

1. Засоби малої механізації для виготовлення м’яких лікарських 
форм. 

1 

Загальні вимоги до виготовлення стерильних лікарських засобів в 
умовах аптек 

1. Санітарно-гігієнічні вимоги при виробництві (виготовленні) 
стерильних ліків в умовах аптеки. 

2. Правила зберігання та забору стерильних допоміжних матеріалів. 

1 

Робоче місце провізора, який займається виготовленням 
внутрішньоаптечних заготовок. Асортимент внутрішньоаптечних 
заготовок 

1. Види внутрішньоаптечних заготовок. 
2. Дрібносерійне виготовлення ліків в умовах аптеки у відповідно  

до міжнародних та вітчизняних вимог.  

1 

Підсумковий модульний контроль засвоєння модуля 3 4 
РАЗОМ 10 
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1. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА  

ТА КЕРІВНИКІВ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПРАКТИКИ 

Студент під час проходження практики зобов'язаний: 

1. Прибувши до аптеки, надати направлення навчального закладу на 

базу практики та медичну книжку, з результатами медичного огляду і 

допуском до роботи.  

2. Мати при собі спеціальний одяг: халат, шапочку, дві пари гумових 

рукавичок, змінне взуття. 

3. Неухильно дотримуватися правил внутрішнього трудового 

розпорядку бази практики (аптеки). 

4. Повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики. 

5. Нести відповідальність за виконану роботу, її якість та результати. 

6. Щоденно вести записи у щоденнику (Додатки № 1 та 2) відповідно 

до графіка проходження практики, встановленому та затвердженому в аптеці 

(Додаток № 3). 

7. Надавати щоденники для перевірки керівникам практики від аптеки 

та навчального закладу. 

8. При веденні щоденника студент зобов’язаний описувати усі види 

виконаних робіт, стисло наводити основні витяги з нормативної 

документації, основні положення наказів та інструкцій. Записи в щоденнику 

необхідно вести акуратно й чітко. Рисунки та схеми мають виконуватися  

відповідно до оригіналу, містити необхідні пояснення та позначення деталей 

конструкції апаратів (Додатки 4, 5, 6, 7). 

9. По закінченні практики студент зобов’язаний надати на кафедру  

оформлений щоденник, підписаний керівником практики від аптечного 

закладу та затверджений печаткою аптеки, звіт про проходження практики, а 

також здати залік (захист результатів практики) в установлений термін. 
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Завідуючий аптекою: 

 перевіряє наявність документів у студентів (направлення на практику, 

медична книжка, дані методичні рекомендації);  

 призначає досвідченого спеціаліста керівником практики на робочому 

місті;  

 по закінченні практики перевіряє якість оформлених студентами 

щоденників та завіряє їх особистим підписом і печаткою аптеки. 

Керівник практики на робочих місцях:  

 стежить за дотриманням студентами фармацевтичного порядку та 

санітарно – гігієнічних вимог;  

 координує діяльність студентів та допомагає вправильно виконувати 

всі завдання на робочому місці;  

 здійснює постійний контроль за роботою студентів; 

 контролює своєчасне ведення щоденника, робить зауваження та 

підписує його; 

 по завершенні практики дає характеристику знанням і практичним 

навикам студентів.  
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2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

2.1. ПЛАН ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

№ 
п/п 

Тема *Кількість (астрономічних 
годин для планування роботи при 
проходженні практики в аптеці) 

роб. час оформл. 
щоденника 

робочих 
днів 

1. Тема 1(18). Санітарно-протиепідемічний режим 
аптеки та фармацевтичний порядок. Виробничі 
приміщення аптеки, їх прибирання. Особиста 
гігієна персоналу 
1. Знайомство з наказами та інструкціями МОЗ 

України, що регламентують виготовлення 
ліків в умовах аптек. 

2. Ознайомлення з переліком, призначенням та 
оснащенням приміщень аптеки з правом 
виготовлення лікарських засобів.  

3. Догляд за устаткуванням аптечних закладів.  
4. Вивчення вимог до особистої гігієни 

персоналу. 

3 0,5 1 

2. Тема 2(19). Види тари та упаковки; вимоги до 
обробки, миття та сушки аптечного посуду. 
Одержання води очищеної, контроль її якості та 
умови зберігання 
1. Миття аптечного посуду. 
2. Обробка гумових пробок для закупорки 

флаконів та пляшок. 
3. Обробка поліетиленових пробок. 
4. Обробка пластмасових гвинтових пробок. 
5. Спостереження за визначенням ступеня 

чистоти та повноти змивання мийних засобів 
після обробки аптечного посуду та пробок. 

6. Спостереження за одержанням води очищеної 
та води для ін'єкцій.  

3 0,25 1 

3. Тема 3(20). Робоче місце фармацевта. Дозування 
в аптечній практиці. Ваговимірювальні прилади, 
які застосовуються в аптечній практиці  

1,5 0,25 1 
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1. Відважування сухих компонентів під 
наглядом фармацевта. 

2. Відважування рідких компонентів під 
наглядом фармацевта. 

3. Відважування густих компонентів під 
наглядом фармацевта. 

4. Відмірювання рідких інгредієнтів за об'ємом 
під наглядом фармацевта. 

5. Робота з бюретковою установкою під 
наглядом фармацевта. 

6. Відмірювання рідких інгредієнтів краплями 
під наглядом фармацевта. 

4. Тема 4(21). Загальні вимоги до виготовлення 
нестерильних лікарських засобів в умовах аптек. 
Дозування, фасування, пакування і оформлення 
до відпуску твердих лікарських форм 
1. Відважування сипких, твердих речовин на 

ручних і тарирних вагах.  
2. Розважування та пакування порошків, 

виготовлених фармацевтом.  
3. Фасування твердих лікарських форм.  
4. Вибір упаковки для твердих лікарських форм. 
5. Оформлення твердих лікарських форм до 

відпуску. 

