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Мета курсу –закладання основ знання здобувачами вищої освіти загальних 

вимог щодо практичної роботи провізора;  ознайомлення  з  принципами  

забезпечення  санітарно-протиепідемічного  режиму  аптек та особистої 

гігієни працівників аптек, підготовчими роботами та технологічними 

процесами виготовлення різних лікарських засобів в умовах аптеки, їх 

упакуванням та оформленням до відпуску.  
Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна пов’язана та інтегрується 

з такими дисциплінами, як:  латинська  мова,  етика  та деонтологія у 

фармації, вступ у фармацію, фізична та колоїдна хімія, гігієна у фармації та 

екологія 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  
здатність фасувати й дозувати різні за консистенцією лікарські та допоміжні 

речовини; здатність працювати з ваговимірювальними приладами, іншими 

засобами малої механізації та утримувати їх у належному стані; 
дотримуватися фармацевтичного порядку та санітарного режиму на робочих 

місцях; здатність розважувати та упаковувати порошки, рідкі та м’які 
лікарські засоби, фільтрувати й проціджувати рідкі лікарські засоби, 

приготовлені фармацевтом та оформляти їх до безрецептурного відпуску; 
здатність дотримуватися правил санітарного режиму та техніки безпеки; 
готувати, фасувати та оформляти до відпуску препарати у вигляді різних 

лікарських форм.  
Програмні результати навчання: 
знати: правила техніки безпеки і робочого розпорядку; вимоги до 

санітарного режиму в аптеці, одержання, контролю якості та зберігання води 

очищеної; заходи щодо забезпечення асептичних умов при приготуванні 

стерильних та асептичних лікарських засобів; обов’язки провізора з 

приготування внутрішньоаптечних заготовок. 
уміти:  фасувати й дозувати різні за консистенцією лікарські та допоміжні 

речовини, працювати з ваговимірювальними приладами, іншими засобами 

малої механізації та утримувати їх у належному стані; дотримуватися 

фармацевтичного порядку та санітарного режиму на робочих місцях; 

розважувати та упаковувати порошки і мазі, фільтрувати й проціджувати 

рідкі лікарські форми приготовлені фармацевтом; фасувати, пакувати та 

оформляти до безрецептурного відпуску різні лікарські препарати; 



володіти: навичками розрахунку кількості інгредієнтів в прописах, що 

надходять для приготування в аптеку, аналізу екстемпоральної рецептури 

аптеки, приготування твердих, рідких, м’яких лікарських форм; навичками 

правильно обирати пакувальний матеріал для різних лікарських форм. 
Зміст навчальної дисципліни: ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНОГО РЕЖИМУ АПТЕК. ТАРО-
ПАКУВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ Санітарно-протиепідемічний режим аптеки та 

фармацевтичний порядок. Виробничі приміщення аптеки, їх прибирання. 

Особиста гігієна персоналу. Проходження інструктажу з техніки безпеки. 

Санітарний режим і фармацевтичний порядок. Види тари та упаковки; 

вимоги до обробки, миття та сушки аптечного посуду. Одержання води 

очищеної, контроль її якості та умови зберігання.  
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ НЕСТЕРИЛЬНИХ ТА 

СТЕРИЛЬНИХ ЛИКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ АПТЕКИ. Робоче 

місце фармацевта. Дозування в аптечній практиці. Загальні вимоги до 

виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек. Техніка 

зважування сипких лікарських засобів; фасування, пакування та оформлення 

до безрецептурного відпуску порошків для внутрішнього та зовнішнього 

застосування. Дозування, фасування, пакування і оформлення до 

безрецептурного відпуску рідких лікарських засобів. Дозування, фасування, 

пакування і оформлення до безрецептурного відпуску м’яких лікарських 

засобів. Загальні вимоги до виготовлення стерильних лікарських засобів в 

умовах аптек. Робоче місце провізора, що займається виготовленням 

внутішньоаптечних заготовок.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин 

самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік 


