
 





  ВСТУП 

Робоча програма дисципліни «Аптечна технологія ліків» складена відповідно до освітньої 

програми «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Аптечна 

технологія ліків як навчальна дисципліна: базується на використанні знань та практичного досвіду 

багатьох суміжних наук  -  анатомії і фізіології людини, біології, хімії, фізики, фармакології, 

фармакогнозії та ін.  

Аптечна технологія ліків  –  наука про теоретичні основи та виробничі процеси переробки 

лікарських засобів у лікарські препарати шляхом надання їм відповідної лікарської форми в 

умовах аптеки за екстемпоральними, фармакопейними та мануальними прописами.  

Аптечна технологія ліків базується на теоретичних положеннях фізики, ботаніки, 

мікробіології, фізичної та колоїдної хімії, гігієни, аналітичної і органічної хімії, фармакології i т.ін. 

та відіграє важливу роль у формуванні світогляду провізорів i в забезпеченні їх спеціальної 

технологічної пiдготовки. 

 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 22 Охорона здоров'я  

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 

Освітній ступінь Магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 

Кількість кредитів ECTS 5,6 

Загальна кількість годин 180 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр 6 6 

Кількість аудиторних годин: 84 22 

лекції 34 10 

практичні заняття 50 12 

семінарські занняття - - 

лабораторні заняття, год. - - 

Самостійна робота, год. 96 158 

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 
2 / 3 

- 

Індивідуальні науково-дослідні 

завдання 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни  є навчання  здобувачів вищої освіти теоретичним 

основам i практичним умінням та навичкам приготування лікарських форм, здійсненню 

постадiйного контролю, стандартизації, бiофармацевтичної оцінки, вдосконалення їх технології, 

визначення впливу умов зберігання та виду упаковки на стабільність лікарських форм з метою 

підготовки здобувачів вищої освіти до діяльності провiзора-технолога.  

  Завданнями   дисципліни є: 

– навчання студентів діяльності провізора-технолога; 

– вивчення теоретичних основ набуття професійних вмінь та навичок виготовлення лікарських 

форм, а також визначення впливу умов зберігання і виду упаковки на стабільність лікарських 

препаратів 

 

У результаті вивчення дисципліни  студент повинен знати: 



– основні діючі накази МОЗ України та іншу нормативну документацію щодо приймання 

рецептів, виготовлення, контролю якості та відпуску екстемпоральних лікарських засобів;  

–  фізико-хімічні, хімічні, фармакологічні несумісності та способи їх усунення;  

– класифікацію лікарських і косметичних засобів; 

–  особливості складу лікарських препаратів;  

– асортимент та характеристику допоміжних речовин, які використовуються у виробництві 

екстемпоральних лікарських засобів , принципи їх підбору.  

–  біофармацевтичну оцінку лікарських засобів  аптечного виробництва, основні напрямки 

наукових досліджень у цій галузі; 

– фізико-хімічні властивості інгредієнтів лікарських засобів;  

– теоретичні основи технології різноманітних лікарських форм;  

– основні правила введення інгредієнтів у лікарські форми;  

–  номенклатуру та принципи використання засобів малої механізації;  

– контроль якості лікарських засобів;  

– науково-технічні досягнення в технології лікарських засобів. 

вміти: 

– користуватися нормативною, довідковою та науковою літературою для вирішення 

професійних завдань;  

– виявляти фізичні, хімічні та фармакологічні несумісності, вирішувати питання про 

можливість приготування і відпуску препаратів з урахуванням сумісності інгредієнтів 

пропису;  

– розрахувати кількість компонентів рецептурного пропису, загальний об'єм або масу 

лікарського і косметичного препарату, написати  паспорт письмового контролю;  

–  вибрати оптимальний варіант технології препарату; 

–  готувати за індивідуальними рецептами тверді, рідкі, м'які лікарські форми (порошки, 

водні та неводні розчини, суспензії, емульсії, водні витяги з рослинної сировини, лініменти, 

лікарські та косметичні мазі, креми, помади, супозиторії, розчини для ін'єкцій) з 

урахуванням теоретичних основ технології і вимог нормативної документації;  

– оцінювати якість виготовленого препарату згідно з НТД;  

– дотримуватись умов зберігання з метою забезпечення стабільності препаратів;  

– проводити комплекс заходів, що забезпечують дотримання санітарного режиму в аптечних 

закладах;  

– дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки;  

– дотримуватись деонтологічних принципів взаємовідносин з колективами аптечних установ, 

з пацієнтами та їх рідними, з лікарями лікувально -профілактичних установ.  

Студент повинен оволодіти навичками: 

– виготовляти  порошки з отруйними, сильнодіючими і наркотичними речовинами; 

– виготовляти  концентровані розчини. Виготовляти мікстури з використанням сухих 

речовин і концентрованих розчинів; 

– виготовляти  порошки з  барвними та пахучими речовинами. Виготовляти порошки з 

речовинами, які важко подрібнюються, та екстрактами; 

– виготовляти розчини ВМС і колоїдні розчини; 

– виготовляти суспензії; 

– виготовляти емульсії; 

– виготовляти настої і відвари; 

– виготовляти лініменти гетерогенні; 

– виготовляти мазі гетерогенні; 

– виготовляти супозиторії методом викачування та методом виливання; 

– виготовляти дитячі лікарські форми та лікарські форми з антибіотиками; 

– виготовляти очні краплі і мазі; 

  

Набуття компетентностей: 

загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

спеціальні (фахові) компетентності (СК):  



СК 7 Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та інших товарів 

аптечного асортименту відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил 

Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я. 

СК 12 Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно- правових, 

законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик. 

СК 14 Здатність організовувати та здійснювати виробничу діяльність аптек щодо 

виготовлення лікарських засобів у різних лікарських формах за рецептами лікарів і 

замовленнями лікувальних закладів, включаючи обґрунтування технології та вибір 

допоміжних матеріалів відповідно до правил Належної аптечної практики (GPP). 

СК 15 Здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах 

фармацевтичних підприємств, включаючи вибір та обґрунтовуванням 

технологічного процесу, обладнання згідно до вимог Належної виробничої 

практики (GMP) з відповідною розробкою та оформленням необхідної 

документації. Визначати стабільність лікарських засобів 

Результати навчання (РН): 

РН 3. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

РН 14. Визначати вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, розподілу, 

депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і обумовлені станом, особливостями 

організму людини та фізико-хімічними властивостями лікарських засобів. 

РН 15. Прогнозувати та визначати вплив факторів навколишнього середовища на якість 

лікарських засобів та споживчі характеристики інших товарів аптечного асортименту під час їх 

зберігання. 