1,5 1,0 

5. Тема 5(22). Дозування, фасування, пакування і 
оформлення до відпуску рідких лікарських форм 
1. Відмірювання рідких лікарських речовин.  
2. Відважування в’язких рідини на ручних 

вагах. 
3. Відважування в’язких рідини на тарирних 

вагах. 
4. Проціджування рідких ліків.  
5. Фільтрування рідких лікарських форм. 
6. Пакування рідких ліків.  
7. Оформлення рідких лікарських форм до 

відпуску. 

1,5 1,0 1 
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6. Тема 6(23). Дозування, фасування, пакування і 
оформлення до відпуску м’яких лікарських форм 
1. Відважування мазевих основ на ручних вагах. 
2. Відважування мазевих основ на тарирних 

вагах. Перекладання у баночки мазей, 
виготовлених фармацевтом.  

3. Викачування й формування з готових мас 
супозиторіїв.  

4. Пакування мазей.  
5. Пакування супозиторіїв.  
6. Оформлення м’яких лікарських форм до 

відпуску. 

1,5 1,0 

7. Тема 7(24). Загальні вимоги до виготовлення 
стерильних лікарських засобів в умовах аптек 
1. Вивчення особливостей організації роботи в 

асептичних умовах.  
2. Спостереження за виготовленням стерильних 

ліків та виготовленням ліків в асептичних 
умовах. 

3. Ознайомлення з засобами механізації в 
технології ін’єкційних та асептичних 
лікарських форм. 

4. Вивчення методів стерилізації та схем 
обладнання, що використовується для 
стерилізації.  

1,5 1,0 1 

8. Тема 8(25). Робоче місце провізора, що 
займається виготовленням внутрішньоаптечних 
заготовок. Асортимент внутрішньоаптечних 
заготовок 
1. Фасування ГЛЗ.  
2. Фасування ЛРС.  
3. Фасування перев’язувальних матеріалів. 
4. Оформлення розфасованих ВАЗ до відпуску. 

1,5 1,0 

Підведення підсумків практики, вибуття з аптеки 1 - 
РАЗОМ 16 6 5 днів 
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2.2. АЛГОРИТМ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА  

ПІД ЧАС ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Перший день практики 

Знайомство з аптекою, сучасними методами роботи. Розміщення відділів 

аптеки, розміщення та призначення рецептурно-виробничого  відділу аптеки, 

штат та вимоги до спеціалістів, які задіяні у виготовлення лікарських засобів. 

Вивчення санітарного режиму в аптечних закладах. 

Перед початком пропедевтичної практики студент проходить інструктаж 

з техніки безпеки, з обов’язковою відміткою в журналі з ТБ. 

На першому етапі студент знайомиться з основними напрямами 

діяльності аптеки із забезпечення населення та лікувально-профілактичних 

закладів лікарськими засобами, виробами медичного призначення  з метою 

гарантованого забезпечення доступної та високоякісної лікарської допомоги 

всім шарам населення. 

На другому етапі студент знайомиться зі складом приміщень та 

оснащенням аптеки, розташуванням  виробничих приміщень, 

адміністративних приміщень, торгових залів та приміщень для відпускання 

лікарських препаратів ЛПУ та приміщень для зберігання лікарських 

препаратів. 

У цей же день практики студент знайомиться з основними положеннями 

нормативних документів, на основі яких здійснюється робота аптек та 

санітарний режим в аптеці. 

Відповідно до цього студент має знати: 

 1. Основні види аптек. 

 2. Документи, що регламентують діяльність аптек. 

3. Основні положення наказу із санітарного режиму.  

4. Основні вимоги щодо виготовлення лікарських засобів в умовах 

аптек та особистої гігієни персоналу. 
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За цими видам робіт студент робить записи в щоденнику: 

1. Адреса та номер аптеки, форма її власності, штат та загальні 

показники роботи. 

2. Складає план – схему аптечних приміщень, вказує назви  приміщень, 

їх опис, призначення та оснащення. 

3. Описує штат аптеки по різним відділам. 

4. У плані аптеки зазначає робочі місця в асистентській кімнаті, їх 

оснащення, описує наявне обладнання. 

5. Складає план асептичного блоку, його оснащення, обладнання, 

підведення води. 

6. Описує мийну кімнату та її оснащення, характеризує обладнання 

робочого місця санітарки. 

7. Ознайомлюється з основними положеннями наказів МОЗ України від 

15.05.2006 № 275 «Інструкції з санітарно-протиепідемічного режиму 

аптечних закладів» та від 17.10.2012 № 812 «Про затвердження правил 

виробництва (виготовлення) та контролю лікарських засобів в аптеках», 

конспектує основні положення. 

8.  Перераховує комп’ютерні програми та їх призначення. 

9. Наводить перелік документів (закони, фармакопея, накази, інструкції 

та ін.), які регламентують: 

- вимоги до обладнання та приміщення; 

- санітарні вимоги; 

- правила виписування рецептів; 

- приготування нестерильних та стерильних препаратів; 

- фасування та перепакування, ВАЗ; 

- пакування препаратів; 

- маркування препаратів; 

- внутрішньоаптечний контроль якості; 

- умови зберігання виготовлених препаратів та фасування. 
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Другий  день практики 

Знайомство та участь в обробці аптечного посуду, його дезінфекції, 

митті та сушінні; обробка  та миття бюреткових установок, аптечних піпеток, 

ступок після приготування порошків (особливо з речовинами, що фарбують), 

мазей, супозиторіїв та ін., пробок (гумових, скляних, поліетиленових та ін..), 

засобів малої механізації. 

