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ЩОДЕННИК
виробничої практики зі спеціалізації «Хіміко-токсикологічний аналіз»
студента (ки) 5-го курсу
фармацевтичного факультету
(прізвище, ім'я, по батькові)

Місце проходження виробничої практики
Кафедра фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії
(найменування установи, підприємства, його адреса, телефон)

Час проходження практики: з «_______» по «_______» 202_ р.
Керівники практики:
- від кафедри
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Завідувач кафедри фармацевтичної та біологічної хімії, фармакогнозії
_____Коновалова О.Ю._______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Графік виходу на практику.
Дата

Початок роботи

Кінець роботи

Підпис студента

Підпис керівника

Погоджено з керівником навчальної практики від кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії
_____________________
(підпис)

Дата

Опис робіт
Знайомство з базою практики. Техніка безпеки при роботі в лабораторіях хімікотоксикологічного аналізу.
Знайомство з організацією судово-медичної і судово-хімічної експертиз в органах охорони
здоров’я України.

1) Навести правила роботи і техніки безпеки в лабораторії токсикологічної хімії;
правила роботи з токсичними речовинами і біологічним матеріалом,
електроприладами.
2) Організація судово-медичної і судово-хімічної експертиз в Україні.

Підпис
керівника

Дата

Опис робіт
Порядок виконання і ведення документації судово-хімічних експертиз.
Підготовка проб для ХТА, попередні випробування біологічного матеріалу.
Визначення токсичних речовин в біологічному матеріалі, лікарських препаратах, об’єктах
навколишнього середовища.
1) Особливості документообігу ХТА та судово-хімічної експертизи.
2) Провести зовнішній огляд 4-х об'єктів дослідження, визначити їхні осовні властивості.
3) Провести попередні проби для отриманих на аналіз об'єктів дослідження.
Методики та результати випробувань записати в щоденник.

Підпис
керівника

Дата

Опис робіт

Лабораторний експрес-аналіз гострих інтоксикацій.
1) Провести експрес–аналіз об’єкта дослідження на наявність похідних 1,4-бензодіазепіну
за продуктами гідролізу.
2) Провести експрес–аналіз об’єкта дослідження на наявність похідних 1,4-бензодіазепіну
без попереднього гідролізу.
3) Провести експрес–аналіз сечі на наявність похідних фенотіазину.
Методики та результати випробувань записати в щоденник.

Підпис
керівника

Дата

Опис робіт

Підпис
керівника

Використання хімічних, фізико-хімічних та біологічних методів аналізу токсичних речовин.
1) Виконати дослідження на наявність ФОС хроматографічним методом.
2) Провести визначення кількісного вмісту оксиду вуглецю (ІІ) в пробі крові за
карбоксигемоглобіном спектрофотометричним методом.
Методики та результати випробувань записати в щоденник.

Дата

Опис робіт
Складання акту хіміко-токсикологічного дослідження.
Звіт студента про результати виробничої практики, складання заліку.
Студент щоденно проводить записи з виконаної праці у щоденнику. Щоденник з виробничої
практики є офіційним документом, без щоденника або при незадовільному оформленні
щоденника практика не може бути зарахована.
Вимоги до оформлення звіту наведені нижче.
Питання для підготовки до заліку, критерії оцінювання наведенні в методичних рекомендаціях
до иробничої практики зі спеціалізації для студентів.

Підпис
керівника

ЗВІТ
про виробничу практику зі спеціалізації
“Хіміко-токсикологічний аналіз”
Студента (ки) 5–го курсу
фармацевтичного факультету
_______________________________________
(прізвище, ім’я, по–батькові)

Місце проходження виробничої практики: __Кафедра фармацевтичної і
______біологічної хімії, фармакогнозії___________________________________
(найменування установи)

Термін проходження практики: з _______ по ______ 202_ р.

У звіті відображається весь комплекс набутих знань та умінь під час
проходження практики. У звіті повинна бути наведена загальна характеристика
установи, відзначені умови в яких студент працював, відображений основний
зміст практики – кількість виконаних аналізів по окремим видам роботи і
перелічені використані методи аналізу, зроблені висновки про виконання
програми. Необхідно також указати труднощі, які виникли в роботі, позитивні й
негативні сторони в організації виробничої практики, свою участь в громадському
житті колективу підприємства, а також пропозиції для покращання організації
виробничої практики.
Звіт складається особисто студентом, керівником підприємства не
засвідчується.

дата

підпис студента

