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 Середа Примітка 

І тиждень Консультації Відповідальний  

викладач 

Будзан Л.Б. ІІ тиждень Відробки 

 

Матеріально-технічне забезпечення  

лабораторії практичної фармації № 4 

1. Фотометр фотоелектричний КФК-3, 

2. Мікроскоп delta Optical Genetic Pro,  

3. Штатив універсальний ШУ-05,  

4. рН-метр,  

5. Віскозиметр ротаційний VR 3000 (Viscotech Hispania, SL),  

6. Сушильні шафи,  

7. Аналітичні, технічні, аптечні ваги,  

8. Електричні ваги AXIS,  

9. Набори різноважок,  

10. Стерилізатор,  
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11. Інфундирні апарати,  

12. Змішувач МИ-2,  

13. Змішувач для ін’єкційних розчинів,  

14. Пілюльна машинка,  

15. Форми для виливання супозиторіїв, \ 

16. Дозатор,  

17. Лабораторний посуд,  

18. Бюреткові системи,  

19. Вертушки,  

20. Лікарські субстанції та допоміжні речовини,  

21. Пакувальний матеріал, 

22. Тара, 

23. Допоміжні пристрої та обладнання. 

 

У лабораторії практичної фармації № 4 на 2021-2022 н.р. оновлено 

перелік практичних завдань та алгоритм виконання практичних навичок; 

поновлено методичний матеріал: для практичних занять студентів та 

самостійної позааудиторної роботи з дисциплін: «Технологія ліків», 

«Технологія лікарських косметичних засобів», «Біофармація», ведеться 

журнал індивідуальної роботи студентів. 

 

Перелік практичних навичок, якими повинен опанувати студент: 

1. Використовувати в професійній діяльності нормативно-правові та 

законодавчі акти України, вимоги належної аптечної практики (GPP) та 

належної виробничої практики (GМР) до виготовлення ЛЗ в умовах аптек та 

промислових підприємств; 

2. Читати та писати рецепти на латинській мові; 

3. Виявляти фізичні, хімічні та фармакологічні несумісності, 

вирішувати питання про можливість приготування і відпуску лікарських 

препаратів з урахуванням сумісності компонентів пропису; 

4. Перевіряти і, якщо необхідно, виправляти разові та добові дози 

отруйних, наркотичних, сильнодіючих лікарських речовин та прекурсорів, 

норми відпуску наркотичних та прирівнених до них речовин; 

5. Розраховувати кількості компонентів пропису; 

6. Готувати за індивідуальними рецептами екстемпоральні лікарські 

форми згідно вимог нормативних документів; 

7. Вибирати оптимальний варіант технології і, відповідно до нього, 

готувати лікарський препарат з постадійною оцінкою якості; 

8. Написати паспорт письмового контролю; 

9. Оцінювати якість виготовленого препарату та оформляти до 

відпуску згідно з АНД; 

10. Дотримуватися умов зберігання та виду упаковки з метою 

забезпечення стабільності лікарських форм; 

11. Враховувати вплив фармацевтичних факторів (вид лікарської 

форми, розмір частинок лікарських речовин, якісний та кількісний склад 



лікарських та допоміжних речовин, технологічні процеси та апарати та ін.) 

На якість та біологічну доступність лікарських засобів; 

12. Виявляти прописи ліків, що часто повторюються та проводити їх 

внутрішньоаптечну заготівлю; 

13. Проводити комплекс заходів, що забезпечують дотримання 

санітарного режиму в аптечних установах, та здійснювати контроль за 

асептичним приготуванням лікарських форм; 

14. Дотримуватися правил техніки безпеки та охорони праці; 

15. Вирішувати питання щодо проведення технологічних досліджень 

при виборі способів приготування лікарських засобів, виходячи із фізико-

хімічних та технологічних властивостей вихідних матеріалів; 

16. Знаходити оптимальний варіант промислового виготовлення 

лікарських засобів; 

17. Проводити фізико-хімічні та технологічні дослідження готової 

продукції; 

18. Проводити стандартизацію готової продукції відповідно до вимог 

АНД. 

 



Використання лабораторії для підготовки випускників до проведення 

об’єктивного структурованого практичного іспиту (ОСПІ) 

з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ» 

 

У лабораторії практичної фармації № 4 підготовлено перелік типових 

задач діяльності та зміст умінь, якими повинен володіти магістр 

фармацевтичного факультету ІФНМУ з «Технології ліків». 

 

Випускник повинен здійснювати: 

1.1. Вказати вид лікарської форми, перевірити сумісність інгредієнтів; 

1.2. Перевірити разові та добові дози отруйних, наркотичних чи 

сильнодіючих речовин; 

1.3. Провести розрахунки кількостей лікарських і допоміжних речовин: 

- розрахувати загальний об’єм лікарської форми; 

- розрахувати масу лікарських речовин; 

- розрахувати об’єм концентрованого розчину; 

- розрахувати об’єм води очищеної. 

1.4. Підібрати та заповнити етикетки для оформлення до відпуску лікарської 

форми: 

- підібрати та заповнити основну етикетку; 

- підібрати попереджувальні етикетки. 

2.1. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог та правил фармацевтичного 

порядку: 

- обробка рук; 

- обробка стола до початку роботи; 

- підбір посуду для виготовлення та відпуску ЛФ; 

- прибирання робочого місця після виготовлення ЛФ 

2.2. Техніка відважування порошкоподібних лікарських засобів: 

- вибір ваг; 

- обробка ваг до зважування; 

- положення пальців при зважуванні ; 

- розміщення на шальках терезів наважок; 

- підкладання паперової капсули; 

- насипання порошку; 

- розміщення штангласів; 

- обробка штангласу після відважування порошку; 

- обробка ваг після зважування. 

2.3. Технологія виготовлення мікстури (з дотриманням послідовності 

додавання компонентів): 

- відмірювання води; 

- розчинення порошків; 

- проціджування; 

- відмірювання концентрованих розчинів; 

- відмірювання настойки чи інших рідин; 

- дотримання послідовності додавання компонентів. 



2.4. Підбір таро-закупорювальні матеріали та посуд до відпуску лікарської 

форми: 

- правильний вибір флакону; 

- закупорювання. 

2.5. Оформити паспорт письмового контролю: 

- написання компонентів пропису латинською мовою; 

- правильний порядок додавання речовин; 

- кількості використаних речовин, КЗО; 

- загальне оформлення ППК. 

3.1. Скласти рівняння матеріального балансу: 

- проведення розрахунків;  

- рівняння матеріального балансу. 

3.2. Розрахувати вихід і втрати: 

- розрахунок виходу; 

- розрахунок витрат. 

3.3. Навести робочий  пропис для промислового виготовлення цього 

лікарського засобу. 

3.4. Вказати назву і призначення приладу: 

- назва приладу; 

- призначення приладу. 

3.5. Зазначити показники якості ЛФ, які визначають за допомогою цього 

приладу та їх норми відповідно до вимог ДФУ: 

- показники якості ЛФ; 

- норми відповідно до вимог ДФУ. 

 

 

 

 