У цей день практики студент знайомиться з видами тари, пакувальними  

засобами та допоміжними  матеріалами, які використовують  під час 

виготовлення різних видів лікарських форм. 

Робоче місце санітарки – студент знайомиться з основними  видами 

робіт та основними вимогами нормативної документації (НД), щодо їх 

виконання: 

1. Обробка різних видів аптечного посуду, сушіння, стерилізація та 

зберігання. 

2. Обробка пакувальних засобів та допоміжних матеріалів. 

3. Сушіння та зберігання тари і засобів для пакування. 

4. Контроль якості вимитого посуду. 

5. Режим та  дезінфекція різних інструментів і обладнання. 

6. Правила експлуатації бактерицидних ламп. 

7. Обробка та підготовка посуду та матеріалів для пакування лікарських 

форм для ін’єкцій, очних крапель тощо. 

8. Підготовка персоналу  до роботи в асептичному блоці, обробка рук 

персоналу. 

9. Обробка бюреткових установок , аптечних піпеток, ступок, засобів 

малої механізації. 

У приміщеннях для підготовки води студент знайомиться з 

особливостями отримання  води очищеної та води для ін’єкцій, контролем її 

якості та умовами зберігання. 

За цими видами робіт студент робить записи у щоденнику: 

1. Обов’язки санітарки-мийниці. 
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2. Основні положення наказу МОЗ України від 17. 10. 2012р. «Про 

затвердження правил виробництва (виготовлення) та контролю 

лікарських засобів в аптеках» та наказу МОЗ України від 15. 05. 2006 

№ 275 «Інструкція з санітарно – епідемічного режиму аптечних 

закладів» та Державної фармакопеї України: 

- миття аптечного посуду; 

- обробка гумових пробок для закупорювання флаконів та пляшок; 

- обробка поліетиленових та пластмасових гвинтових пробок; 

- одержання води очищеної, контроль її якості та умови зберігання.  

Третій  день практики. 

Знайомство з організацій робочого місця фармацевта та його 

обов’язками; ваговимірювальними приладами, фасувальними апаратами. 

Фасуванням  та  пакуванням порошків, лікарських трав та ін.. 

Робоче місце фармацевта - студент знайомиться і повинен знати: 

1. Види вагів, які використовують в аптеці (ручні, тарирні та ін.) та їх 

характеристики. 

2. Правила оформлення різних лікарських форм до відпуску пацієнта. 

3. Засоби малої механізації, які використовують для фасування твердих 

лікарських засобів. 

4. Класифікація та загальна характеристика твердих лікарських форм. 

За цими видами робіт студент робить записи у щоденнику: 

1. Посадові обов’язки фармацевта. 

2. Опис його робочого місця, тари, що використовується, пакувальні 

матеріали, засоби малої механізації. 

3. Схематичні малюнки ручних аптечних та тарирних вагів та різновагів, 

які використовуються при дозуванні по масі, описує їх конструктивні 

особливості та правила відважування сипких речовин. 

4. Основні положення наказу МОЗ України від 17. 10. 2012 «Про 

затвердження правил виробництва (виготовлення) та контролю 

лікарських засобів в аптеках». 
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Четвертий день практики 

Знайомство із загальними вимогами до виготовлення нестерильних 

лікарських засобів в умовах аптеки, з прийомами відважування та 

відмірювання рідких лікарських форм, проціджуванням, фільтруванням, 

закупорюванням та оформленням рідких лікарських форм, з відважуванням 

мазевих та супозиторних основ; участь у виготовленні мазей та супозиторіїв, 

їх пакуванні та оформленні до відпуску. 

У цей день практики студент виконує таки види робіт: 

1. Освоює правила відмірювання та відважування рідких препаратів, 

мазевих, супозиторних основ та мазей.  

2. Вивчає різні види допоміжних матеріалів, які використовують для 

фільтрування та проціджування. 

3. Знайомиться з проведенням контролю якості рідких лікарських форм на 

відсутність механічних включень. 

4. Знайомиться з роботою приладів та апаратів для дозування за об’ємом: 

бюретковою установкою, аптечними піпетками, дозуючими пристроями. 

5. Знайомиться з апаратурою та засобами малої механізації, що 

використовуються під час виготовлення м’яких лікарських форм (вказати 

перелік, надати у вигляді фото - та відеоматеріалів). 

6. Бере участь у відборі упаковки для рідких та м’яких  лікарських форм: 

для рідких – відповідно до об’єму та фізико-хімічним якостей лікарських 

речовин; для м’яких – у відповідності до маси, консистенції, фізико-хімічних 

якостей інгредієнтів. 

7. Вивчає класифікацію та характеристику рідких та м’яких лікарських 

форм та правила їх оформлення. 

За цими видами робіт студент робить записи у щоденнику: 

1. Схему бюреткової установки та аптечних піпеток, правила їх 

експлуатації, особливості конструкції та призначення. 

2. Схеми – малюнки різних форм супозиторіїв та пілюльної машинки. 

3. Класифікація та характеристика рідких та м’яких лікарських форм. 
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П’ятий день практики. 

Знайомство з асептичними умовами виготовлення очних та ін’єкційних 

лікарських форм, апаратурою для їх фільтрування та стерилізації, а також з 

апаратурою для отримання води очищеної та води для ін’єкцій. 

У цей день практики студент виконує таки види робіт: 

1. Знайомиться з лікарськими формами, виготовленими в асептичних 

умовах, з апаратурою, яку використовують для приготування цих ЛФ. 

2. Знайомиться з особливостями будови та функціонування асептичного 

 блоку (боксу). 

3. Вивчає будову автоклаву, апаратів для отримання очищеної води та  

води для ін’єкцій, а також шляхи доставки води до робочих місць, її 

використання та зберігання. 

За цими видами робіт студент робить записи у щоденнику: 

1. Характеристика  та класифікація лікарських форм, які виготовляють в 

         асептичних умовах. 

