
 



 

 



ВСТУП 

Робоча програма дисципліни «Промислова технологія лікарських засобів» складена відповідно 

до освітньої програми «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

на підставі статті 10 Закону України від 01.07.2014 № 1556-VІІ «Про вищу освіту», постанови 

Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» із змінами, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 № 53.  

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні питання виготовлення 

лікарських препаратів в промислових умовах, обладнання та апаратури, які використовуються на 

фармацевтичних виробництвах, транспортування, зберігання лікарських препаратів (матеріалів, 

напівпродуктів, готових продуктів) та контроль їх якості, вивчення перспектив розвитку виробництва 

готових лікарських засобів. 

 Міждисциплінарні зв’язки інтегрується з такими дисциплінами навчального плану, як 

фізика, математика, мікробіологія, фізична та колоїдна хімія, фармакогнозія, фармацевтична хімія, 

аптечна технологія ліків та ін. 

 

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 6 

Загальна кількість годин 180 

Форма підсумкового контролю Іспит, залік 

Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр 6, 7 6, 7 

Кількість аудиторних годин: 84 24 

лекції 34 8 

практичні заняття 50 16 

Самостійна робота, год. 96 156 

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 
3/2 

 

- 

Індивідуальні науково-дослідні 

завдання 

- 
- 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівців фармації, які повинні 

оволодіти знаннями та практичними навичками з теоретичних основ та виробничих процесів 

одержання готових лікарських форм галенових та максимально очищенних препаратів, вивчення 

сучасних вимог до виробництва лікарських форм, включаючи вимоги належної виробничої практики 

(GМР). 

Завдання: формування в майбутніх фахівців фармацевтичної спеціальності теоретичних знань і 

навичок з підготовки, переробки, промислового виробництва, зберігання вихідних матеріалів, 

напівпродуктів, готової продукції та контролю їх якості, враховуючи новітні досягнення в теорії і 

практиці технології ліків, виробничого обладнання і сучасних вимог GMP. 

     Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:    

знати: 

- основні нормативно-технічні документи, які регламентують діяльність технолога і 

застосовуються для приготування лікарських препаратів; 



- способи приготування лікарських засобів; 

- стадії технологічного процесу (загальні та часткові); 

- стабільність лікарських засобів; 

- сучасний асортимент лiкарських засобiв та можливiсть їх адекватної замiни; 

- класифiкацiю лiкарських засобiв та лiкарських форм; 

- склад лiкарських форм; асортимент та характеристику допомiжних речовин, якi 

використовується у виробництвi лiкiв; 

- визначення характеристик, вимог до лікарських засобів; 

- вплив фармацевтичних факторів на біодоступність лікарських речовин; 

- апаратуру, яка використовується для виробництва лікарських засобів; 

- сучасний вигляд упаковок, оцінка якості і перспективи подальшого вдосконалення технології 

виготовлення. 

вміти:  

- самостійно працювати із спеціальною літературою; 

- вести пошук для розв'язання професійних завдань; 

- враховуючи властивості лікарських речовин і допоміжних матеріалів, знаходити оптимальний 

варіант у способах приготування лікарських засобів; 

- проводити фізико-хімічні і технологічні дослідження готової продукції; 

- проводити стандартизацію готової продукції відповідно до вимог НТД; 

- дотримуватись умов зберiгання та виду упаковки з метою забезпечення стабiльностi 

лiкарських форм; 

- оформляти готову лікарську форму, напівфабрикати та результати якості продукції; 

- дотримуватись правил охорони працi та технiки безпеки. 

 

Набуття компетентностей: 

загальні компетентності (ЗК): 

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

ЗК 8. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність спілкуватися 

іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує ефективну професійну діяльність. 

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 

асортимену 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 

 

3. ПРОГРАМА І СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ» 

 

Тема 1. Загальні питання промислового виробництва ліків. 
 Фармацевтична технологія та основні її завдання. Основні терміни і поняття. Принципи класифікації 

лікарських форм. Принципи організації промислового виробництва ліків. Основні принципи належної 

виробничої практики. 

 

Тема 2. Технологія пакування лікарських засобів. 
 Основні поняття про тару та пакування. Пакування твердих, мяких та рідких лікарських форм. Сучасні 

технології маркування продукції. Проблема фальсифікації лікарських засобів. 

 

Тема 3. Таблетки. Гранули. Драже. Пелети. Гумки жувальні медичні. Плитки. 
 Характеристика і класифікація таблеток. Допоміжні речовини у виробництві таблеток. Технологічний 

процес виробництва таблеток. Чинники впливу на основні показники якості таблеток.Покривання таблеток 

облонкаии.Контроль якості таблеток. Фасування, пакування, умови зберігання таблеток. Гранули. Драже. 

