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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Вибіркова дисципліна «Сучасні науково-

практичні аспекти в фармацевтичних

технологіях» формує у майбутніх фахівців

здатність забезпечити вирішення професійних

задач. Дисципліна передбачає поглиблення

теоретичних знань здобувачів щодо технологічних

процесів виготовлення лікарських засобів в

аптеках і в промислових умовах, їх упакуванням

та маркування; вдосконалення практичних

навичок і вмінь, необхідних у майбутній

виробничо-практичній роботі та науково-

дослідницькій діяльності для прийняття

самостійних рішень під час виконання конкретних

задач.



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ
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Форма 

навча-

ння

Курс Семестр

Кількість годин Вид 

контролю
Усього

год / 

кредитів 

ECTS

Лекції Практи-

чні

заняття

СПРС

Денна 2 4 180/6 10 50 120 ПМК №1

Заочна 2 4 180/6 8 20 152 ПМК №1



Тематичні плани лекцій
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№

з/п
Тема  лекції

К-сть

годин

1.

Загальні вимоги до виготовлення та промислового виробництва 

ліків. Нормативна документація у виробництві (виготовленні) 

лікарських засобів
2

2.
Теоретичні та практичні основи виготовлення твердих лікарських

засобів 2

3.
Теоретичні та практичні основи виготовлення лікарських засобів з

рідким та пружно-в’язким дисперсійним середовищем 2

4.
Теоретичні основи та особливості виробництва галенових та 

новогаленових препаратів 2

5.
Парафармацевтичні лікарські засоби: косметичні лікарські засоби,

ветеринарні лікарські засоби, гомеопатичні лікарські засоби. 2

Всього 10



Тематичні плани практичних занять
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№

з/п
Тема  заняття

К-сть

годин

1.
Загальні вимоги до виготовлення та промислового виробництва ліків.

Нормативна документація у виробництві (виготовлені) лікарських засобів
4

2. Біофармацевтичні аспекти лікарських засобів та їх застосування 4

3.
Обґрунтування вибору допоміжних речовин при розробці лікарського засобу 

та лікарської форми
4

4.
Особливості технології твердих лікарських форм аптечного і промислового

виготовлення
4

5.
Сучасні аспекти виготовлення лікарських засобів з рідким дисперсійним

середовищем
4

6.
Теоретичні основи та особливості виробництва галенових та новогаленових

препаратів
4

7.
Розробка складів та технології лікарських засобів з пружно-в’язким 

дисперсійним середовищем
4

8.
Теоретичні основи та особливості виробництва офтальмологічних лікарських 

засобів
4

9. Номенклатура та особливості технології ветеринарних препаратів 4

10.
Основи сучасної гомеопатії. Номенклатура препаратів та особливості

виготовлення
4

11.
Сучасні аспекти розробки складу та технологія дитячих та геріатричних

лікарських форм
4

12. Взаємодія та побічна дія лікарських засобів 4

13. Підсумковий контроль модуля 1 2

Всього 50



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ
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МОДУЛЬ 1. Сучасні науково-практичні аспекти в 

фармацевтичних технологіях.

Поточна навчальна діяльність оцінюється на практичних

заняттях у відповідності з конкретними цілями, який

включає оцінювання навчальної діяльності тем практичних

занять і самостійної роботи.

За поточну навчальну діяльність здобувач може

отримати 120 балів. Одержані бали додаються до суми балів,

набраних здобувачем за поточну навчальну діяльність.

Максимальна кількість балів в сумі за модуль 1

складає 120 (12 занять по 10 балів = 120).

Мінімальна кількість балів для допуску до

підсумкового модульного контролю модулю 1 – 60 (12 занять

по 5 балів = 60).



Підсумковий контроль знань, його форми та 

оцінювання 
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Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання 

9



• Ваги аналітичні, технічні, аптечні;

• Фотометр фотоелектричний КФК-3,

• Мікроскоп delta Optical Genetic Pro, 

• рН-метр, 

• Віскозиметр ротаційний VR 3000 

(Viscotech Hispania, SL).

Матеріально-технічне забезпечення 

ВК 8. Сучасні науково-практичні аспекти у фармацевтичних

технологіях



• Сушильні шафи,

• Стерилізатор,

• Інфундирні апарати,

• Змішувач МИ-2,

• Змішувач для ін’єкційних

розчинів,

• Водяна баня;

• Шафи для зберігання допоміжних

та лікарських речовин.

Матеріально-технічне забезпечення 

ВК 8. Сучасні науково-практичні аспекти у фармацевтичних

технологіях



Для унаочнення навчання використовуються навчально-

методичні таблиці

Матеріально-технічне забезпечення 

ВК 8. Сучасні науково-практичні аспекти у фармацевтичних

технологіях