2. План та оснащення асептичного блоку та особливості роботи в ньому. 

3. Апарата, які використовують для розчинення, фільтрування  та 

стерилізації  ін’єкційних розчинів (схематично). 

4. Схеми апаратів, які використовуються для отримання води очищеної та 

         води для ін’єкцій. 

5. Основні режими  та методи стерилізації різних лікарських форм. 

6. Приклади (копії) рецептів за всіма видами лікарських форм (порошок, 

розчин водний, розчин спиртовий або масляний, суспензія, емульсія, 

настій, лінімент, мазь, супозиторії, ін’єкційний препарат, очні краплі 

або мазь), які виготовляються в аптеці. 

7. Зразки заповнення відповідних журналів із: 

- приготування стерильних лікарських засобів; 

- фасування лікарських засобів; 

- реєстрації результатів проведеного внутрішньоаптечного  контролю 

(можна надати журнали у вигляді фото або ксерокопії). 
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8. Опис робочого місця провізора (можна надати у вигляді фото або 

відеоматеріалів !!! ЗА ПОГОДЖЕННЯМ ІЗ ЗАВІДУВАЧЕМ АПТЕКОЮ): 

- виготовлення внутрішньоаптечних заготовок;  

- приготування стерильних препаратів; 

- контроль якості лікарських засобів. 

9.  Зразки заповнення етикеток на ЛЗ для внутрішнього, зовнішнього, 

ін’єкційного застосування та фасування (приклеїти або намалювати) 

(оформлені ЛЗ можна надати у вигляді фото- або відеоматеріалів). 
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ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПРАКТИКИ  

ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 

 

Підведення підсумків пропедевтичної практики проводиться у два етапи.  

Перший етап – в аптеці на базі практики або в навчальному 

комплексі «Аптека» факультету фармації ПрАТ «ВНЗ «МАУП»» 

В останній день практики студенти повинні зробити остаточні записи в 

щоденниках, прибрати робоче місце, здати його керівнику від бази практики 

та надати щоденники на перевірку і підпис. Керівник від бази практики 

перевіряє записи студентів у щоденниках, завіряє щоденники та звіти-

графіки своїми підписами, надає кожному студенту відгук-характеристику. 

Завідуючий аптекою затверджує звіти-графіки про проходження практики, 

завіряє щоденники підписами та скріплює документи печаткою аптечного 

закладу.  

Студенти, які не заповнили щоденники, мають заповнений щоденник без 

відповідних підписів та печаток або отримали негативний відгук у зв’язку з 

неявкою, прогулами або грубим порушенням правил внутрішнього трудового 

розпорядку, –  до захисту матеріалів практики не допускаються. 

Другий етап – у навчальному закладі на кафедрі загальної та 

клінічної фармації, згідно з розкладом. Передбачає захист матеріалів 

практики та здачу підсумкового модульного контролю.  

До захисту матеріалів практики допускаються студенти, які мають 

при собі та надали: 

1) щоденник практики (білий), у якому:  

 зазначені дата прибуття студента на практику і дата вибуття, завірені 

підписами завідуючого аптекою, скріплені печаткою аптечного 

закладу;  

 вклеєний звіт-графік проходження практики зі щоденними відмітками 

керівника від бази практики про виконання, затверджений завідуючим 

аптекою, підписаний керівником від бази практики і студентом;   
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 заповнений відгук-характеристику, наданий керівником практики від 

аптеки та підписаний ним, завірений підписом керівника аптеки та 

печаткою. 

2) щоденник практики (зошит, заповнений рукописним способом), у 

якому студент кожного дня послідовно фіксував та детально описував усі 

види виконаних робіт, конспектував витяги з нормативно-правових актів, 

описував прилади та обладнання, у якому: 

 титульний аркуш завірений підписом завідуючого аптекою, скріплений 

печаткою аптеки; 

 останній запис, завірений підписом завідуючого аптекою, скріплений 

печаткою аптеки; 

 після останнього запису вклеєно другий екземпляр звіту-графіка 

проходження практики зі щоденними відмітками керівника від бази 

практики про виконання, затверджений завідуючим аптекою, 

підписаний керівником від бази практики і студентом. 

Під час захисту матеріалів практики студент повинен: 

 здати викладачам перераховану документацію для перевірки; 

 відповісти на кілька питань практичного характеру, заданих 

викладачами, що входять до складу комісії; 

 у разі необхідності пояснити записи, наведені в щоденнику; 

 відповісти на тести (комп’ютерні). 

Студент, який не виконав план практичної підготовки, отримав 

негативний відгук про роботу або набрав під час підсумкового модульного 

контролю кількість балів, нижче задовільного мінімуму, залишається на 

повторний курс або відраховується з університету. 
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 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Організація технологічного процесу відповідно до міжнародних та 

вітчизняних вимог (GMP, ДСТУ, ДФУ), наказів та інструкцій МОЗ України. 

2. Перелік, призначення, оснащення приміщень аптеки з правом 

виготовлення лікарських засобів. 

3.  Вимоги до устаткування аптечних закладів. 

4. Санітарно – гігієнічні вимоги  прибирання приміщень аптеки. 

5. Санітарно – гігієнічні вимоги при виробництві (виготовленні) ліків в 

умовах аптеки. 

6. Забезпечення в аптеці санітарного режиму. 

7. Догляд за устаткуванням аптечних закладів. 

8. Вимоги для особистої гігієни персоналу аптечних закладів, що 

здійснюють виробництво (виготовлення) лікарських засобів. 

9. Контроль за дотриманням санітарно – протиепідемічного режиму в 

аптечних закладах з правом виготовлення лікарських засобів. 

10. Класифікація і характеристика тари та закупорювальних матеріалів, 

які використовують в технології екстемпоральних  ліків. 