Пелети.Кондитерські лікарські форми. 

 

Тема 4. Мікрокапсули. 

 Характеристика, будова, лікарські форми, одержані на основі мікрокапсул. 

 

Тема 5. Лікарські засоби в желатинових капсулах. 

 Класифікація, загальна характеристика, виробництво. М’які  та тверді желатинові капсули. 

Автомати для наповнення желатинових капсул. Чинники впливу на біодоступність лікарських 

речовин у желатинових капсулах. 

 

Тема 6. Фармацевт6ичні розчини. Краплі. Сиропи. 
 Характеристика розчинників. Технологія рідких лікарських форм. Фармацевтичні розчини. Краплі. 

Сиропи. Ароматні води. 

 

Тема 7. Екстракційні препарати. 
 Теоретичні основи екстрагування, вимоги до екстрагентів, методи екстрагування. Настойки. Екстракти. 

Комплексна переробка лікарської рослинної сировини. Промислове виробництво ефірних олій. Препартаи зі 

свіжих рослин. 

 

Тема 8. Максимально очищені препарати і препарати індивідуальних речовин. 
 Характеристика і особливості технології новогаленових препаратів. Препарати індивідуальних 

речовин. 

 

Тема 9. Органопрепарати. 

 Органопрепарати. Особливості технології. Промислова біотехнологія. 

 

Тема 10. Фармацевтичні суспензії і емульсії. Допоміжні речовини.  
 Загальна характеристика і класифікація. Особливості промислового отримання, способи 

диспергування. Контроль та оцінка якості. 

 

Тема 11. Мякі лікарські засоби (МЛЗ). Медичні пластирі.  
 Загальна характеристика і класифікація мяких лікарських засобів. Класифікація і характеристика 

мазевих основ. Технологія МЛЗ на фармацевтичних підприємствах. Фасування, пакування МЛЗ. тЗберігання 

МЛЗ. Характеристика і класифікація пластерів. Промислове виробництво пластирів. Промислове виробництво 

гірчичників. Рідкі пластирі. Плівки і губки. 
 



Тема 12. Лікарські засоби для ректального і вагінального застосування.  
 Характеристика і загальні властивості. Способи приготування супозиторіїв в промислових 

умовах. 

 

Тема 13. Препарати, що знаходяться під тиском. Спреї. Піни медичні. 
 Загальна характеристика і класифікація аерозолів. Типи аерозольних систем. Пропеленти, що 

застосовуються в аерозольних пакованнях. Спреї. Стандартизація і зберігання препаратів що 

знаходяться під тиском. 

 

Тема 14. Лікарські засоби для парентерального застосування. 

 Загальна характеристика, класифікація. Вимоги. Створення умов для виробництва стерильної 

продукції. Підготовка контейнерів і закупорювальних засобів. Вимоги до вихідних речовин і 

розчинників. Приготування, фільтрація парентеральних розчинів. Наповнення та герметизація 

первинного пакування. Методи стерилізації. Виробництво препаратів в асептичних умовах. Методи 

контролю якості парентеральних лікарських засобів. Маркування та пакування. 

 

Тема 15. Очні лікарські форми. 
 Класифікація очних лікарських форм та вимоги до них. Очні краплі, очні примоски, очні спреї,очні 

мякі лікарські засоби. Офтальмологічні лікарські вставки. Контроль якості очних лікарських форм. 
 

Тема 16. Досягення і перспективи розвитку фармацевтичних технологій. 
 Загальна характеристика і класифікація медичних систем. Терапевтичні системи з контрольованим 

вивільненням. Пероральні терапевтичні системи. Трансдермальні терапевтичні системи. Офтальмологічні 

терапевтичні системи. Внутрішньопорожнинні терапевтичні системи. Імплантаційні та інфузійні терапевтичні 

системи. Системи зі спрямованою доставкою лікарських речовин 

 

4.СТРУКТКУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви тем 

Кількість годин 

Заочна форма навчання  

всього 
у тому числі 

л п лаб с.р 

1. Загальні питання промислового виробництва 

ліків. 

 

6 

 

2 
0 0 

 

10 

2. Технологія пакування лікарських засобів. 10 0 2 0 8 

3. Таблетки. Гранули. Драже. Пелети. Гумки 

жувальні медичні. Плитки. 
12 2 0 0 10 

4. Мікрокапсули. 8 0 0 0 10 

5. Лікарські засоби в желатинових капсулах. 8 0 0 0 8 

6. Фармацевтичні розчини. Краплі. Сиропи. 12 0 2 0 10 

7. Екстракційні препарати. 12 0 2 0 10 

8. Максимально очищені препарати і препарати 

індивідуальних речовин. 

