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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

нявчання 

денна заочна 

Технологія ліків 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 12/360 4/120 

Курс 3,4 3,4 

Семестр 5 6 7 8 5 6 7 

Кількість змістовних модулів за розподілом 2 2 2 2 2 2 4 

Обсяг кредитів 3 3 3 3 1 1 2 

Обсяг годин, в тому числі 82 98 86 94 30 30 60 

Аудиторні 58 68 48 48 20 6 24 

Семестровий контроль 0 4 0 4 0 4 4 

Самостійна робота 24 26 38 42 15 15 32 

Форма семестрового контролю залік ПМК залік ПМК залік ПМК ПМК 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення технології ліків як навчальної дисципліни є засвоєння студентами теоретичних 

основ i отримання практичних умінь та навичок виготовлення лікарських засобів в умовах 

аптек та фармацевтичних підприємств з урахуванням вимог належної аптечної та виробничої 

практики; правил складання технологічного документації на виготовлення лікарських 

препаратів, правил їх зберігання та пакування; оволодіння знаннями з характеристики, 

класифікації та асортименту готових лікарських форм; формування теоретичних знань та 

професійних умінь шляхом вивчення впливу допоміжних речовин на якість лікарських 

препаратів, що дає можливість більш повно реалізувати науково-творчий потенціал у майбутніх 

спеціалістів. Засвоєння теорії та практики виготовлення лікарських форм необхідно спеціалісту 

для виконання обов’язків фахівця фармацевтичної галузі. 

Завданнями вивчення дисципліни є досягнення в повній чи частковій мірі наступних фахових 

компетентностей: 

КФ 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, 

законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик. 

КФ 2. Здатність здійснювати діяльність з розробки і оформлення документації щодо чіткої 

визначеності технологічних процесів виготовлення та виробництва лікарських засобів 

відповідно до правил належних практик. 

КФ3 Здатність організовувати виробничу діяльність аптек щодо виготовлення лікарських 

препаратів 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). 

КФ 4. Здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах 

фармацевтичних підприємств, включаючи вибір технологічного процесу із 

обґрунтовуванням технологічного процесу та вибором відповідного обладнання згідно з 

вимогами Належної виробничої практики (GMP). 

КФ 16. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та виробів 

медичного призначення відповідно до правил Належної практики зберігання (GSP) у 

закладах охорони здоров’я. 

3. Результати навчання за дисципліною 



 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 основні принципи організації фармацевтичного забезпечення населення; 

 основні механізми державного регулювання фармацевтичної діяльності 

 вимоги нормативних документів (наказів, настанов, тощо) щодо розробки 

лікарських засобів та оформлення технологічної документації; 

 правила розробки технологічної документації. 

 технологію ліків аптечного виробництва; 

 основні групи біологічно-активних речовин лікарської рослинної сировини; 

 стабільність та терміни зберігання лікарських засобів; 

 біологічно активні та допоміжні речовини лікарських форм; 

 фармацевтичні несумісності (фізичні, хімічні, фармакологічні), методи їх 

усунення; 

 накази МОЗ України щодо відпуску наркотичних, отруйних, одурманюючих 

лікарських засобів та прекурсорів. 

 технологію лікарських засобів промислового виробництва;вимоги GMP та інших 

належних фармацевтичних практик; 

 складання матеріального балансу виробництва лікарських засобів; теоретичні 

основи екстрагування, масообміні процеси; технологію водних витягів із 

лікарської рослинної сировини (настої та  

 відвари), настойок та екстрактів; 

 технологію виготовлення лікарських форм для парентерального застосування; 

 хімічну стійкість скла, вимоги до флаконів для ін’єкційних розчинів; 

 вимоги до тари, закупорювальних засобів та пакувальних матеріалів; 

 тверді лікарські форми промислового виробництва; 

 промислове виробництво фармацевтичних розчинів, суспензій та емульсій; 

 технологію виготовлення препаратів ферментів та гормонів в умовах 

промислового виробництва; 

 технологію виготовлення м’яких лікарських форм: лініментів, кремів, мазей, 

гелей та паст різних типів на фармацевтичних підприємствах; 

 технологію виробництва супозиторіїв (ректальних, вагінальних, паличок) в 

промислових умовах; 

 технологію виготовлення пластирів, гірчичників, пластирів рідких в умовах 

промислового виробництва; 

 промислове виробництво стерильних та асептично виготовлюваних лікарських 

форм: технологію, стабілізацію, очистку; 

 технологію промислового виробництва аерозольних систем різних типів; 

 промислове виробництво препаратів методами біотехнології. 