11. Правила миття аптечного посуду. 

12. Правила обробки гумових пробок для закупорки флаконів і пляшок. 

Особливості обробки пластмасових гвинтових пробок. 

13. Визначення ступеня чистоти та повноти змивання мийних засобів 

після обробки аптечного посуду та пробок. 

14. Одержання, зберігання та транспортування води очищеної та води 

для ін’єкцій. 

15. Будова технічних терезів. 

16. Будова ручних терезів. 

17. Правила відважування сухих компонентів. 

18. Правила відважування рідких компонентів. 

19. Правила відважування густих компонентів. 

20. Класифікація та характеристика мірного посуду. 
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21. Правила відмірювання рідких інгредієнтів за об’ємом. 

22. Правила відмірювання рідких інгредієнтів краплями. 

23. Класифікація лікарських форм за різними ознаками: технологічною; 

за агрегатним станом; за шляхами введення; за способами застосування; за 

ознакою дозування; за способом виробництва. 

24. Зберігання різних груп лікарських засобів в умовах аптек. 

25. Класифікація рідких лікарських форм. 

26. Класифікація твердих лікарських форм. 

27. Розчинники, які використовують для виготовлення рідких 

лікарських форм. 

28. Класифікація м’яких  лікарських форм. 

29. Засоби малої механізації для виготовлення м’яких лікарських форм. 

30. Лікарські форми, що потребують стерильного та асептичного  

виготовлення. 

31. Санітарно – гігієнічні вимоги при виробництві (виготовленні) 

стерильних ліків в умовах аптеки. 

32. Стерилізація допоміжного матеріалу (вата, марля, пергаментний 

папір, фільтри та інші). 

33. Види внутрішньоаптечних заготовок. 

34. Кваліфікаційні вимоги до персоналу, задіяного у виготовленні 

внутрішньоаптечних заготовок. 
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ДОДАТОК 1  

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУША ЩОДЕННИКА 

П р А Т  « В Н З  М А У П »  

 
ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦІЇ 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ 

 

 

ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПРАКТИКИ З АПТЕЧНОЇ 
ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ 

(ДИСЦИПЛІНА «ВСТУП У ФАРМАЦІЮ». МОДУЛЬ 3) 
Спеціальність 226 «Фармація. Промислова фармація» 

студента(ки) І курсу __________________ групи 
П.І.Б._______________________________________________ 
База виробничої практики 
Навчальний комплекс «Аптека» ПрАТ   «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом»»  
               (назва організації, адреса, № та серія ліцензії, термін дії ліцензії, види діяльності на яку видана ліцензія) 
 

Термін проходження практики  
з    “___”_____________ 20__р. 
до “___”_____________ 20__р. 
 
Керівник практики від кафедри  
________________________________________ 

                                                                           П.І.Б., підпис 
 

                                                                      П.І.Б., підпис 
Щоденник перевірено  
Керівник практики  ___________ 

(______________) 
                                                                     Підпис                                 П.І.Б. 

Дата __________ Оцінка 
______________________ 

Печатка  
 

Київ – 2018 
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ДОДАТОК 2  

ФОРМА ЗАПОВНЕННЯ ЩОДЕННИКА 

 

 

Дата і 

порядковий 

номер дня 

роботи 

(щоденно) 

Час 

роботи 

Зміст роботи Підпис  

керівника 

практикою 

від аптеки 
З До 

     

     

 
 

 

 

 

Підпис керівника  практикою (щоденно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІТКА: У перший день проходження практики відмічається дата 

прибуття студента в аптеку, яка завіряється печаткою та підписом 

завідуючого аптекою. В останній день проходження практики проставляється 

дата вибуття студента з аптеки, завірена печаткою та підписом завідуючого 

аптекою. 
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ДОДАТОК 3 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Зав. аптекою _______________________ 
                                                                                (П.І.Б.) 
_________________________________________ 
                                                    (підпис,) 
«______» __________________________ 2017 р. 
 
М. П. 

 

ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПРАКТИКИ  

З АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ 

Студента(ки)____________________________________________________ 
                                                  (прізвище, ім’я, по-батькові) 

Місце практики:__________________________________________________ 
                                           (номер аптеки, її адреса) 

 

№ 
п/п Вид роботи 

(згідно з планом практичної 
підготовки) 

Дата 

17.09. 
2017 

18.09. 
2017 

19.09. 
2017 

20.09. 
2017 

21.09. 
2017 

Відмітка 
про 

виконання 
1 1. Знайомство з наказами та 

інструкціями МОЗ України, що 
регламентують виготовлення ліків 
в умовах аптек. 
2. Ознайомлення з переліком, 
призначенням та оснащенням 
приміщень аптеки з правом 
виготовлення лікарських засобів.  
3. Догляд за устаткуванням 
аптечних закладів.  
4. Вивчення вимог до особистої 
гігієни персоналу. 

      

2 1. Миття аптечного посуду. 
2. Обробка гумових пробок для 
закупорки флаконів та пляшок. 
3. Обробка поліетиленових 
пробок. 
4. Обробка пластмасових 
гвинтових пробок. 
5. Спостереження за визначенням 
ступеня чистоти та повноти 
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змивання мийних засобів після 
обробки аптечного посуду та 
пробок. 
6. Спостереження за одержанням 
води очищеної та води для 
ін'єкцій. 

3 1. Відважування сухих 
компонентів під наглядом 
фармацевта. 
2. Відважування рідких 
компонентів під наглядом 
фармацевта. 
3. Відважування густих 
компонентів під наглядом 
фармацевта. 
4. Відмірювання рідких 
інгредієнтів за об'ємом під 
наглядом фармацевта. 
5. Робота з бюретковою 
установкою під наглядом 
фармацевта. 
6. Відмірювання рідких 
інгредієнтів краплями під 
наглядом фармацевта. 
7. Відважування сипких, твердих 
речовин на ручних і тарирних 
вагах.  
8. Розважування та пакування 
порошків, виготовлених 
фармацевтом.  
9. Фасування твердих лікарських 
форм.  
10. Вибір упаковки для твердих 
лікарських форм. 
11. Оформлення твердих 
лікарських форм до відпуску. 