РН 22. Обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних лікарських формах 

за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, оформлювати їх до відпуску. 

Виконувати технологічні операції: відважувати, відмірювати, дозувати різноманітні лікарські 

засоби за масою, об’ємом тощо. Розробляти й оформлювати технологічну документацію щодо 

виготовлення лікарських засобів в аптеках 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

ЗМІ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ. ПОРОШКИ. ЗБОРИ.  

Конкретні цілі: 

– Засвоїти основні терміни та поняття технології ліків, засвоїти сучасні вимоги нормативної 

документації, що регламентує технологію та контроль якості екстемпоральних лікарських 

засобів та готових лікарських препаратів в Україні та за кордоном; 

–  Засвоїти правила зважування сипких, рідких і в’язких (густин) речовин на ручних, 

рецептурних та електронних терезах; 

– Засвоїти правила відмірювання рідин за об’ємом та краплями; 

– Засвоїти правила раціональної технології твердих лікарських препаратів в умовах аптек, 

використовуючи необхідне обладнання; 

–  Засвоїти вплив фізико-хімічних властивостей лікарських речовин на технологію 

екстемпоральних твердих лікарських форм; 

– Засвоїти правила приготування лікарські форм за утрудненими прописами з використанням 

особливих прийомів. 

Тема 1  Загальні питання технології ліків. Державний контроль за виробництвом лікарських 

препаратів.   
Технологія лікарських препаратів як наукова дисципліна, основні терміни.    

Основні фармацевтичні поняття: лікознавство, фармація, біофармація, фармацевт, провізор 

тощо. Визначення технології лікарських форм як наукової дисципліни, її завдання на сучасному 

етапі і напрямки розвитку. Технологічні терміни: лікарський засіб, лікарська сировина, лікарська 

форма, лікарська речовина, лікарський препарат та ін. Класифікація лікарських форм: 

дисперсологічна, за агрегатним станом, в залежності від способу вживання, шляхів введення. 

Напрямки державного нормування виробництва лікарських препаратів. Види нормативних 

документів (НТД) та довідкової літератури з фармації. Накази, які регламентують умови 

приготування, зберігання та відпуску лікарських засобів з аптек. Обмеження кола осіб, що мають 



право на фармацевтичну діяльність згідно з основами законодавства України про охорону 

здоров’я. Нормування складу лікарських препаратів. Прописи офіцинальні та магістральні 

(екстемпоральні). Рецепт, його структура. Правила виписування рецептів згідно нормативних 

документів (накази МОЗ України). Державна фармакопея, її структура та правила, якими слід 

користуватися під час пошуку необхідної інформації щодо лікарських засобів. Нормування якості 

лікарських і допоміжних речовин та лікарських засобів (Державна фармакопея, інші види НТД, 

накази МОЗ України). Нормування умов приготування і технологічного процесу виробництва 

лікарських препаратів (накази МОЗ України). Поняття про дози та їх класифікація. 

Правила прописування і оформлення рецептів.  . Санітарний режим в аптеках. 

  

Тема 2. Дозування в аптечній практиці. Тверді лікарські засоби (порошки, присипки, 

пудри, маски).  

Типи вагів, які застосовуються в аптечній практиці. Будова рецептурних (тарирних) і 

ручних терезів, межа їх точності. Метрологічні характеристики терезів: стійкість, точність 

(вірність), чутливість, постійність показань та їх визначення. Державна перевірка терезів. Правила 

зважування на ручних і рецептурних терезах сипких, рідких і в’язких (густих) речовин. Догляд за 

терезами та важками. Визначення відносної помилки зважування. Чинники, які впливають на її 

величину. Мірний посуд. Правила відмірювання рідин за об’ємом. Визначення стандартного 

краплеміра. Правила дозування рідин краплями. Чинники, що впливають на точність дозування. 

Калібрування нестандартного краплеміра за масою та об’ємом. Оцінка якості, оформлення до 

відпуску та зберігання лікарських засобів у відповідності з нормативною документацією (накази 

МОЗ України). 

Характеристика порошків як лікарської форми, їх класифікація. Вимоги Державної 

фармакопеї до порошків. Технологія твердих лікарських засобів з речовинами, які відрізняються 

насипною масою, щільністю, кристалічною будовою.  

Характеристика і класифікація твердих лікарських засобів, вимоги до них. Прописування у 

рецептах. Технологія простих та складних  порошків.  

Особливості технології, обумовлені різним співвідношенням компонентів, структурою 

часток, насипною масою. Пакування, оцінка якості, оформлення до відпуску. Умови зберігання.  

 

Тема 3.  Технологія твердих лікарських засобів з барвними, важкоподрібнювальними та 

пахучими речовинами.  
Способи прописування порошків. Стадії технологічного процесу приготування простих та 

складних порошків. Чинники, які впливають на порядок змішування компонентів при готуванні 
складних порошків. Правила приготування складних порошків з лікарськими речовинами, 
прописаними в рівних та різних кількостях. Технологія порошків з інгредієнтами, що 
відрізняються щільністю, насипною масою, будовою частинок (аморфні, дрібнокристалічні, 
грубокристалічні тощо). Основна апаратура, яка використовується для подрібнення, змішування і 
дозування порошків.  Правила підбору пакувального матеріалу у відповідності з фізико–хімічними 
властивостями компонентів порошку. Дозування порошків. Оцінка якості порошків у 
відповідності з вимогами Державної фармакопеї та інших нормативних документів (сипкість, 
однорідність змішування, ступінь дисперсності, точність дозування), упакування, оформлення до 
відпуску, зберігання (накази МОЗ України). 

Класифікація лікарських речовин на барвні та забарвлені. Перелік барвних і пахучих 
речовин та умови їх зберігання згідно вимог наказу МОЗ України. Особливості технології 
порошків з барвними речовинами та санітарні умови їх приготування. Правила введення пахучих 
речовин до лікарських форм. Особливості упакування порошків з леткими речовинами. Перелік 
важкоподрібнюваних лікарських речовин. Причини використання допоміжних рідин для 
покращання їх диспергування. Характеристика твердих желатинових капсул; випадки їх 
використання для пакування порошків. Оцінка якості та оформлення до відпуску порошків з 
барвними, пахучими, важкоподрібнюваними речовинами згідно вимог Державної фармакопеї та 
нормативно-технічної документації (накази МОЗ України). 

Збори: Класифікація. Особливості технології. 

 

Тема  4. Приготування порошків з сильнодіючими та отруйними речовинами. 
Правила прописування отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських речовин, 

порядок зберігання, відпуску та застосування у відповідності з вимогами наказів МОЗ України. 