 

8 
0 0 0 

 

10 

9. Органопрепарати 10 0 0 0 10 

10. Фармацевтичні суспензії і емульсії. 

Допоміжні речовини. 

 

14 

 

2 

 

2 
0 

 

10 

11. Мякі лікарські засоби (МЛЗ). Медичні 

пластирі. 

 

10 
0 

 

2 
0 

 

10 

12. Лікарські засоби для ректального і 

вагінального застосування. 

 

14 

 

2 

 

2 
0 

 

10 

13. Препарати, що знаходяться під тиском. 

Спреї. Піни медичні. 

 

12 
0 

 

2 
0 

 

10 

14. Лікарські засоби для парентерального 

застосування. 

 

10 
0  0 

 

10 

15. Очні лікарські форми. 12 0 2 0 10 

16. Досягення і перспективи розвитку 

фармацевтичних технологій. 

 

8 
0 0 0 

 

10 



Всього годин 180 8 16 0 156 

 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

ЗФН 

1 Загальні питання промислового виробництва ліків. 10 

2 Технологія пакування лікарських засобів. 8 

3 Таблетки. Гранули. Драже. Пелети. Гумки жувальні медичні. 

Плитки. 

10 

   4 Мікрокапсули. 10 

5 Лікарські засоби в желатинових капсулах. 8 

6 Фармацевтичні розчини. Краплі. Сиропи. 10 

7 Екстракційні препарати. 10 

8 Максимально очищені препарати і препарати індивідуальних 

речовин. 

10 

9  Органопрепарати. 10 

10 Фармацевтичні суспензії і емульсії. Допоміжні речовини. 10 

11 Мякі лікарські засоби (МЛЗ). Медичні пластирі. 10 

12 Лікарські засоби для ректального і вагінального застосування. 10 

13 Препарати, що знаходяться під тиском. Спреї. Піни медичні. 10 

14. Лікарські засоби для парентерального застосування. 10 

15. Очні лікарські форми. 10 

16. Досягення і перспективи розвитку фармацевтичних технологій. 10 

Усього годин 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Заочна форма 

навчання 

1 Технологія пакування лікарських засобів 2 

2 Фармацевтичні розчини. Краплі. Сиропи. 2 

3 Екстракційні препарати. 2 

4 Фармацевтичні суспензії і емульсії. Допоміжні речовини. 2 

5 Мякі лікарські засоби (МЛЗ). Медичні пластирі. 2 

6 Лікарські засоби для ректального і вагінального застосування. 2 

7 Препарати, що знаходяться під тиском. Спреї. Піни медичні. 2 

8 Очні лікарські форми. 2 

Всього годин  16 



 

 

 

 

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. 

 

11.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Державна Фармакопея України : в 3 т. / Державне підприємство “Український науковий 

фармакопейний центр якості лікарських засобів».- 2-е вид.- Харків: Державне підприємство «Український 

науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014.-  Т.3, 1128 с. 

2. Державна Фармакопея України : в 3 т. / Державне підприємство “Український науковий 

фармакопейний центр якості лікарських засобів».- 2-е вид.- Харків: Державне підприємство «Український 

науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014.-  Т.2, 724 с. 

3. Державна Фармакопея України : в 3 т. / Державне підприємство “Український науковий 

фармакопейний центр якості лікарських засобів».- 2-е вид.- Харків: Державне підприємство «Український 

науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014.-  Т.3, 732 с. 

4. Державна Фармакопея України / Державне підприємство “Український науковий фармакопейний 

центр якості лікарських засобів».- 2-е вид.- Доповнення 1.- Харків: Державне підприємство «Український 

науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2016.-  360732 с. 

5. Технологiя лiкiв. Навчально–методичний посiбник : навч. посiб. для студ. вищ. навч. 

закладiв / О. I. Тихонов, П. А. Логвiн, С. О. Тихонова, О. В. Мазулiн, Т. Г. Ярних, О. С. Шпичак, О. 

М. Котенко. – Х. : Вид–во НФаУ : Оригiнал, 2009. – 432 с. 

6. Бiофармацiя: пiдруч. для студ. вищих фармац. навч. закладiв i фармац. ф–тiв вищ. мед. навч. 

закладiв IV рiвня акредидацiї / О. I. Тихонов, Т. Г. Ярних, I. А. Зупанець, О. С. Данькевич, О. Є. 

