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ЩОДЕННИК
виробничої практики зі спеціалізації «Лікарські рослини та фітотерапія»
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
Морфолого-анатомічне вивчення лікарської рослинної сировини.

Опис робочого місця, наявного устаткування та обладнання для проведення
фармакогностичних та фітохімічних досліджень.
Визначення
тотожності
лікарської
рослинної
сировини
макроскопічним,
мікроскопічним, та за допомогою фітохімічного аналізу — якісні реакції на присутність у
сировині тих чи інших груп сполук в залежності від товарного стану лікарської рослинної
сировини (ціла, подрібнена тощо).
Визначити тотожність 2-х гербарних зразків лікарської рослинної сировини
макроскопічним методом вказати морфологічну характеристику родин, рослини які є
джерелом сировини, що переробляється на фармацевтичних підприємствах.

Підпис
керівника

Дата

Опис робіт
Приготування екстрактів для дослідження біологічно активних речовин в ЛРС.

Приготувати:
1) 200 мл настою із листя м'яти перцевої (1:10):
2) Настій кореневищ з корінням валеріани – 10,0 г.
Листя м'яти – 4,0 г.
3) Настій Кореня алтея – 10 г,
Кореневища з коренями валеріани – 8 г,
Трави собачої кропиви – 20 г,
Листя мати-й-мачухи – 20 г,
Кори калини – 25 г,
Води очищеної – до 1000 мл
вказати стадії та особливості приготування настоїв з даної ЛРС.

Підпис
керівника

Дата

Опис робіт
Виявлення і дослідження якісного складу біологічно активних речовин в екстрактах з ЛРС.
1) Провести виявлення флавоноїдів за допомогою хімічних реакцій
2) Провести виявлення дубильних речовин за допомогою хімічних реакцій
3) Провести виявлення кумаринів за допомогою хімічних реакцій
4) Провести ТШХ аналіз флавоноїдів
5) Провести ТШХ аналіз дубильних речовин
у ЛРС, вказати хімізм можливих реакцій, спостереження, зробити висновки за
результатами проведених досліджень.

Підпис
керівника

Дата

Опис робіт

Підпис
керівника

Дослідження кількісного вмісту біологічно активних речовин в екстрактах з ЛРС.
1) Визначення кількісного вмісту суми гідроксикоричних кислот за методикою ДФУ.
2) Визначення вмісту суми флавоноїдів за методикою ДФУ.
3) Визначення вмісту хлорофілів за методикою ДФУ.
4) Визначення вмісту каротиноїдів за методикою ДФУ.
у ЛРС, надати методику визначення та результати, зробити висновки за результатами
проведених досліджень.

Дата

Опис робіт
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 виробничої практики зі спеціалізації для студентів.

Підпис
керівника

ЗВІТ
про виробничу практику зі спеціалізації
“Лікарські рослини та фітотерапія”
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