Перевірка разових і добових доз отруйних та сильнодіючих лікарських речовин в порошках. 
Перелік наркотичних речовин та норми їх одноразового відпуску. Особливості приготування 
складних порошків з отруйними, наркотичними та сильнодіючими лікарськими речовинами, 
прописаними в малих (менше 0,05) кількостях.  

Тритурації.  Характеристика тритурацій, їх приготування, зберігання, використання для 
приготування порошків. Контроль якості, правила оформлення до відпуску і зберігання лікарських 
форм у відповідності з вимогами Державної фармакопеї та інших нормативних документів (накази 
МОЗ України). 

Пакування, оцінка якості, оформлення до відпуску. Умови зберігання. 

 

Тема 5. Технологія твердих лікарських засобів з екстрактами.  Технологія порошків з 

екстрактами. 

Характеристика екстрактів що використовуються в порошках, їх класифікація згідно з 

Державною фармакопеєю. Приготування розчинів густих екстрактів, умови та термін їх 

зберігання. Особливості технології складних порошків із сухими, густими і розчинами густих 

екстрактів. Використання напівфабрикатів для приготування складних порошків, їх переваги. 

Напрямки удосконалення технології порошків: розширення асортименту напівфабрикатів; 

впровадження засобів малої механізації в процес приготування порошків та ін. Біофармацевтичні 

аспекти твердих ліків. Оцінка якості і оформлення порошків до відпуску відповідно вимогам 

Державної фармакопеї та нормативної документації (накази МОЗ України). 

 

ЗМ  2.  РІДКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ. 

  

Конкретні цілі: 

– Навчити готувати рідкі лікарські засоби ,водні та неводні розчини, водні витяги з рослинної 

сировини; 

– Навчити оцінювати якість виготовлених лікарських препаратів і оформляти їх до відпуску;  

– Навчити готувати розчини ВМС, лікарські та косметичні суспензії та емульсії. 

 

Тема  6  Рідкі лікарські засоби.  Вода очищена. Концентровані розчини.   

Характеристика розчинів, як дисперсних систем, їх класифікація. Одержання очищеної 
води в умовах аптеки. Вимоги, які ставляться до очищеної води у відповідності з нормами, 
встановленими Державною фармакопеєю, інструкціями до наказів МОЗ України. Розрахунки 
кількості лікарських речовин і води для приготування концентрованих розчинів різними 
способами: з використанням мірного посуду; з урахуванням коефіцієнту збільшення об’єму; з 
урахуванням густини розчину. Правила приготування концентрованих розчинів для бюреткової 
системи згідно інструкції до наказу МОЗ України. Контроль якості концентрованих розчинів, 
умови їх зберігання та ведення обліку приготованих розчинів згідно наказів МОЗ України. 
Дозування за об’ємом. Чинники, що впливають на точність дозування. Будова бюреткової 
системи, правила догляду і користування нею. 

 

Лікарські форми у вигляді водних розчинів. Характеристика і вимоги до них.   

Концентровані розчини: характеристика, розрахунок кількості речовини та води очищеної, 

технологія, контроль якості, виправлення концентрацій, застосування і умови зберігання.  

 

Тема 7.  Приготування рідких лікарських форм масооб’ємним методом шляхом розчинення 

сухих лікарських речовин та використання концентрованих розчинів. 

Характеристика рідких лікарських форм як дисперсних систем, їх класифікація, вимоги до 

них. Способи прописування і позначення концентрацій розчинів. Перевірка доз отруйних і 

сильнодіючих речовин в мікстурах. Правила приготування рiдких лiкарських препаратiв з 

використанням концентрованих розчинiв у вiдповiдностi з iнструкцiєю по приготуванню рiдких 

лiкарських форм у аптеках, затвердженою наказом МОЗ України. Приготування розчинiв, що 

мiстять до 3% та бiльше 3% сухих лiкарських речовин, концентрованi розчини яких вiдсутнi. 

Додавання до розчинiв сиропiв, ароматних вод, галенових та новогаленових лiкарських засобiв та 

iн. Оцiнка якостi та зберiгання рiдких лiкарських препаратiв у відповідності з вимогами 

нормативних документів, закупорювання і оформлення до відпуску (накази МОЗ України). 



Особливі випадки приготування водних розчинів. Види утруднених випадкiв приготування 

водних розчинiв, що найбiльш часто зустрiчаються в аптеках: повiльне i важке розчинення або 

нерозчинність лікарських речовин в прописаному розчиннику; розкладання речовин, що легко 

окислюються; погіршення розчинності при сумісній присутності. Особливi технологiчнi прийоми, 

що дозволяють подолати утруднення при приготуваннi розчинiв: попереднє подрiбнення речовин 

та використання пiдiгрiтого розчинника; використання свiжоперегнаної води очищеної i вiдпо-

вiдних допоміжних матерiалiв; додавання допомiжних речовин i використання 

комплексоутворення при приготуваннi розчинiв; роздільне розчинення.  

 

 Тема 8. Краплі.  Неводні лікарські розчини (спиртові, гліцеринові, олійні).  Розчини 

високомолекулярних сполук. Колоїдні розчини. 

Краплі. Класифікація. Особливості технології. Спосіб приготування крапель.  

Характеристика крапель як лiкарської форми, їх класифiкацiя за способом застосування. 

Перевiрка доз отруйних i сильнодiючих речовин в краплях. Правила приготування крапель з 

використанням концентрованих розчинiв та шляхом розчинення сухих речовин. Приготування 

крапель на неводних розчинниках. Утворення евтектичних сумiшей. Оцiнка якостi та зберігання 

водних розчинiв і крапель, закупорювання, оформлення до вiдпуску вiдповiдно вимогам 

нормативних документів, (накази МОЗ України). 

Неводні лікарські розчини. Номенклатура стандартних фармакопейних рiдин; їх 

концентрацiї, хімічні та умовнi назви. Правила розрахунку кiлькостi води i фармакопейних рiдин в 

залежностi вiд способу прописування вiдповiдно iнструкцiї до наказу МОЗ України. Приготування 

розчинiв фармакопейних рiдин. Правила технiки безпеки при роботi з кислотами i лугами. 

Характеристика неводних  дисперсійних середовищ. Правила виготовлення лікарських 

форм на неводних розчинниках. Розведення етилового спирту з використанням формули 

розведення та алкоголеметричних таблиць. Технологія неводних розчинів. 

 Правила технiки безпеки при роботi з вогненебезпечними i вибухонебезпечними 

розчинниками. Оцiнка якостi i зберiгання розчинiв у вiдповiдностi з вимогами нормативних 

документів, закупорювання та оформлення до відпуску (накази МОЗ України). 

Пакування, оцінка якості, оформлення до відпуску. Умови зберігання. 