Богуцька, Н. В. Бездiтко, Ю. М. Азаренко, Ю. В. Левачкова. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 

2010. – 240 с. 

7. Процеси та апарати хiмiко–фармацевтичних виробництв: пiдруч. / О. I. Зайцев, А. М. 

Чернов, О. В. Кутова, О. В. Шаповалов. – Х. : Вид–во НФаУ : Оригiнал, 2010. – 854 с. 

8. Допомiжнi речовини в технологiї лiкiв: вплив на технологiчнi, споживчi, економiчнi 

характеристики i терапевтичну ефективнiсть : навч. посiбник для студ. вищ. фармац. навч. закладiв / 

I. М. Перцев, Д. I. Дмитрiєвський, В. Д. Рибачук, В. М. Хоменко, О. П. Гудзенко, О. М. Котенко, Ю. 

С. Маслiй. – Х. : Золотi сторiнки, 2010. – 600 с. 

9. Практикум з технологiї ветеринарних препаратiв : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закладiв 

/ Т. Г. Ярних, Н. Ф. Орловецька, Н. В. Хохленкова, В. Б. Духницький, В. М. Чушенко. – Х. : Вид–во 

НФаУ, 2010. – 179 с. 

10. Технологія ліків промислового виробництва : підруч. : у 2 ч. Ч. 1. / В. І. Чуєшов, Є. В. 

Гладух, І. В. Сайко та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : НФаУ : Оригінал, 2012. – 696 с. 



12. Технологія ліків промислового виробництва [Текст] : у 2 ч. : підруч. для ВНЗ / В. І. Чуєшов 

[та ін.] ; НФаУ. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. . — Х. : НФаУ: Оригінал. – 2013. – Ч.2. — 640 с. 

13. Промислова технологія лікарських засобів: базовий підручник для студ. вищ. навч. 

фармац.закладу (фар мац. ф-тів) / Є. В. Гладух, О.А. Рубан, І. В. Сайко та [ін.]. – X.: НФаУ: Оригінал. – 

2016. – 632 с. 

 

Допоміжна:   

1. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм : учебник / И. И. Краснюк, 

Г. В. Михайлова, Л. И. Мурадова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 560 с. 

2. Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В. Инновационные технологии и оборудование 

фармацевтического производства.-Т.1.- М.: БИНОМ, 2012.- 328 с.  

3. Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В. Инновационные технологии и оборудование 

фармацевтического производства.-Т.2.- М.: БИНОМ, 2013.- 480 с.  

4. Несумісні та нераціональні сполучення лікарських засобів для парентерального 

застосування довідник- учбовий посібник / Давтян Л.Л. // Київ,2012- 76 с. 

5. Фармацевтическая технология. Экстемпоральное изготовление лекарств: уч.пособие / 

Быков В. А. // – Воронеж, 2011-684 с. 

6. Производство инъекционных и инфузионных лекарственных форм:  уч. пособие / Мизина 

П. Г.//  Москва, 2013- 159 с 

7. Несумісності та нераціональні сполучення лікарських засобів для парентерального 

застосування. За редак. Л.Л.Давтян ,Р.С.Коритнюк, Г.М.Войтенко та інш. Довідник –учбовий 

посібник, - Київ.- «НВП Інтерсервіс», 2012.-76с. 

8. Гладышев В.В., Давтян Л.Л., Дроздов А.Л., Пухальская И.А. Фармацевтическая технология 

экстемпоральных лекарственных средств. Издание второе. Учебник для фармацевтических вузов и 

факультетов. Под ред. В.В. Гладышева. Днепропетровск: ЧМП «Экономика». 2018.- 700 с. 

9. Гладышев В.В., Дроздов А.Л., Пухальская И.А.,  Кечин И.Л., Гладышева С.А.  

Фармацевтическая аромология. Издание второе. Учебник для фармацевтических вузов и 

факультетов. Под ред. В.В. Гладышева. Днепропетровск: ЧМП «Экономика». 2018.- 600 с. 

10. Каталог технологического оборудования химико–фармацевтической промышленности : 

учеб. пособие для студ. вузов / В. И. Чуешов, А. А. Сичкарь, Е. В. Гладух, и др. – Винница: НОВА 

КНИГА, 2010. – 272 с. 

11. Гладышев В.В., Давтян Л.Л., Дроздов А.Л., Бирюк И.А., Кечин И.Л. Биофармация. 

Учебник для фармацевтических вузов и факультетов. Издание второе. Под ред. В.В. Гладышева. 

Днепр: ЧМП «Экономика». 2018.- 252 с. 

 
                           

12 Посилання на інформаційні ресурси 

 

 

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/ 
 


