
 



 



ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни «Біофармація» складена відповідно до освітньої програми  
«Фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

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 4 
Загальна кількість годин 120 
Форма підсумкового контролю Іспит 

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 9 9 
Кількість аудиторних годин: 54 14 

лекції 36 6 
практичні заняття 18 8 

семінарські заняття - - 
лабораторні заняття, год. - - 

Самостійна робота, год. 66 106 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 3  

- 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 

 
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: оволодіння компетентностями у галузі теоретичних та практичних основ біофармації 
для наукового обґрунтування складу та технології нових лікарських препаратів та удосконалення 
існуючих з використанням сучасних допоміжних речовин, нових технологій, шляхом підвищення 
їх ефективності та зменшення побічної дії на організм. 
 

 Завдання: полягає у наданні здобувачам вищої освіти теоретичних знань щодо методик 
які використовується у лабораторіях підприємств; їх особливостей, характеристик тощо. Навчити 
розрізняти змінні чинники, що впливають на терапевтичну ефективність лікарських форм; 
користуватись та оцінювати методи біофармацевтичних досліджень ефективності та якості 
лікарських препаратів; проводити кількісне визначення лікарських речовин та статистично 
обробляти одержані результати; на основі узагальнення даних обирати оптимальний спосіб 
подрібнення лікарських речовин при виготовленні лікарських форм з метою досягнення 
оптимального терапевтичного ефекту; працювати з вагами і мірним посудом та калібрувати його; 
пояснювати принципи методів дослідження та способів аналізу результатів одержаних у дослідах. 
 
Набуття компетентностей: 



загальні компетентності (ЗК):  
ЗК 12 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 
спеціальні (фахові) компетентності:  
ФК 3 Здатність визначати перспективні напрямки та завдання фармацевтичного сектору 

галузі охорони здоров’я та соціальні пріоритети у забезпеченні населення лікарськими 
засобами для реалізації доступної і ефективної фармакотерапії та профілактики 
захворювань населення. 

ФК 4 Здатність забезпечувати раціональне застосування рецептурних та безрецептурних 
лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту згідно з фізико-хімічними, 
фармакологічними характеристиками, біохімічними, патофізіологічними 
особливостями конкретного захворювання та фармакотерапевтичними схемами його 
лікування. 

ФК 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:  
ПРН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 
ПРН 12 Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з 

урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, 
фармакокінетичних та фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати 
споживачам безрецептурні лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту з 
наданням консультативної допомоги та фармацевтичної опіки. 

ПРН 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. 

 
 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ БІОФАРМАЦІЯ 

 
Модуль 1. Біофармація – теоретична основа технології ліків. 

 
Тема 1. Біофармація, основні терміни та історія розвитку.  

Сучасний стан розвитку біофармації та кордоном та в Україні. Біофармація як науковий напрямок 
та її значення при розробці складу та технології лікарських форм. Основні завдання і напрямки 
біофармацевтичних досліджень на сучасному етапі та їх значення для практичної охорони 
здоров’я. Сучасні вимоги до оцінки якості лікарських препаратів. 
Роботи зарубіжних та вітчизняних вчених, що сприяли виникненню та подальшому розвитку 
біофармації. 
 
 

Тема 2. Вплив ступеня подрібнення лікарських речовин на швидкість їх вивільнення з 
лікарських форм. 
Фізичний стан лікарських речовин в лікарських препаратах (дисперсність, агрегатний стан, 
кристалічність, розчинність, в'язкість, значення рН. поверхневий натяг, ступінь чистоти) та їх 
вплив на вивільнення та всмоктування лікарських речовин. Використання різного ступеня 



подрібнення при розробці лікарських препаратів з різною біодоступністю. Дисперсність, 
кристалічна структура та поліморфні форми лікарських форм. 

 
Тема 3. Вплив природи допоміжних речовин на процес вивільнення лікарських 

засобів з лікарських форм. 
Природа допоміжних речовин та їх кількість - мазева та супозиторна основи, наявність 
прискорювачів всмоктування (різні ПАР), температура плавлення або здатність розчинятися, 
клейкі речовини, розрихлювачі та ін. Взаємодія лікарських та допоміжних речовин, принцип 
підбору допоміжних речовин. Типи хімічного зв’язку, що виникають між діючими та 
допоміжними речовинами. Двоякість ролі допоміжних речовин. Фактори, що впливають на 
швидкість резорбції діючих речовин. Мікробіологічний, акантозний та радіоізотопний методи 
біофармацевтичних досліджень. 