Розчини ВМС. Характеристика високомолекулярних сполук (ВМС), їх класифiкацiя та 

застосування у фармації. Вплив структури ВМС на процес розчинення обмежено i необмежено 

набухаючих речовин. Особливостi приготування розчинiв пепсину, желатину, крохмалю, 

метилцелюлози, натрiй-карбоксиметилцелюлози, рослинних екстрактів. Характеристика i 

властивостi колоїдних розчинiв.  

  Колоїдні розчини. Технологiя розчинiв захищених колоїдiв (коларголу, протарголу, 

iхтiолу). Правила додавання лiкарських речовин до розчинiв ВМС i захищених колоїдiв. Оцiнка 

якостi i зберiгання розчинiв ВМС i колоїдів, оформлення до відпуску у вiдповiдностi до вимог 

Державної фармакопеї i вiдповiдних iнструкцiй (накази МОЗ України).  

Пакування, оцінка якості, оформлення до відпуску. Умови зберігання 

 

Тема  9. Суспензії.  Емульсії. 
    Характеристика суспензiй як лiкарської форми i дисперсної системи; вимоги до них. 

Випадки утворення суспензiй. Фактори, що впливають на стійкість суспензій. Закон Стокса. 

Мікстури опалесцюючі та мутні.  

   Способи приготування суспензій. Дисперсiйний метод приготування суспензiй з 

гiдрофiльними (набухаючими i ненабухаючими) лiкарськими речовинами. Характеристика 

стабiлiзаторiв i механiзм їх дiї. Особливості технології суспензій гiдрофобних речовин з різко та 

нерізко вираженими властивостями. Конденсацiйний метод приготування суспензiй (хiмiчне 

диспергування, замiна розчинника). Мікстури опалесціюючі та каламутні. Оцiнка якостi суспензiй, 

правила закупорки, оформлення i зберiгання згiдно з вимогами нормативних документів (накази 

МОЗ України). 

Пакування, оцінка якості, оформлення до відпуску. Умови зберігання  

Емульсії. Характеристика емульсiй як лiкарської форми і дисперсної системи, їх 

класифiкацiя. Вимоги Державної фармакопеї до олiйних емульсiй. Типи олiйних емульсiй i методи 

їх визначення. Характеристика емульгаторiв, їх класифiкацiя i механiзм дiї. Загальні правила та 

способи приготування олiйних емульсiй. Розрахунок кiлькостi емульгатора, води i олiї. Стадії 



технологічного процесу приготування емульсій. Уведення лiкарських речовин з рiзними фiзико-

хiмiчними властивостями до складу олiйних емульсiй. Особливостi введення фенiлсалiцилату i 

сульфанiламiдiв. Оцiнка якостi та зберiгання емульсiй, закупорювання, оформлення до відпуску у 

вiдповiдностi з вимогами Державної фармакопеї та іншими нормативними документами (накази 

МОЗ України). 

 

Тема  10. Настої та вiдвари з лiкарської рослинної сировини, із екстрактiв-

концентратiв. Витяжки iз сировини, що мiстить слизи. 

Характеристика настоїв i вiдварiв як лiкарської форми і дисперсної системи. Способи 

прописування настоїв i вiдварiв. Теоретичнi основи процесу екстрагування iз рослинної лiкарської 

сировини. Чинники, що впливають на процес екстракцiї (спiввiдношення мiж кiлькiстю сировини i 

екстрагенту, стандартність, гiстологiчна будова i ступiнь подрiбненостi сировини, матерiал 

iнфундирки, температура, тривалiсть настоювання i охолодження, рН середовища, хiмiчний склад 

та ін.). Правила приготування настоїв i вiдварiв iз рослинної сировини i додавання до них 

лiкарських речовин згiдно з вимогами Державної фармакопеї. 

 Апаратура, що застосовується для приготування настоїв i вiдварiв. Особливостi 

приготування водних витяжок iз рослинної лiкарської сировини, що мiстить алкалоїди, кардіо-

глiкозиди, ефiрнi олiї, дубильнi речовини, антраценопохідні, сапонiни тощо. Особливi випадки 

приготування настоїв i вiдварiв (“подвiйні” настої, вiдвари iз листя сени та iн.). Авторськi прописи 

водних витяжок (мiкстура Дрягiна, Кватера, Равкiна та iн.).  

Оцiнка якостi, зберiгання водних витяжок, закупорювання і оформлення їх до вiдпуску 

згiдно з вимогами Державної фармакопеї та iнших нормативних документів (накази МОЗ 

України). 

Характеристика стандартизованих екстрактiв-концентратiв для приготування настоїв i 

вiдварiв, їх номенклатура. Переваги їх застосування в технології водних витяжок. Правила 

приготування водних витяжок за допомогою екстрактiв-концентратiв i введення в них рiзних 

лiкарських засобiв. 

 Особливостi приготування водних витяжок iз сировини, що мiстить слизи (кореня алтеї, 

насiння льону та iн.) i додавання до них рiзних лiкарських речовин. Оцiнка якостi i зберiгання 

водних витяжок у вiдповiдностi з вимогами нормативних документів, закупорювання i 

оформлення до вiдпуску (накази МОЗ України). Напрямки удосконалення технології водних 

витяжок. 

  Пакування, оцінка якості, оформлення до відпуску. Умови зберігання. 

 

 ЗМ 3. М’ЯКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ. СУПОЗИТОРІЇ. 

Конкретні цілі: 

– Навчити готувати  м’які  лікарські засоби: лініменти, мазі, креми, пасти та супозиторії; 

– Навчити оцінювати якість виготовлених лікарських та косметичних препаратів і оформляти 

їх до відпуску;  

 

Тема 11. Лініменти.  
 Характеристика лініментів як лікарської форми та дисперсних систем; їх класифікація в 

залежності від природи дисперсійного середовища, фізико-хімічних властивостей інгредієнтів і 

медичного призначення. Правила приготування лініментів різних типів дисперсних систем : 

розчинів, суспензій, емульсій, комбінованих. Фармакопейні прописи та утруднені випадки 

приготування лініментів, їх технологія 

Косметичні масла.  Пакування, оцінка якості, оформлення до відпуску. Умови зберігання.  

 

Тема  12. Мазі гомогенні.  Мазі суспензійні.  Мазі емульсійні.   
Характеристика мазей як лікарської форми і дисперсних систем, їх класифікація (за 

медичним призначенням, місцем застосування, консистенцією та фізико-хімічними властивостями 

лікарських речовин, що входять до складу мазей), вимоги Державної фармакопеї до них. Вимоги 

до мазевих основ, їх класифікація.  

