
Практика в аптеці 

Практичні заняття є необхідною складовою будь-якої освіти. Вони 

сприяють закріпленню теоретичних знань. Особливо, коли мова йде про 

галузі, які пов’язані зі здоров’ям людини. Тому практичні заняття для 

майбутніх фармацевтів є дуже важливими.  

Майбутні провізори або технологи мають добре розуміти, з чого 

складається робота аптечної установи. 

Це не є просто торгівельна точка. Для відкриття аптеки або аптечного 

пункту має бути наявна ліцензія, яка надається Держлікслужбою України. 

Такий документ підтверджує наявність умов для зберігання та відпуску ліків, 

а якщо мова йде про екстемпоральні ліки, то й для їх виробництва. Крім того, 

аптека має відповідати вимогам техніки безпеки, санітарним нормам. Увесь 

цей процес регулюється, перш за все, Законом України «Про лікарські засоби», 

а також вимогами Настанови з Належної аптечної практики (GPP). (GPP) – 

сукупність правил з роздрібної реалізації лікарських засобів, їх зберігання, 

контролю якості, виготовлення в умовах аптеки, відпуску, раціонального 

використання за принципами клінічної доцільності та економічної доступності 

в інтересах пацієнта, дотримання яких забезпечує якість Л3 на всіх етапах їх 

закупівлі, виготовлення, зберігання та роздрібної реалізації, а також 

передбачає реалізацію відповідального самолікування (Щотижневик 

«Аптека». № 27 (898). - 2013. Режим доступу: 

https://www.apteka.ua/article/240270). 

На практиці в аптеці майбутні спеціалісти мають засвоїти й суто 

торгівельні поняття: менеджмент, мерчандайзінг, робота з касовими 

апаратами й т.і. Поняття менеджменту дуже широке, оскільки складається не 

тільки з наявності товару та навичками його продати, але й з вмінням 

працювати з людьми, з їхніми запитаннями та запереченнями. Треба 

пам’ятати, що в нашій країні хвора людина перш за все йде до аптеки, а не до 

лікаря. Тому глибокі знання фармакології, фармакотерапії, фармацевтичної 

опіки є не менш важливими, ніж таблиця множення для розрахунків на касі.  



Окремою темою є практика в аптеці, де є виробництво лікарських 

засобів, тобто екстемпоральних ліків. Воно має окрему ліцензію, а контроль 

якості ліків вже врегульований Державною Фармакопеєю України (ДФУ). 

ДФУ – це нормативний документ, в якому описані фізико-хімічні та біологічні 

методи аналізу якості лікарського засобу (Фармацевтична Енциклопедія. 

Режим доступу: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2462/derzhavna-

farmakopeya-ukraini). Звісно, це стосується й заводів з виробництва лікарських 

засобів. Але в умовах аптеки питання контролю виробництва стає більш 

гостро.  

Також при виробництві ліків в умовах аптеки виникає таке поняття як 

технологія ліків. Практикант має засвоїти якомога більше технологічних 

аспектів виготовлення різних лікарських форм: твердих, рідких, м’яких, води 

очищеної, води для ін’єкцій. Особливу увагу слід приділити дотриманням 

умов асептики задля такого виробництва.  

Не менш важливим є поняття внутрішньо-аптечних заготовок та робота 

на місці провізора-технолога (дефектара). 

Майбутні спеціалісти мають чітко засвоїти й такі речі, як належне 

зберігання лікарських засобів, поняття карантину, вилучення з обігу, 

реєстраційні дані тощо.  

Особливу увагу слід приділити тому факту, що в аптечній установі є в 

наявності також й вироби медичного призначення, ринок та виробництво яких 

врегульовані окремими нормативно-правовими актами законодавства 

України.  

На полицях сучасного аптечного супермаркету наявні ще й супутні 

товари, які мають косметичне призначення, а також харчові добавки (БАДи). 

Знання цих сегментів та їх особливостей також потребує окремих знань від 

провізора, бо нерідко пересічний громадянин не бачить різниці між БАДом та 

лікарським засобом, а косметичний засіб може знадобитися за суто медичним 

призначенням. 



Таким чином, практика в аптеці має охопити досить багато питань, 

завдяки яким майбутній спеціаліст зможе працювати та належно виконувати 

свої обов’язки, бо його знання мають стати у нагоді здоров’ю людини та 

завдати їй шкоди.  