 класифікацію лікарських засобів та лікарських форм; 

 умови зберігання отруйної та сильнодіючої лікарської рослинної сировини; 

 загальні вимоги до зберігання лікарських засобів в аптеках 

вміти:  

 користуватись нормативно-правовими актами, що регламентують фармацевтичну 

діяльність в Україні; 

 складати відомості про матеріально-технічну базу аптеки та аптечного пункту; 

 користуватись нормативно-правовими актами, що регламентують фармацевтичну 

діяльність в Україні та за кордоном. 

 проводити дослідження з фармацевтичної розробки лікарських засобів; 

 складати технологічні схеми та інструкції щодо виготовлення лікарських засобів «про 

запас» в умовах аптеки; 



 складати технологічну документацію щодо промислового виробництва лікарських засобів. 

 характеризувати лікарські форми за типами дисперсних систем, способом вживання, 

місцем призначення, агрегатним станом, враховуючи фізико-хімічні властивості діючих 

та допоміжних речовин; 

 визначати у пропису та усувати несумісності біологічно активних речовин та лікарської 

рослинної сировини: фізичну, хімічну та фізико-хімічну; фармакологічну; 

 перевіряти і, якщо необхідно, виправляти разові, добові і курсові дози отруйних, 

наркотичних, сильнодіючих речовин та норми відпуску наркотичних і прирівняних до 

них речовин, враховуючи індивідуальні особливості людини (вік, маса тіла та ін.); 

 відважувати, відмірювати та дозувати різноманітні лікарські засоби за масою та об’ємом 

згідно з прописом; 

 готувати екстрагенти необхідної концентрації, користуючись різними розрахунковими 

методами; 

 стабілізувати фармацевтичні препарати, враховуючи біологічні, фізико-хімічні, 

технологічні властивості діючих і допоміжних речовин, використовуючи необхідні 

реактиви; 

 готувати різноманітні лікарські форми та внутрішньоаптечні заготовки  з лікарських і 

допоміжних речовин; 

 здійснювати стерилізацію лікарських форм  враховуючи фізико-хімічні властивості та 

стабільність лікарських речовин; 

 оформляти до відпуску виготовлені лікарські засоби з отруйними, наркотичними та 

прирівняними до них речовинами; 

 оформляти паспорти письмового контролю на всі виготовлені лікарські засоби 

 обирати оптимальну технологію виготовлення лікарських форм, використовуючи 

необхідне обладнання; 

 проводити підбір допоміжних речовин (стабілізаторів, емульгаторів, пролонгаторів, 

мазевих та супозиторних основ, наповнювачів для таблеток тощо) для виготовлення 

лікарських форм; 

 розробляти технологічні регламенти виробництва окремих лікарських засобів малими 

серіями за часто повторюваними прописами; 

 складати технологічні схеми та інструкції дрібносерійного виробництва ін’єк-ційних та 

інфузійних розчинів в умовах малих підприємств та лікарняних аптек; 

 визначати технологічні та фізико-хімічні властивості порошків та гранулятів; 

 проводити підготовку та випробування ампул і флаконів для ін’єкційних розчинів; 

 стабілізувати фармацевтичні препарати, враховуючи біологічні, фізико-хімічні, 

технологічні властивості діючих і допоміжних речовин, використовуючи необхідні 

реактиви. 

 контролювати умови зберігання сировини та матеріалів на підприємствах 

фармацевтичного профілю 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

 л сем пз лаб. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Аптечна технологія ліків 

Змістовий модуль 1. Державне нормування виготовлення ліків в умовах аптек. Тверді лікарські 

форми 



Тема 1. Державне нормування 

виготовлення ліків в умовах аптек. 

Загальні питання технології ліків 

6,5 1,5 - - 3 2 

Тема 2. Тверді лікарські форми. 

Виготовлення в умовах аптек простих і 

складних порошків з лікарськими 

речовинами, що відрізняються 

прописаною кількістю, насипною масою і 

будовою частинок 

7,5 1,5 - - 4 2 

Тема 3. Виготовлення складних порошків 

з отруйними і сильнодіючими 

речовинами.  

6 - - 4 2 

Тема 4. Виготовлення складних порошків 

з барвними, пахучими та важко 

подрібнюваними речовинами 

3,5 1,5 - -  2 

Тема 5. Виготовлення складних порошків 

з екстрактами та напівфабрикатами 

2 - -  2 

Тема 6. Виготовлення зборів в умовах 

аптеки. КЗМ 1 

4  - - 4  

Змістовий модуль 2. Рідкі та екстракційні лікарські форми 

Тема 7. Рідкі лікарські форми. 

Виготовлення концентрованих розчинів. 

7,5 1,5 - - 4 2 

Тема 8. Виготовлення рідких лікарських 

форм масооб’ємним методом шляхом 

розчинення сухих лікарських речовин та 

використання концентрованих розчинів 

2  - -  2 

Тема 9. Особливі випадки виготовлення 

водних розчинів. 