Перелік мазевих основ, які рекомендуються ДФ, принципи їх підбору. Характеристика 

гідрофобних і гідрофільних основ. Основні технологічні стадії і правила приготування гомогенних 

мазей типу розчинів, сплавів. Фармакопейні прописи мазей-розчинів. Оцінка якості і зберігання 

лініментів та мазей відповідно до вимог нормативних документів, пакування і оформлення до 



відпуску (накази МОЗ) 

  Мазі суспензійні та емульсійні. Характеристика дифільних (гiдрофiльно-лiпофiльних) 

мазевих основ та емульгаторів для їх приготування. Характеристика суспензiйних (тритурацiйних) 

мазей та їх технологія в залежностi вiд процентного вмiсту лiкарських речовин. Офiцинальні 

прописи суспензiйних мазей. Особливостi введення в дерматологічні мазi резорцину та цинку 

сульфату. Пасти, їх класифiкацiя. Особливостi приготування дерматологiчних паст. 

Характеристика емульсiйних мазей різних типів та їх приготування в залежності від властивостей 

лікарських і допоміжних речовин. Особливостi складу та технології охолоджуючих мазей 

(кольдкремiв). Правила введення в мазі протарголу, таніну та рослинних екстрактів різної 

консистенції. Оцiнка якостi двофазних мазей, зберігання та оформлення до відпуску згiдно до 

вимог Державної фармакопеї, інших нормативних документiв (накази МОЗ України). 

Пакування, оцінка якості, оформлення до відпуску. Умови зберігання. 

 

Тема  13.  Мазі комбіновані.   
Характеристика комбінованих мазей і загальні правила їх приготування. Стадії 

технологічного процесу приготування багатофазних мазей з урахуванням фізико-хімічних 

властивостей лікарських речовин. Приготування мазей із застосуванням внутрішньоаптечних 

заготовок (концентратів і напівфабрикатів).  

Основні реологічні характеристики, як показники якості мазей. Біофармацевтичні аспекти 

мазей. Принцип підбору основ з урахуванням медичного призначення мазей. Методи контролю 

якості комбінованих мазей, їх зберігання та оформлення до відпуску згідно вимог Державної 

фармакопеї, інших нормативних документів (накази МОЗ України). Напрямки удосконалення 

мазей і лініментів екстемпорального приготування. 

Пакування, оцінка якості, оформлення до відпуску. Умови зберігання. 

 

Тема  14.  Приготування супозиторії  методом викачування.  

Характеристика супозиторiїв як лiкарської форми i як дисперсних систем. Класифiкацiя 

супозиторiїв. Вимоги Державної фармакопеї до них. Способи прописування супозиторiїв; 

перевiрка доз отруйних та сильнодiючих лiкарських речовин в них.  

Основи для супозиторiїв; вимоги, що пред’являються до них, та коротка характеристика. 

Особливості прописування паличок і розрахунок основи для них. Характеристика технологiчних 

стадiй приготування супозиторiїв методом викачування.  

Правила введення лiкарських речовин з рiзними фiзико-хiмiчними властивостями в основи; 

особливостi введення протарголу, коларголу, танiну, сухих i густих екстрактiв. Методи оцiнки 

якостi супозиторiїв, упаковка, оформлення до вiдпуску, правила зберiгання згiдно вимогам 

нормативних документів, вiдповiдних iнструкцiй (накази МОЗ України). 

 

Тема 15. Приготування супозиторії  методом виливання на гідрофільних основах. 

Приготування супозиторiїв методом виливання. Склад i властивостi офiцинальних 

супозиторних основ, якi використовуються при методi виливання.  

Розрахунки кiлькостi супозиторних основ для приготування свiчок, кульок і паличок 

методом виливання. Поняття про коефіцієнти заміщення.  

Основи для супозиторіїв; вимоги, що висуваються до них, та коротка характеристика. 

Характеристика технологiчних стадiй приготування супозиторiїв методом виливання. 

 Правила введення лiкарських речовин з рiзними фiзико-хiмiчними властивостями в основи 

при використаннi методу виливання. Порiвняльна оцiнка методiв приготування супозиторiїв 

(викачування, виливання, пресування). Бiофармацевтичнi аспекти супозиторiїв, принципи підбору 

допоміжних речовин для їх приготування.  

Оцінка якості супозиторіїв, упакування, оформлення до відпуску, умови зберігання згідно 

вимогам нормативних документів (накази МОЗ України). 

 

 

ЗМ  4.  ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ АСЕПТИЧНИХ УМОВ 

ПРИГОТУВАННЯ. НЕСУМІСНОСТІ. 

Конкретні цілі: 

– Ознайомити з санітарним режимом і правилами роботи в асептичних умовах;  



– Навчити готувати розчини для ін’єкцій, суспензії для ін’єкцій, очні лікарські форми, 

лікарські форми з антибіотиками; 

– Навчити готувати косметичні засоби, що потребують асептичних умов приготування; 

– Навчити оцінювати якість виготовлених лікарських та косметичних препаратів і оформляти 

їх до відпуску;  

– Ознайомити з утрудненими випадками приготування лікарських препаратів, фізичними, 

хімічними, фармакологічними несумісностями в лікарських та косметичних формах;  

– Ознайомити з правами та обов’язками провізора по відношенню до неправильно виписаних 

рецептів. 

 

Тема  16. Асептика. Лікарські форми, що потребують асептичних умов приготування 
Асептика. Лікарські форми, що потребують асептичних умов приготування. розчини для 

ін’єкцій.  Санітарний режим та умови роботи в асептичному блоці аптеки. 

 Характеристика лікарських форм для ін’єкцій. Класифікація. Вимоги до них. Розчинники. 

Вимоги до них. Вода для ін’єкцій. Отримання, зберігання, контроль якості.  Технологія розчинів 

для ін’єкцій та постадійний  контроль якості.  Фільтрування та стерилізація розчинів для ін’єкцій.  

Пакування, маркування, оцінка якості, оформлення до відпуску. Умови зберігання. 

 

Тема  17. Розчини для ін’єкцій зі стабілізаторами.  Ізотонічні  розчини.  Інфузійні розчини. 
Характеристика iн’єкцiйних лiкарських форм; вимоги, що висуваються до них Державною 

фармакопеєю та їх реалізація. Асептичнi умови приготування лікарських засобів для 
парентерального застосування. Характеристика розчинникiв, що використовуються для 
приготування iн’єкцiйних лiкарських форм.  

Отримання, зберiгання та контроль якостi води для iн’єкцiй згідно вимог Державної 
фармакопеї та наказів МОЗ України. Вимоги до лiкарських засобiв та таро–закупорювальних 
матеріалів, що використовуються для приготування iн’єкцiйних препаратiв.  

Технологiчнi стадiї приготування розчинiв для iн’єкцiй. Фільтрування розчинів та 
перевірка їх на відсутність механічних домішок. Методи стерилiзацiї та використовувана для 
цього апаратура.  