      

4 1. Відмірювання рідких 
лікарських речовин.  
2. Відважування в’язких рідини на 
ручних вагах. 
3. Відважування в’язких рідини на 
тарирних вагах. 
4. Проціджування рідких ліків.  
5. Фільтрування рідких лікарських 
форм. 
6. Пакування рідких ліків.  
7. Оформлення рідких лікарських 
форм до відпуску. 
8. Відважування мазевих основ на 
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ручних вагах. 
9. Відважування мазевих основ на 
тарирних вагах. Перекладання у 
баночки мазей, виготовлених 
фармацевтом.  
10. Викачування й формування з 
готових мас супозиторіїв.  
11. Пакування мазей.  
12. Пакування супозиторіїв.  
13. Оформлення м’яких 
лікарських форм до відпуску. 

5 1. Вивчення особливостей 
організації роботи в асептичних 
умовах.  
2. Спостереження за 
виготовленням стерильних ліків 
та виготовленням ліків в 
асептичних умовах. 
3. Ознайомлення з засобами 
механізації в технології 
ін’єкційних та асептичних 
лікарських форм. 
4. Вивчення методів стерилізації 
та схем обладнання, що 
використовується для 
стерилізації. 
5. Фасування ГЛЗ.  
6. Фасування ЛРС.  
7. Фасування перев’язувальних 
матеріалів. 
8. Оформлення розфасованих ВАЗ 
до відпуску 

      

 

Підпис керівника практики від аптеки ___________  /_________________/ 
 
Підпис студента                                          ___________  /_________________/ 
 

ПРИМІТКА: Кожний студент має роздрукувати графік у 3 екземплярах. 
Графік затверджується завідуючим аптекою та скріплюється печаткою. 
Керівник практики від аптеки робить щоденні відмітки про виконання. Після 
закінчення практики один екземпляр залишається в аптеці, два інші отримує 
студент: один надалі підшивається до щоденника (білого), інший – до 
щоденника (рукописного).  
! Обов’язково повинні бути прізвище, ім’я, по-батькові, особистий 
підпис завідуючого аптекою та все це завірено печаткою).   
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ДОДАТОК 4 

АВТОКЛАВ АЕ – 1  
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Будова 

Рис. 1. Автоклав АЕ-1: 

а — загальний вигляд; б — розріз: 1 — парогенератор; 2 — ТЕНи; 3 — 

пароводяна сорочка; 4 — зливний кран; 5 — теплоізоляція; 6 — сітка; 7 — 

варильна посудина; 8 — гумова прокладка; 9 — відкидний болт; 10 — кран 

для випускання пари; 11 — кришка; 12 — противага 

Апарат складається із варильної посудини, виготовленої із 

нержавіючої сталі і зовнішнього зварного корпусу. Простір між ними 

утворює пароводяну сорочку, в нижній частині якої розміщено 

парогенератор з трьома нагрівальними елементами. 



37 

Контрольно-вимірювальна та запобіжна апаратура автоклава: 

електроконтактний манометр, два запобіжних клапани, наливна лійка, 

мановакуумметр, кран рівня. 

Електроконтактний манометр призначений для автоматичного 

регулювання теплового режиму. Запобіжні клапани знижують тиск у 

пароводяній сорочці, якщо він піднімається вище робочого. Один із 

запобіжних клапанів — подвійний — має вакуумний клапан, який 

відкривається після вимкнення автоклава, якщо в пароводяній сорочці в 

результаті конденсації пари створюється знижений тиск. У результаті через 

нього в сорочку починає надходити повітря. Наливна лійка призначена для 

заливання в сорочку кип'яченої відстояної або дистильованої води. Для 

спостереження за тиском у варильній посудині на корпусі автоклава 

встановлено мановакуумметр, а для контролю за рівнем води в 

парогенераторі — кран рівня. Для захисту ТЕНів від «сухого ходу» в 

парогенераторі встановлено електроди. 

Поруч з автоклавом розміщено станцію керування. На дверцятах станції є 

три лампи: «Сильне нагрівання», «Слабке нагрівання», «Сухий хід» і 

перемикач з написами «Ввімкнено», «Вимкнено». Нагрівання регулюється 

автоматично, причому на початку роботи вмикаються ТЕНи на всю 

потужність, а варіння здійснюється на 1/9 потужності. 

Правила експлуатації автоклава 

1. Перед початком роботи перевірити заземлення, санітарний стан, стан 

мановакуумметра та електроконтактного манометра (вони мають бути 

жорстко закріплені, а їх стрілки мають бути у положенні «0»), наявність 

пломби на запобіжних клапанах, стан гумової прокладки. 

2. Заповнюють парогенератор водою і залишають відкритим кран наливної 

лійки для виходу повітря із сорочки під час розігрівання автоклава. 

3. За допомогою спеціального ключа встановлюють верхню та нижню 

межі тиску на електроконтактному манометрі. 
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4. Заповнюють автоклав водою не повністю, а до рівня на 8—12 см 

нижчого від країв автоклава, закривають кришкою, загвинчують гвинтами в 

кілька прийомів (щоб не було перекосу). 

5. Для ввімкнення автоклава тумблер встановлюють у положення 

«Ввімкнено», при цьому загоряється лампа «Сильне нагрівання». Як тільки з 

крана наливної лійки і продувного крана почне виходити пара, їх закривають. 