 
Тема 4. Вплив виду лікарської форми на процес вивільнення лікарських речовин з 

лікарських форм. 
Раціональний підбір виду лікарської форми (таблетки, мазі, супозиторії, ін’єкційні розчини та ін.). 
Вплив виду лікарської форми на процес всмоктування лікарських речовин у кров. Поняття про 
фармакодинаміку та фармакокінетику лікарських препаратів та їх взаємозв'язок із перемінними 
фармацевтичними чинниками. Розрахунки фармакокінетичних параметрів. Графічний метод 
розрахунку площі під фармакокінетичною кривою. Визначення максимальної концентрації 
лікарських речовин, константи всмоктування та константи елімінації. Радіоізотопний метод. 
Кореляція методів “vitro” та “in vivo” при визначенні біодоступності лікарських речовин. 
Фармакодинамічні відмінності в реактивності людини та тварини на введення біологічно активних 
речовин. Сучасні модифіковані види лікарських форм. 

 
Тема 5. Вплив шляху введення та простої хімічної модифікації лікарських препаратів 

на процес їх всмоктування. 
Біологічна доступність, її види та визначення. Вивчення біодоступності при розробці нових 
препаратів, для контролю існуючих та порівняльної оцінки лікарських препаратів, виготовлених 
різними підприємствами. Вплив чинників зовнішнього середовища та біоритмів людини на 
ефективність лікарських препаратів. 
Шляхи введення лікарських речовин в організм. Характеристика ентеральних та парентеральних 
шляхів введення ліків, переваги та недоліки. Проста хімічна модифікація - солі, ефіри, кислоти та 
луги (методи “in vivo”). Взаємодія їжі та лікарських препаратів, час прийому препаратів (до їди, 
під час або після їди та ін.). 
Особливості реактивності різних видів тварин на введення біологічно активних речовин. Сучасні 
методи вивчення впливу лікарських препаратів на процес всмоктування. 

 
Тема 6. Вплив технологічних чинників на швидкість вивільнення лікарських речовин 

з лікарських форм та стабільність лікарських препаратів.  
Вплив технологічних чинників на швидкість розчинення та вивільнення лікарських речовин із 
лікарських форм та на стабільність лікарських препаратів. 
Технологічні операції та процеси (виробничі чинники) - процес одержання (виділення) лікарських 
речовин, їх очищення, подрібнення, висушування, змішування, просіювання, нагрівання, 
розчинення, метод грануляції, пресування, виливання та охолодження, проціджування та 
фільтрування, стерилізація, екстракція, покриття оболонкою. Розробка науково обґрунтованих 
методів приготування лікарських препаратів. Взаємозв’язок стабільності лікарських препаратів з 
фармацевтичними чинниками. Вплив технологічних процесів, стабілізаторів, упаковки та умов 
зберігання на стабільність лікарських препаратів. Методи визначення стабільності лікарських 
препаратів.  
 



Тема 7. Роль біофармації в розробці нових та удосконалюванні існуючих лікарських 
препараті. Контроль змістового модулю. 
Основні біологічні чинники, що впливають на всмоктування - видова та статева специфічність 
людини тощо. Взаємодія лікарських препаратів з їжею. Методи визначення стабільності 
лікарських препаратів. Терапевтична нееквівалентність, тести визначення розчинності таблеток 
методом “in vitro”. Сучасна номенклатура брендів і генериків на вітчизняному фармацевтичному 
ринку. Заміна лікарських препаратів аналогами. 
 
 

4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
  

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб с.р. л п лаб с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 1. Біофармація, основні 
терміни та історія розвитку. 17 4 2 0 11 17 1 1 0 15 

Тема 2. Вплив ступеня 
подрібнення лікарських речовин 
на швидкість їх вивільнення з 
лікарських форм. 

17 6 3 0 8 17 0 2 0 15 

Тема 3. Вплив природи 
допоміжних речовин на процес 
вивільнення лікарських засобів з 
лікарських форм. 

17 6 3 0 8 17 1 1 0 15 

Тема 4. Вплив виду лікарської 
форми на процес вивільнення 
лікарських речовин з лікарських 
форм. 

17 6 3 0 8 17 1 1 0 15 

Тема 5. Вплив шляху введення та 
простої хімічної модифікації 
лікарських препаратів на процес 
їх всмоктування. 

17 6 3 0 8 17 1 1 0 15 

Тема 6. Вплив технологічних 
чинників на швидкість 
вивільнення лікарських речовин 
з лікарських форм та стабільність 
лікарських препаратів.  