Оцiнка якостi розчинiв для iн’єкцiй, закупорювання, оформлення до вiдпуску та зберiгання 
у вiдповiдностi з вимогами Державної фармакопеї та вiдповiдних iнструкцiй (накази МОЗ 
України). 

Розчини для ін’єкцій, що потребують стабілізації.   Ізотонічні та iнфузiйнi розчини. розчини 

для ін’єкцій з термолабільними речовинами. суспензії для ін’єкцій.                                                                                                           

Причини, що викликають деструкцію (розкладання) лiкарських речовин у розчинах для 

iн’єкцiй. Характеристика стабiлiзаторiв, що застосовуються для приготування iн’єкцiйних 

розчинiв; їх класифiкацiя. Принципи пiдбору стабiлiзаторiв i розрахунок їх кiлькостi згiдно вимог 

Державної фармакопеї та наказу МОЗ СРСР вiд 3.04.91 № 96. Стабiлiзацiя розчинiв лiкарських 

речовин, що пiддаються гiдролiзу та омиленню. 

 Антиоксиданти, їх класифiкацiя. Стабiлiзацiя розчинiв речовин, що легко окислюються. 

Особливостi приготування iн’єкцiйних розчинiв глюкози i натрiю гiдрокарбонату. Оцінка якості 

розчинів для ін’єкцій у відповідності з вимогами Державної фармакопеї та інших нормативних 

документів, закупорювання, оформлення до відпуску та зберігання (накази МОЗ України) 
Характеристика ізотонічних розчинів. Способи розрахунку ізотонічних концентрацій. 

Принципи підбору речовин для ізотонування. Технологія ізотонічних розчинів Значення 
iзотонування розчинiв для iн’єкцiй. Способи розрахунку iзотонiчних концентрацiй з 
використанням еквiвалентiв за натрiю хлоридом, законiв Рауля (кріоскопічним методом), Вант-
Гоффа i рiвнянням Менделеєва-Клапейрона. Принципи пiдбору iзотонуючих речовин i загальнi 
технологiчнi прийоми приготування ізотонічних розчинiв. Інфузiйні (фiзiологiчні) розчини; 
вимоги Державної фармакопеї та iнших нормативних документiв до них.  

Класифiкацiя iнфузiйних розчинiв за їх медичним призначенням та складом. Номенклатура 
найбiльш часто застосовуваних плазмозамінюючих та протишокових розчинiв у виглядi готових 
лiкарських форм.  

Особливості технології інфузійних розчинів в залежності від складу діючих речовин. 
Правила приготування розчинiв для iн’єкцiй з термолабiльними речовинами та суспензiй для 
iн‘єкцiй. Оцінка якості розчинів у відповідності з вимогами Державної фармакопеї та інших 
нормативних документів, закупорювання, оформлення до відпуску та зберігання (накази МОЗ 
України). 



   Пакування, маркування, оцінка якості, оформлення до відпуску. Умови зберігання. 

 

Тема  18. Очні лікарські форми.   
Характеристика лiкарських форм, що використовуються для лiкування очних захворювань 

(крапель, примочок, промивань, мазей, суспензiй, присипок); вимоги до них у вiдповiдностi з 

Державною фармакопеєю.  

Ізотонування очних крапель, примочок, промивань. Пролонгування дії очних крапель. 

Особливостi технологiї очних крапель в залежності від фізико-хімічних властивостей лікарських 

речовин. Правила приготування примочок та промивань. Характеристика основ, які 

використовуються для приготування очних мазей.  

Технологiя очних мазей i особливостi введення в них цинку сульфату та резорцину. 

Характеристика лікарських форм з антибіотиками; вимоги, що висуваються до них та чинники, що 

впливають на їх стабільність.  

Особливості технології рiдких i твердих лiкарських форм з антибiотиками (примочок, 

промивань, полоскань, крапель очних i вушних, присипок та iн.). Технологія мазей та супозиторіїв 

з антибіотиками; характеристика основ для їх приготування.  

Оцiнка якостi очних лікарських форм і лiкарських форм з антибiотиками, закупорювання, 

оформлення до вiдпуску та зберiгання у вiдповiдностi з вимогами Державної фармакопеї i 

вiдповiдних iнструкцiй (накази МОЗ України). 

 

  

Тема 19. Лікарські форми з антибіотиками.  

Дитячі лікарські форми. Характеристика лікарських форм з антибіотиками. Вимоги до них.  

Особливості технології в залежності від форми випуску.  Пакування, маркування, оцінка якості, 

оформлення до відпуску. Умови зберігання. 

 

Тема 20.  Утруднені випадки приготування лікарських форм в аптеках. Фармацевтичні 

несумісності 

 Визначення утруднених прописів і шляхи усунення утруднень (з наведенням конкретних 

прикладів в різних лікарських формах). Випадки невірного виписування рецептів, що надходять 

до аптек (завищення доз, відсутність печаток, виписування не латинською мовою, невірне медичне 

призначення тощо).  

Визначення поняття “несумісність”. Права і обов’язки фармацевта по відношенню до 

невірно виписаних рецептів згідно вимог наказу МОЗ України. Класифікація несумісних 

сполучень (фізичні або фізико-хімічні, хімічні та фармакологічні). Причини, що обумовлюють 

фізичні і фізико-хімічні несумісності (навести приклади).  

Класифікація хімічних несумісностей за типами реакцій, що протікають та їх проявом при 

взаємодії інгредієнтів лікарських форм. Характеристика фармакологічних несумісностей. Види 

антагонізму (навести приклади). “Умовні” несумісності, їх медичне застосування. 

Права та обов’язки провізора по відношенню до неправильно виписаних рецептів. 

 

4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

  

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л пр с.р. л пр с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1  Загальні питання 

технології ліків. Державний 

контроль за виробництвом 

лікарських препаратів.   

8 1 2 5 9 0 1 8 

Тема 2. Дозування в аптечній 

практиці. Тверді лікарські засоби 

(порошки, присипки, пудри, 

маски).  

9 2 2 5 9 1 0 8 



 Тема 3.  Технологія твердих 

лікарських засобів з барвними, 

важкоподрібнювальними та 

пахучими речовинами 

9 2 2 5 9 0 1 8 

 Тема  4. Приготування порошків 

з сильнодіючими та отруйними 

речовинами 

8 1 2 5 9 1 0 8 

Тема 5. Технологія твердих 

лікарських засобів з екстрактами.  

Технологія порошків з 

екстрактами 

8 1 2 5 9 0 1 8 

 Тема  6  Рідкі лікарські засоби.  

Вода очищена. Концентровані 

розчини.   

