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ЩОДЕННИК
виробничої практики з Фармацевтичної хімії
студента (ки) 5-го курсу фармацевтичного факультету
(прізвище, ім'я, по батькові)

Місце проходження виробничої практики

(найменування установи, підприємства, його адреса, телефон)

Час проходження практики: з «_______» по «_______» 2020 р.
М.П.
Керівники практики:
від установи, підприємства _____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по–батькові, підпис)

Керівники практики:
від кафедри ______________________Гудзенко О.І.________________________________________________________
(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

(один день) Ознайомлення з фармацевтичним підприємством, постановкою контролю якості лікарських
засобів та організацією робочого місця провізора–аналітика.
Знайомство з державною системою забезпечення контролю якості лікарських засобів в
Україні (НТД, що регламентує якість лікарських засобів; організація робочого місця
провізора-аналітика або Центральної заводської лабораторії).
Опис та характеристика бази практики, робочого місця провізора-аналітика, наявного
устаткування та обладнання для проведення контролю якості ЛЗ згідно чинного
законодавства України.

Підпис
керівника

Дата

(один день)

Опис робіт

Виготовлення та аналіз титрованих і робочих розчинів, аналіз води очищеної.
Способи приготування титрованих розчинів, встановлення титру робочих розчинів
(навести приклади щонайменше 4 проведених досліджень з описом методики досліджень та
хімічними реакціями).
Аналіз води очищеної (або води дистильованої), привести відповідні методи контролю згідно
ДФУ.

Підпис
керівника

Дата

Опис робіт

(чотири дні) Аналіз лікарських засобів з використанням хімічних та фізико–хімічних методів.
Проведення визначення якісного складу та кількісного вмісту екстемпоральних лікарських
засобів хімічними реакціями та за допомогою фізико-хімічних методів (навести
щонайменше 3 приклади проведених досліджень з описом методики досліджень, хімічними
реакціями та спостереженнями).

Підпис
керівника

Дата

Опис робіт

(вісім днів) Експрес–аналіз лікарських форм.
Здійснення вхідного контролю лікарських засобів (сировини, пакувальних матеріалів,
напівфабрикатів). Система сертифікації фармацевтичних препаратів, оцінка якості
лікарських засобів до надходження в продаж. Правила зберігання лікарських засобів.
Здійснення контролю за дотриманням встановлених термінів придатності лікарських
засобів (наведіть відповідні зразки бланків документів)
Аналіз екстемпоральної рецептури і / або рослинної сировини та фітопрепаратів,
готової продукції (готових лікарських форм в залежності від місця проходження
практики). Оформлення отриманих результатів відповідно до МКЯ (навести
щонайменше 3 приклади проведених досліджень з описом методики досліджень та
хімічними реакціями, розрахунком кількісного вмісту та допустимих норм відхилень для
ЕЛЗ).

Підпис
керівника

Дата

Опис робіт

(один день) Написання звіту про виробничу практику, оформлення щоденника і 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
з Фармацевтичної хімії
Студента (ки) 5–го курсу
фармацевтичного факультету
_______________________________________
(прізвище, ім’я, по–батькові)

Місце проходження виробничої практики:
_________________________________________________________________
(найменування установи)

Термін проходження практики: з _______ по ______ 2020 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