17 4 2 0 11 17 1 1 0 15 

Тема 7. Роль біофармації в 
розробці нових та 
удосконалюванні існуючих 
лікарських препараті. Контроль 
змістового модулю. 

18 4 2 0 12 18 1 1 0 16 

Усього годин 120 36 18 0 66 120 6 8 0 10
6 

 
  



5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 
Тема 1. Біофармація, основні терміни та історія розвитку. 2 1 
Тема 2. Вплив ступеня подрібнення лікарських речовин на швидкість їх 
вивільнення з лікарських форм. 3 2 

Тема 3. Вплив природи допоміжних речовин на процес вивільнення 
лікарських засобів з лікарських форм. 3 1 

Тема 4. Вплив виду лікарської форми на процес вивільнення лікарських 
речовин з лікарських форм. 3 1 

Тема 5. Вплив шляху введення та простої хімічної модифікації лікарських 
препаратів на процес їх всмоктування. 3 1 

Тема 6. Вплив технологічних чинників на швидкість вивільнення 
лікарських речовин з лікарських форм та стабільність лікарських 
препаратів.  

2 1 

Тема 7. Роль біофармації в розробці нових та удосконалюванні існуючих 
лікарських препараті.  2 1 

 
6.САМОСТІЙНА РОБОТА 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

Тема 1. Біофармація, основні терміни та історія розвитку. 11 15 
Тема 2. Вплив ступеня подрібнення лікарських речовин на швидкість їх 
вивільнення з лікарських форм. 8 15 

Тема 3. Вплив природи допоміжних речовин на процес вивільнення 
лікарських засобів з лікарських форм. 8 15 

Тема 4. Вплив виду лікарської форми на процес вивільнення лікарських 
речовин з лікарських форм. 8 15 

Тема 5. Вплив шляху введення та простої хімічної модифікації лікарських 
препаратів на процес їх всмоктування. 8 15 

Тема 6. Вплив технологічних чинників на швидкість вивільнення 
лікарських речовин з лікарських форм та стабільність лікарських 
препаратів.  

11 15 

Тема 7. Роль біофармації в розробці нових та удосконалюванні існуючих 
лікарських препараті.  12 16 

 
 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ  
 

Виконання  контрольних робіт, підготовка рефератів за визначеною викладачем темою або 
вузькою проблематикою з дисципліни. 

 
 

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. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 
здобувачами вищої освіти 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 здобувачами вищої освіти 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 здобувачів вищої освтіти з дисципліни в балах. 

 
Форми поточного та підсумкового контролю.  
Контроль здійснюється за кредитно-трансферною системою. Кожний кредит включає в себе 

лекції, практичні заняття, самостійну роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються 
рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка 
успішності знань здобувачів вищої освіти здійснюється в двох формах: поточний контроль 
(письмові роботи – протоколи практичних занять, контрольні) і підсумковий контроль (іспит). 
Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 
отримує максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 
балів, за підсумковий – 40. Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного 
контролю набрав менше 30 балів, не допускається до іспиту(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. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
(розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

 
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». 

 
Підсумковий  контроль 

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю 
відвідали всі аудиторні заняття з дисципліни, передбачені робочою навчальною програмою, 
виконали всі види навчальних завдань та при вивченні модуля набрали за поточну навчальну 
діяльність кількість балів, не меншу за мінімальну. Здобувачу вищої освіти, який не відвідав 
частину аудиторних навчальних занять чи не виконав частину навчальних завдань, передбачених 
робочою навчальною програмою з поважної причини, вносяться корективи до індивідуального 
навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до визначеного 
терміну. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю на 
контрольному занятті і включає контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. 
Проводиться шляхом тестового контролю, перевірки засвоєння практичних вмінь і навичок. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється шляхом тестового контролю рівня 
теоретичної підготовки здобувачі вищої освіти. Кожному здобувачу вищої освіти пропонуються 
30 тестових завдань. Результат оцінюється за 100 бальною шкалою та множиться на коефіцієнт 
0,4. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за результатами 
підсумкового модульного контролю – 40. Підсумковий модульний контроль вважається 
зарахованим, якщо здобувач вищої освіти  набрав не менше 25 балів. 

Максимальна кількість балів при вивченні кожного модулю -100, в тому числі за поточну 
навчальну діяльність та виконану контрольну роботу – 60 балів, за результатами підсумкового 
модульного контролю – 40 балів. 

Оцінка з навчальної дисципліни "Біофармація" виставляється лише здобувачам вищої освіти, 
яким зараховані два змістових модулі з дисципліни. 