9 2 2 5 9 1 0 8 

 Тема 7.  Приготування рідких 

лікарських форм масооб’ємним 

методом шляхом розчинення 

сухих лікарських речовин та 

використання концентрованих 

розчинів. 

9 2 2 5 9 0 1 8 

Тема 8. Краплі.  Неводні 

лікарські розчини (спиртові, 

гліцеринові, олійні).  Розчини 

високомолекулярних сполук. 

Колоїдні розчини. 

8 1 2 5 9 1 0 8 

Тема  9. Суспензії.  Емульсії. 9 2 2 5 9 0 1 8 

Тема  10. Настої та вiдвари з 

лiкарської рослинної сировини, із 

екстрактiв-концентратiв. 

Витяжки iз сировини, що мiстить 

слизи 

9 2 2 5 10 1 1 8 

 Тема 11. Лініменти 8 1 3 5 9 0 1 8 

Тема  12. Мазі гомогенні.  Мазі 

суспензійні.  Мазі емульсійні.    
10 2 3 5 9 1 0 8 

 Тема  13.  Мазі комбіновані.   10 2 3 5 9 0 1 8 

 Тема  14.  Приготування 

супозиторії  методом 

викачування.  

10 2 3 5 10 1 1 8 

 Тема 15. Приготування 

супозиторії  методом виливання 

на гідрофільних основах 

10 2 3 5 9 0 1 8 

 Тема  16. Асептика. Лікарські 

форми, що потребують 

асептичних умов приготування 

10 2 3 5 9 1 0 8 

 Тема  17. Розчини для ін’єкцій зі 

стабілізаторами.  Ізотонічні  

розчини.  Інфузійні розчини. 

9 2 3 4 9 0 1 8 

 Тема  18. Очні лікарські форми.   8 1 3 4 9 1 0 8 

 Тема 19. Лікарські форми з 

антибіотиками.  
9 2 3 4 8 0 1 7 

 Тема 20.  Утруднені випадки 

приготування лікарських форм в 

аптеках. Фармацевтичні 

несумісності 

9 2 3 4 8 1 0 7 

ВСЬОГО 180 34 50 96 180 10 12 158 

 



 

5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1.  Тема 1  Загальні питання технології ліків. Державний 

контроль за виробництвом лікарських препаратів.   
2 1 

2.  Тема 2. Дозування в аптечній практиці. Тверді лікарські 

засоби (порошки, присипки, пудри, маски).  
2 0 

3.   Тема 3.  Технологія твердих лікарських засобів з барвними, 

важкоподрібнювальними та пахучими речовинами 
2 1 

4.   Тема  4. Приготування порошків з сильнодіючими та 

отруйними речовинами 
2 0 

5.  Тема 5. Технологія твердих лікарських засобів з екстрактами.  

Технологія порошків з екстрактами 
2 1 

6.   Тема  6  Рідкі лікарські засоби.  Вода очищена. 

Концентровані розчини.   
2 0 

7.   Тема 7.  Приготування рідких лікарських форм 

масооб’ємним методом шляхом розчинення сухих лікарських 

речовин та використання концентрованих розчинів. 

2 1 

8.  Тема 8. Краплі.  Неводні лікарські розчини (спиртові, 

гліцеринові, олійні).  Розчини високомолекулярних сполук. 

Колоїдні розчини. 

2 0 

9.  Тема  9. Суспензії.  Емульсії. 2 1 

10.  Тема  10. Настої та вiдвари з лiкарської рослинної сировини, 

із екстрактiв-концентратiв. Витяжки iз сировини, що мiстить 

слизи 

2 1 

11.   Тема 11. Лініменти 3 1 

12.  Тема  12. Мазі гомогенні.  Мазі суспензійні.  Мазі емульсійні.    3 0 

13.   Тема  13.  Мазі комбіновані.   3 1 

14.   Тема  14.  Приготування супозиторії  методом викачування.  3 1 

15.   Тема 15. Приготування супозиторії  методом виливання на 

гідрофільних основах 
3 1 

16.   Тема  16. Асептика. Лікарські форми, що потребують 

асептичних умов приготування 
3 0 

17.   Тема  17. Розчини для ін’єкцій зі стабілізаторами.  Ізотонічні  

розчини.  Інфузійні розчини. 
3 1 

18.   Тема  18. Очні лікарські форми.   3 0 

19.   Тема 19. Лікарські форми з антибіотиками.  3 1 

20.   Тема 20.  Утруднені випадки приготування лікарських форм 

в аптеках. Фармацевтичні несумісності 
3 0 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1  Загальні питання технології ліків. Державний 

контроль за виробництвом лікарських препаратів.   
5 9 

2 Тема 2. Дозування в аптечній практиці. Тверді лікарські 

засоби (порошки, присипки, пудри, маски).  
5 8 

3  Тема 3.  Технологія твердих лікарських засобів з барвними, 

важкоподрібнювальними та пахучими речовинами 
5 8 

   4  Тема  4. Приготування порошків з сильнодіючими та 

отруйними речовинами 
5 8 

5 Тема 5. Технологія твердих лікарських засобів з екстрактами.  

Технологія порошків з екстрактами 
5 8 



6  Тема  6  Рідкі лікарські засоби.  Вода очищена. 

Концентровані розчини.   
5 8 

7  Тема 7.  Приготування рідких лікарських форм 

масооб’ємним методом шляхом розчинення сухих лікарських 

речовин та використання концентрованих розчинів. 

5 8 

8 Тема 8. Краплі.  Неводні лікарські розчини (спиртові, 

гліцеринові, олійні).  Розчини високомолекулярних сполук. 

Колоїдні розчини. 

5 8 

9 Тема  9. Суспензії.  Емульсії. 5 8 

10 Тема  10. Настої та вiдвари з лiкарської рослинної сировини, 

із екстрактiв-концентратiв. Витяжки iз сировини, що мiстить 

слизи 

5 8 

11  Тема 11. Лініменти 5 8 

12 Тема  12. Мазі гомогенні.  Мазі суспензійні.  Мазі емульсійні.    5 8 

13  Тема  13.  Мазі комбіновані.   5 8 

14  Тема  14.  Приготування супозиторії  методом викачування.  5 8 

15  Тема 15. Приготування супозиторії  методом виливання на 

гідрофільних основах 
5 8 

16  Тема  16. Асептика. Лікарські форми, що потребують 

асептичних умов приготування 
5 8 

17  Тема  17. Розчини для ін’єкцій зі стабілізаторами.  Ізотонічні  

розчини.  Інфузійні розчини. 
4 8 

18  Тема  18. Очні лікарські форми.   4 8 

19  Тема 19. Лікарські форми з антибіотиками.  4 8 

20  Тема 20.  Утруднені випадки приготування лікарських форм 

в аптеках. Фармацевтичні несумісності 
4 7 

 

 

7.   ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ  

Не передбачені навчальним планом. 

