
Анотація на дисципліну  
ПРАКТИКА З ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ 

 (курс за вибором)  
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета – закріпити, поглибити і розширити теоретичні знання з аптечної 
технології ліків і практичні уміння, одержані у вищому навчальному закладі, 
засвоїти свою професію безпосередньо у виробничих умовах, отримати 
практичний досвід роботи. 
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як пропедевтична 
практика, аптечна технологія ліків, фармакогнозія, фармакологія, 
фармацевтична хімія, організація та економіка у фармації. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  
здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в сфері професійної 
діяльності,пов’язаної з виготовленням ліків;  ідентифікувати тип лікарської 
форми за конкретними прописами рецептів, вибирати відповідну технологію 
приготування даного лікарського препарату; готувати, фасувати та 
оформляти до відпуску препарати у вигляді різних лікарських форм.  
Програмні результати навчання: 
знати: склад екстемпоральних лікарських препаратів, визначати особливості 
технології приготування даних лікарських засобів; правила по техніці 
безпеки, санітарного режиму, дотримання фармацевтичного порядку; процес 
отримання води очищеної в аптеці; технологію приготування різних 
лікарських форм;  
уміти:  ідентифікувати тип лікарської форми за конкретними прописами 
рецептів, вибрати відповідну технологію приготування даного лікарського 
препарату; готувати, фасувати та оформляти до відпуску препарати у вигляді 
різних лікарських форм, які готує аптека за рецептами лікарів, та 
приготування внутрішньоаптечних заготовок; проводити аналіз 
екстемпоральної рецептури аптеки, визначати найбільш розповсюдженні, 
складні прописи і описувати їх; 
володіти: навичками розрахунку кількості інгредієнтів в прописах, що 
надходять для приготування в аптеку, аналізу екстемпоральної рецептури 
аптеки, приготування твердих, рідких, м’яких лікарських форм ; роботи щодо 



виготовлення стерильних та асептичних ЛЗ , правильно обирати пакувальний 
матеріал для різних лікарських форм. 
Зміст навчальної дисципліни: 
ЗНАЙОМСТВО З РОБОЧИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ АПТЕК;УМОВАМИ 
ЗБЕРІГАННЯ ЛІКАРСЬКИХ  ПРЕПАРАТІВ ТА СУБСТАНЦІЇ. 
ЗНАЙОМСТВО З ОТРИМАННЯМ ВОДИ ОЧИЩЕНОЇ, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ  
Знайомство з виробничими приміщеннями аптеки. Проходження інструктажу 
по техніці безпеки, санітарному режиму, дотриманню фармацевтичного 
порядку. Знайомство з отриманням води очищеної, контроль якості.. 
ПРИГОТУВАННЯ РІЗНИХ  ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ ЗА РЕЦЕПТАМИ ЛІКАРІВ 
І ВИМОГАМИ ЛІКАРНЯНИХ УСТАНОВ.  Приготування різних лікарських 
форм за рецептами лікарів і вимогами лікарняних установ. Приготування 
твердих лікарських форм за рецептами лікарів і вимогам лікарняних установ. 
Приготування рідких лікарських форм за рецептами лікарів і вимогам 
лікарняних установ. Приготування м’яких лікарських форм за рецептами 
лікарів і вимогам лікарняних установ. Приготування асептичних лікарських 
форм, за рецептами лікарів і вимогам лікарняних установ. Приготування 
внутрішньоаптечних заготовок.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
90 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 