Автоклав повністю розігріється через 65 хв. Після цього електроконтактний 

манометр переключить ТЕНи на слабке нагрівання 

6.  Під час роботи автоклав не можна залишати без нагляду. 

7.  По закінченні роботи тумблером переводять автоклав у положення 

«Вимкнено». Через 5—10 хв. відкривають вентиль «Випускання пари» і 

чекають, доки стрілка на манометрі займе положення «0». 

8. На кришці автоклава відкривають продувний кран. Якщо з нього не 

буде виходити пара, то вентиль «Випускання пари» закривають і 

відкривають кришку автоклава. 

9. Автоклав вивантажують, промивають його з мийними засобами і 

залишають відкритим. 
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ДОДАТОК 5  
АПАРАТ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВОДИ АПІРОГЕННОЇ АА-1 

 
Вода для ін’єкцій повинна відповідати усім вимогам, що висуваються 

ДФУ до води очищеної і не містити пірогенних речовин. Вода очищена має 

бути безбарвною, прозорою, без запаху і смаку; рН може коливатися в межах 

5,0-7,0; не повинна містити відновлюючих речовин, нітратів, нітритів, 

хлоридів, сульфатів). 

Пірогенні речовини – це продукти життєдіяльності і розпаду 

мікроорганізмів, токсини, загиблі мікробні клітини, тобто високомолекулярні 

сполуки. Токсичність пірогенних речовин зумовлена наявністю в них 

фосфатних груп. При попаданні в організм вони викликають алергічні 

реакції, підвищення температури, озноб, ціаноз, задуху аж до 

анафілактичного шоку. При високому вмісті пірогенних речовин у розчинах 

для ін’єкцій може настати смерть. Ін’єкційні розчини звільняють від 

пірогенних речовин використанням сорбентів.   

Воду для ін'єкцій одержують з води питної або води очищеної шляхом 

дистиляції (перегонки) на обладнанні, частини якого, що контактують з 

водою, виготовлені з нейтрального скла, кварцу або підхожого металу. 

Відомо, що пірогенні речовини не леткі і не підлягають перегонці  

водяною парою. Забруднення дистиляту пірогенними речовинами 

відбувається шляхом віднесення дрібних крапельок води струменем пари в 

холодильник. Саме так, при перегонці, разом з краплинами води пірогенні 

речовини потрапляють у дистилят.  

Тому, головним завданням при одержанні води для ін’єкцій є відділення 

крапельок від парової фази. Перегінні апарати повинні мати у своїй 

конструкції спеціальні сепаратори (відцентрові, плівкові, об’ємні, масо-

об’ємні, комбіновані), які будуть відділяти крапельки води від пари. 

Відцентрові сепаратори створюють обертовий рух сепарованої пари і під 

дією прискорень частинки вологи виділяються з потоку пари. Плівкові – 

складаються з набору пластинок, через зазори яких проходить сепарована 
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пара. В об’ємних – краплі води випадають з потоку пари під дією сили 

тяжіння. У комбінованих - використовується комбінація двох чи кількох 

видів сепарації. У деяких апаратах пара проходить довгий звивистий шлях, 

під час якою до конденсатора поступово втрачає крапельно-рідку фазу. 

Очищена таким чином пара після конденсації дає апірогенну воду.  

Нині широко використовуються апарати АА-1 (рис. 2), А-10, А-25, 

дистилятор "Вапонікс" (США), що включає комбінацію способів: різка зміна 

швидкості потоку пари, його фільтрування через спеціальний фільтр із 

діаметром отворів 40 мкм і відділення крапель у відцентровому полі та інші. 

 

 
Рис. 2. Апарат АА – 1, зовнішній вигляд. 
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Апарат АА-1 випускається Санкт-Петербурзьким заводом 

електромедичного устаткування "ЕМО". Має номінальну продуктивність І л / 

год.  

 
Рис. 3. Апарат для одержання апірогенної води АА-1, схема будови. 

 

Основні частини – камера випаровування (10) з уловлювачами (8), 

конденсатор (1), збірник-вирівнювач (25) і електрощит. Камера 

випаровування зовні захищена сталевим кожухом (9), призначеним для 

зменшення теплових втрат і захисту обслуговуючого персоналу від опіків. У 

дно (12) камери випаровування вмонтовані чотири електронагрівачі (11) 

потужністю по 2 Квт кожний. У камері випаровування вода (з додаванням 

хімічних реагентів), нагріта електронагрівачами (11), перетворюється на 

пару, яка через уловлювачі (8) і парову трубку (7) надходить у конденсаційну 

камеру (3), охолоджувану зовні холодною водою, і, конденсуючись, 

перетворюється в апірогенну воду, яка витікає через ніпель (5). Для 

запобігання підвищення тиску в камерах (3) і (10) обладнана запобіжна 
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щілина (6), через яку може вийти надлишок пари. На одній із ніжок апарата є 

спеціальний болт (14) з гайками і шайбами для приєднання проводу 

заземлення. 

Охолоджуюча вода, безперервно надходячи через вентиль (4) у водяну 

камеру (2) конденсатора (1), по зливній трубці (15) виливається у збірник-

вирівнювач (25). Збірник-вирівнювач (25), з'єднаний з камерою 

випаровування (10) і призначений для постійної підтримки рівня води. 

На початку роботи апарата вода заповнює камеру випаровування до 

встановленого рівня. Надалі, в міру википання, вода буде надходити в камеру 

випаровування частково, основна ж частина через штуцер (26) зливатиметься  

каналізацію. Для візуального спостереження за рівнем води в камері 

випаровування (10) па штуцері збірника-зрівнювача (25) обладнане 

водовказівне скло (27). 

Збірник-зрівнювач (25) також призначений для змішування води з 

хімічними реагентами, які додаються в камеру випаровування для одержання 

якісної апірогенної води, що відповідає вимогам Державної фармакопеї. 