 

8. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, методи 

письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження, методи 

графічного контролю, методи програмованого і лабораторного контролю. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 

студентами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

 систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 

вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою 

заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

 модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 

питаннями, написання студентами поточних письмових тестових завдань, практичних 

завдань за змістовними модулями; 

 оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки змісту 

роботи та її захисту у формі реферату та презентацій; 

індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а 

також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, висновків. 

 Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу 

передбачається оцінювання успішності студентів з дисципліни в балах. 

Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські заняття, самостійну 

роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань 

програмного матеріалу даної частини курсу.  

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю студет отримує 

максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 балів, за 



підсумковий – 40. Студент, який за результатами поточного контролю набрав менше 30 

балів, не допускається до заліку (підсумкового контролю).  

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 

використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 

шкал: 

 

Шкала оцінок результатів контролю знань студентів 

 

Визначення назви 

за державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 

ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS 

оцінка 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок 
90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома 

помилками 
82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок 
75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 
67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим як 

отримати екзамен (без повторного вивчення модуля) 
35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 

подальша робота (повторне вивчення модуля) 
0 – 34 F 

 

 

 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

консультативної роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних 

індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі студентами належить: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 

− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 

− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 

− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції.  

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів соціальної 

фармації. Практичні заняття передбачають: 

1) узагальнення студентами нормативно-правової бази з різних аптектів здійснення 

фармацевтичної діяльності; 

2) вирішення ситуаційних задач, що мають практичне значення у подальшій професійній 

діяльності майбутнього провізора. 

Методичне забезпечення дисципліни:  
1. Робоча  програма з дисципліни. 

2. Тексти лекцій, мультимедійні презентації.  

3. Методичні рекомендації до практичних занять здобувачів вищої освіти.    

4. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу здобувачів вищої освіти. 

5. Тестові та контрольні завдання до практичних занять.  

6. Питання та завдання до підсумкового контролю.  



7. Навчальна платформа Moodle. 

 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

(розподіл балів, які  отримують здобувачі вищої освіти) 

       Методика проведення поточного контролю  

 Оцінювання успішності вивчення кожної теми дисципліни виконується за 5-бальною 

шкалою.На практичному занятті повинно бути опитано не менше 50% студентів. Наприкінці 

семестру  кількість оцінок у студентів в групі в середньому повинно бути однаковим. Наприкінці 

вивчення дисципліни поточна успішність розраховується як середній поточний бал, тобто середнє 

арифметичне всіх отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) 

знаків після коми. 

    Оцінювання  поточного контролю з дисципліни 

 Значення оцінки «відмінно»: студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили. 

 Значення оцінки «добре»: студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує 

його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 

допущені помилки, кількість яких незначна. 

 Значення оцінки «задовільно»: студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. 

 Значення оцінки «незадовільно»: студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, 

що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

На останньому практичному занятті викладач оголошує студентам результати їх поточної 

академічної успішності, академічну заборгованість (якщо така є). 

 До підсумкової атестації допускаються лише ті студенти, які не мають академічної 

заборгованості і мають середній бал за поточну навчальну діяльність не менше 3,00. 

    Оцінювання  поточного тестового контролю з дисципліни 

 «5» - 100-91% правильних відповідей; 

 «4» - 90-71% правильних відповідей; 

 «3» - 70-60,5% правильних відповідей; 

 «2» - менш 60% правильних відповідей. 

    Оцінювання самостійної роботи студентів  

 Завданням самостійної роботи студентів є отримання додаткової інформації для більш 

поглибленого вивчення дисципліни на практичних заняттях. Самостійна робота студентів, яка 

передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю 

теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, 

перевіряється під час іспиту.     

    Підсумковий контроль знань з дисципліни   

  Дисципліна  має одну з форм підсумкового контролю знань: іспит. Оцінка за 

дисципліну – це на 50% поточна успішність (середнє арифметичне всіх поточних оцінок студента) 

та на 50% - оцінка на іспиті. Для оцінювання дисципліни розраховується середній бал за 

дисципліну як середнє арифметичне двох складових: 

1) середній поточний бал як арифметичне всіх поточних оцінок (розраховується як число, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми) 

2) традиційна оцінка за іспит (диференційований залік). 

Середній бал за дисципліну переводиться в традиційну оцінку з дисципліни за 5-бальною 

шкалою і розцінюється як співвідношення цього середнього арифметичного до проценту 

засвоєння  необхідного об’єму знань  з даного предмету. 

Середній бал  

за дисципліну 

Відношення отриманого студентом 

середнього балу за дисципліну до 

максимально можливої величини 

цього показника 

Оцінка  з  

дисципліни  

за 4-бальною шкалою 

(традиційна  оцінка) 

4,45 – 5,0 90-100% 5 



3,75 – 4,44 75-89% 4 

3,0 – 3,74 60-74% 3 

Вага кожної теми в межах одного модулю є однаковою. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за поточну навчальну 

діяльність при вивченні освітнього компоненту вираховується шляхом ділення найбільшої 

кількості балів (100), що відповідають оцінці «відмінно - 5», на кількість тем без урахування балів 

за виконану контрольну  роботу. 

 Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність, є 

критерієм допуску до модульного підсумкового контролю складає 60, що відповідає оцінці 

«задовільно - 3». 

 

 

Критерії оцінювання відповідей студентів на практичних заняттях 
Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. використання додаткової літератури; 

5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої теми, 

вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на поставлені 

питання повна, насичена глибокими та розгорнутими судженнями. 

Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний характер. 

Студент володіє способами концентрованого викладу матеріалу. Демонструє 

творче застосування знань при переформатуванні запитання.  У відповіді 

майже не трапляються мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 

викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база. 

Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у новій навчальній 

ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки. 

"Задовільно" – 

3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий та 

послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має формальний 

характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент використовує лише 

окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді наявні фактичні та 

мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" 

– 2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній послідовності. 

Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі фрагменти, 

називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі висловлювання 

(судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 

Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, 

завдання для самостійної роботи, тестові завдання,  контрольні роботи. 
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Apteka.ua [Електронний ресурс] : спеціалізоване інтернет-видання для лікарів, провізорів, 

фармацевтів, студентів медичних і фармацевтичних ВУЗів. – URL : www.apteka.ua 

Інтернет-видання «Фармацевт практик» https://fp.com.ua/ 

Спеціалізоване інтернет –видання  https://pharma.net.ua/ 
 

 


