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Мета курсу — формування у майбутніх фахівців теоретичних основ, а також 
формування професійно важливих навичок щодо організації фармацевтичного 
забезпечення населення відповідно до вимог належної аптечної практики. 
Практика передбачає загальне ознайомлення з організацією роботи аптеки, 
завданнями та функціями аптеки, її організаційною структурою, загальними 
принципами. Базою практики є: аптека, фармацевтична фірма. Керівництво 
практикою здійснюють викладачі кафедри фармації. 
Міждисциплінарні зв'язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими 
дисциплінами як організація та економіка фармації, гігієна у фармації, аптечна 

технологія лікарських засобів. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: формування професійно важливих навичок щодо 
організації фармацевтичного забезпечення населення відповідно до вимог 
належної аптечної практики; дотримання особистої гігієни при роботі в аптеці; 
вміння прибирати приміщення і устаткування аптеки. 
Програмні результати навчання: 
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, дозволених до використання;  об’єкти 
бактеріологічного контролю в аптеці; загальні правила зберігання лікарських 
засобів в аптеці; 
уміти: дотримуватися особистої гігієни при роботі в аптеці; прибирати 
приміщення і устаткування аптеки; отримувати воду очищену; мити аптечний 
посуд і корки; заповнювати паспорт аптеки; працювати на приладах малої 
механізації; 
володіти: навичками прибирання приміщення аптеки, одержання води 
очищеної, контролем її якості та умовами зберігання; з техніки безпеки, 
санітарного режиму, фармацевтичного порядку (вимогами до приміщень, їх 
прибиранням, особистою гігієною); пакування пакувального матеріалу; 
вимогами до оброблення, миття та сушіння аптечного посуду; підготовки 
робочого місця фармацевта, провізора-технолога з приготування внутрішньо- 
аптечних заготовок; прийомами фасування та оформлення до відпуску 
порошків для внутрішнього та зовнішнього застосування, рідких ліків для 
внутрішнього та зовнішнього застосування (мікстур, крапель, настоїв і відварів, 
неводних розчинів), м’яких лікарських форм (лініментів, мазей, супозиторіїв 
тощо). 
Зміст навчальної дисципліни: 
ОРГАНІЗАЦІЯ САНІТАРНОГО РЕЖИМУ АПТЕК. Загальне ознайомлення з 
роботою аптеки. Проходження інструктажу з техніки безпеки. Ознайомлення з 
правилами внутрішнього розпорядку. Ознайомлення з вимогами до 
приміщення, устаткування і персоналу аптеки. Ознайомлення з основними 



положеннями „Інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптеки”. 
Ознайомлення з порядком організації розміщення аптеки, ліцензуванням 
роздрібної реалізації лікарських засобів, посадами фармацевтичних 
працівників, керуванням аптекою; організацією роботи з прийому рецептів і 
відпуском ліків. Ознайомлення з організацією роботи з прийому і зберігання 
лікарських засобів та виробів медичного призначення, оснащенням і 
устаткуванням матеріальних кімнат. Ознайомлення з правилами контролю 
якості ліків в аптеці, із засобами малої механізації; отриманням і зберіганням 
води очищеної. Ознайомлення з правилами безрецептурного відпуску 
лікарських засобів та виробами медичного призначення; роботою касового 
апарату. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