Для цього в збірнику-зрівнювачі є спеціальна трубка, через яку хімічні 

реагенти надходять у камеру випаровування (10) разом з водою. Суворе 

дозування хімічних реагентів забезпечується спеціальним дозуючим 

пристроєм, що складається із двох скляних посудин (22) з крапельницями 

(24), двох фільтрів (21) і двох дозаторів (18), з'єднаних гумовими трубками. 

Дозуючий пристрій з'єднаний зі збірником-зрівнювачем (25) через 

крапельниці (24). Кріплення дозуючого пристрою здійснюється на 

кронштейні (19), в який влаштовано спеціальні отвори для скляних посудин 

(22), що закріплюються за допомогою гумових кілець (20) у спеціальні пази, 

в які вільно вставлені дозатори (18), що кріпляться на кронштейні (19) 

контргайками (17). 

Апарат А-10 відрізняється від апарата АА-1 наявністю напівавтоматичного 

управління, що відключає електронагрівальні елементи у випадку 

припинення подачі води. 
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Апарат Д-25 відрізняється від інших дистиляторів компактністю й 

економічністю. Має продуктивність 25 л / год. У випадку припинення подачі 

води або при малому напорі апарат автоматично відключається. Робота 

апарата контролюється сигнальними лампами. 

При одержанні води для ін'єкцій застосовуються також апарати дворазової 

перегонки. Зручний в експлуатації і досить продуктивний (5-6 л / год) 

бідистилятор БД-1. Він складається з дистиляційної камери, де утворюється 

первинна пара, бідистиляційної камери для утворення вторинної пари, 

конденсатора і збірника. Перед надходженням у бідистиляційну камеру 

відбувається змішування дистиляту з хімічними реагентами, що подаються 

спеціальним пристроєм, який складається з двох скляних посудин із 

крапельницями, фільтрами і дозаторами. В одну посудину заливається 

розчин двозаміщеного фосфату натрію й алюмокалієвих галунів, в іншу - 

розчин калію перманганату. Процес одержання бідистильованої води в цьому 

апараті зводиться до наступного: водопровідна вода надходить у 

конденсатор, потім через зрівнювач – у камеру випаровування, де 

нагрівається, перетворюється на пару і направляється в конденсатор. Вода з 

конденсатора стікає в збірник і після змішування з хімічними речовинами 

надходить у бідистиляційну камеру, де нагрівається, і в друге 

перетворюється на пару, що надходить у конденсатор і після конденсації 

стікає у приймач двічі перегнаної води. Найширше застосування в умовах 

аптек знайшов апарат, що серійно випускається вітчизняною промисловістю, 

марки АЕВС-60 (аквадистилятор апірогенний електричний з водопоглиначем 

і збірником). Номінальна продуктивність аквадистилятора 60 л / год. 

Розрахункова витрата споживаної водопровідної води 900 л / год. 
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ДОДАТОК 6  

УСТАНОВКА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВОДИ ДЛЯ  ІН’ЄКЦІЙ УВІ-0,15. 
 

 
Рис. 4. Установка УВІ-0,15. 

 
Установка отримання води для ін’єкцій УВІ-0,15 призначена для 

отримання води для ін’єкцій, виробляє 150 л/год. Процес очищення 

здійснюється методом двоступеневого зворотного осмосу в поєднанні з 

сорбцією на активованому вугіллі і стерилізуючою мембранною фільтрацією.  
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ДОДАТОК 7 
БЮРЕТКОВА СИСТЕМА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5. Схематична будова бюреткової системи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6: а) злив розчину у флакон; б) наповнення бюретки. 
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Бюреткова система 

 Складається з основи (1), в якій на підшипниках крутиться стійка (2). 

До стійки кріпиться освітлювальний пристрій для освітлювання бюреток. 

Бюретки (4) закріплені на стійці, що обертається, та заповнюються з ємності 

(5) крізь з’єднувальну трубку (6) та систему мембранних клапанів (7).  

Привід клапанного механізму знаходиться при основі та складається з 

двох кнопок «НАП» та «ЗЛИВ» (8). Під час роботи з бюретковою системою 

обертається стійка (2) до зіставлення ємності та бюретки з потрібним 

розчином з розчином з освітлювальною системою (3). Плавно натискається 

кнопка «НАП» та заповнюється бюретка розчином до потрібного об’єму, 

після чого натискаючи кнопку «ЗЛИВ» розчин повністю зливається через 

ніпель (9) у заздалегідь підставлену під нього ємність.  
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ДОДАТОК 8  
АПАРАТ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПУ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ РОЗЧИНІВ 

 

 
Рис. 7. Апарат карусельного типу для фільтрації  розчинів. 

Складається з основи (1), в якій на підшипниках (3) обертається стійка 

(2). До стійки приварені кронштейни (4), які несуть підйомні столи (5) для 

розміщення склянок та фланець з вакуумними камерами (7). Скляні фільтри 

(8), куди наливається фільтрувальна рідина, вставляються у захисні трубки і 

штуцери вакуум-камери та герметично закріплюються гумовими 

ущільнювачами й затяжними гайками (19). Фільтри закриті кришками для 

захисту від пилу. У кришці камери є кран (10), що служить для відключення 

вакуумної системи. Вакуум-камера знизу обклеєна гумою. Фільтрування 

проводиться через зворотні скляні фільтри № 3 або 4 (3). У верхній частині 

стійки проходить розподільна вакуумна трубка (9), яка з'єднується гумовими 

трубками з насосом (17) і вакуумними камерами. Розміщення склянок для 

збору профільтрованого розчину відбувається на регульованих по висоті 

підйомних столиках (5) з ексцентриковими затискачами (13). Склянки 

притискаються до вакуум-камери гвинтовим піджимом (14). 