Після опанування освітнім компонентом здобувач вищої освіти має бути здатен 
продемонструвати вміння здійснювати біофармацевтичні дослідження методами «in vivо» та «in 
vitro» для лікарських форм із різними реологічними властивостями, що застосовуються різними 
методами у залежності від призначення. Володіти навиками обробляти дослідні дані та будувати 
графіки кінетики вивільнення субстанцій із лікарських форм, на їх основі; проводити дослідження 
з доступними та придатними для цього лабораторними тваринами; розрізняти фактори, що 
впливають на терапевтичну ефективність лікарських форм. Самосійно вирішувати які обирати 
методики виготовлення лікарських форм з урахуванням кількості і фізико-хімічних властивостей 
лікарських препаратів та допоміжних речовин; який вид тварин та тканин придатний для 
конкретногодослідження на основі їх специфічності. 

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована 
навчальна дисципліна. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з 
дисципліни здобувачам вищої освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 
участь в олімпіаді з дисципліни серед інших навчальних закладів України, доповіді на наукових 
студентських конференціях та інше. 



 
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 та індивідуальної робіт, презентації результатів дослідження, тестові 
завдання,  контрольні роботи. 
 

Заочна форма навчання 

№ Вид діяльності 
(завдання) Критерії оцінювання Максимальна 

кількість балів 
 Змістовий модуль 1 

1  Практичні заняття  4 практичних занять, з оформленням протоколів 
4*10=40 

40 

2 Контрольна робота Виконується на платформі Moodle. 20 
3  Тестовий контроль 2 тести  

2*20=40 
40 



4 Реферати, наукові 
статті, тези 

 додаткові 
бали  

 Сумма балів за поточну роботу * на коефіцієнт 0,6 100* 0,6=60 
7 Екзамен Тестовий контроль -  30 питань 

Бали за модульний контроль * на коефіцієнт 0,4 
40 

 Всього  100 
 

 
10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

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. 
 Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни   з 
метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування 
активних і інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів в активній формі, кейс-
методу.  
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3. Державна фармакопея України.1-е видання /Державне підприємство «Науково-експертний 

центр».- Х-в, Piper, 2001.- 556 с., Доповнення 1.-2004.- 520 с., Доповнення 2.-2008.- 620 с., 
Доповнення 3.-2009.- 280 с.,Доповнення 4.-2011.- 540 с. 

4. Головенко М.Я. Біофармацевтична класифікаційна система / М.Я. Головенко, О.П. Баула, І.Ю. 
Борисюк. – К., 2010. – 299 с. 

5. Настанова «Лікарські засоби. Настанова з клінічних досліджень. Дослідження біодоступності 
та біоеквівалентності. 42-7.1:2005» –Київ,2005. 
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досліджень в фармації / Т. А. Грошовий, В. П. Марценюк, Л. І. Кучеренко [та ін.] – Тернопіль: 
ТДМУ, 2008. – 368 с. 



 
 
Допоміжна література 
11. Биологическая доступность лекарственных препаратов и методы ее определения. Лекция 
для студентов специальности “Клиническая фармация”: Учеб. Пособ. для внеаудит. работы студ. 
/Тихонов А.И., Ярних Т.Г., Чушенко В.Н., Азаренко Ю.Н. Х.: Изд-во НФАУ, 2008. – 32 с. 
12. Биоэквивалентность. Ее роль в оценке качества лекарственных средств. Бренды. Генерики. 
Лекция для студентов специальности “Клиническая фармация”: Учеб. Пособ. для внеаудит. 
работы студ. / Тихонов А.И., Ярних Т.Г., Чушенко В.Н., Азаренко Ю.Н. Х.: Изд-во НФАУ, 2008. – 
36 с. 
13. Влияние фармацевтических факторов на терапевтическую эффективность лекарственных 
препаратов. Лекция для студентов специальностей “Фармация” и “Клиническая фармация”: Учеб. 
Пособ. для внеаудит. работы студ. /Тихонов А.И., Ярних Т.Г., Богуцкая Е.Е., Азаренко Ю.Н. Х.: 
Изд-во НФАУ, 2007; Ч.1 – 32 с.; Ч.2 –32 с. 
14. Роль биофармации в разработке лекарственных препаратов. Современные требования к 
оценке качества лекарственных препаратов. Лекция для студентов специальности “Клиническая 
фармация”: Учеб. Пособ. для внеаудит. работы студ. / Тихонов А.И., Ярних Т.Г., Чушенко В.Н., 
Азаренко Ю.Н.  Х.: Изд-во НФАУ, 2008. – 40 с. 
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