7,5 1,5 

 

1,5 

- - 4 2 

Тема 10. Краплі. Виготовлення рідких 

лікарських форм шляхом розведення 

стандартних фармакопейних рідин.  

7,5 - - 4 2 

Тема 11. Неводні розчини  6,5 1,5 - - 3 2 

Тема 12. Розчини ВМС. Колоїдні розчини  4,5 1,5 - - 3  

Тема 13. Суспензії Емульсії 6,5 1,5 - - 3 2 

Тема 14. Настої та вiдвари з лiкарської 

рослинної сировини. Слизи. Водні витяги 

із екстрактiв-концентратiв. КЗМ 2 

7,5 

 

1,5 - 

- 

- 

- 

3  

3 

Підсумковий модульний контроль 4  - - 2 2 

Усього годин 82 15   43   24 

Модуль 2 . Аптечна технологія ліків 

Змістовий модуль 3 М’які лікарські форми. Супозиторії 

Тема 16. М’які лікарські форми. 

Лініменти та мазі гомогенні 

6 1,5 - - 3 2 

Тема 17. Мазі гетерогенні 6 1,5 - - 3 2 

Тема 18. Мазі комбіновані. Креми. Гелі 5 - - 3 2 

Тема 19. Супозиторії. Виготовлення 

супозиторіїв методом викачування. 

Палички. Пілюлі. 

9 1,5 - - 3 2 

Тема 20. Виготовлення супозиторіїв 

методом виливання. КЗМ 3 

10 1,5 - - 6 2 

Змістовий модуль 4. Лікарські форми, що потребують асептичних умов виготовлення.  

Тема 21.Вимоги до виготовлення 7 1,5 - - 3 2 



стерильних та асептичних лікарських 

засобів в умовах аптек. 

Тема 22.Розчини для ін’єкцій. 3 1,5 - -  3 2 

Тема 23.Розчини для ін’єкцій, що 

потребують стабiлiзацiїі 

5 1,5 - - 3 2 

Тема 24.Ізотонічні та iнфузiйнi розчини. 

Розчини для ін’єкцій з термолабільними 

речовинами. Суспензії для ін’єкцій 

7 15 - - 3 2 

Тема 25.Очні лікарські форми. 6 1,5 - - 3 2 

Тема 26. Лікарські форми з 

антибіотиками. 

5 - - 3 2 

Тема 27. Дитячі та геріатричні лікарські 

форми. КЗМ 4 

7 1,5 - - 6 2 

Підсумковий модульний контроль 6 - - - 4 2 

Усього годин 98 15   57 26 

Усього годин за модуль 1 та 2 180 30 - - 100 50 

 

Модуль 3. Заводська технологія ліків 

Змістовий модуль 5. Нормативна документація у виробництві ГЛЗ. Матеріальний баланс. 

Промислове виробництво препаратів для парентерального застосування та лікарських засобів для 

офтальмології і отоларингології 

Тема 28. Нормативна документація у 

виробництві ГЛЗ. 

8 1   4 3 

Тема 29. Вимоги до стерильної продукції. 

Визначення основних показників якості 

ампульного скла. 

8 1 - - 4 3 

Тема 30. Промислове виробництво 

ін'єкційних розчинів. 

8 1 - - 4 3 

Тема 31. Промислове виготовлення 

інфузійних розчинів. 

8 1 - - 4 3 

Тема 32. Промислове виробництво очних, 

вушних та назальних лікарських форм. 

КЗМ 5. 

8 1 - - 4 3 

Змістовий модуль 6. Виробництво екстракційних препаратів та препаратів під тиском. 

Тема 33. Теоретичні основи 

екстрагування.  

5 1 - - - 4 

Тема 34. Виробництво настойок. 

Спиртометрія.  

9 1 - - 4 4 

Тема 35. Виробництво екстрактів рідких. 8 1 - - 4 3 

Тема 36. Виробництво екстрактів густих 

та сухих. Інтенсифікація процесів 

екстрагування.  

9 1 - - 4 4 

Тема 37. Виробництво препаратів під 

тиском.  КЗМ 6 

9 1 - - 4 4 

Модульний контроль 6 - - - 2 4 

Усього годин  86 10 - - 38 38 

Модуль 4. Заводська технологія ліків 

Змістовий модуль 7. Фізико-хімічні і технологічні властивості порошків і гранулятів.  

Промислове виробництво таблеток та медичних капсул. 

Тема 38. Фізико-хімічні і технологічні 

властивості порошків та гранулятів. 

12 2 - - 4 6 



Тема 39. Виробництво таблеток методом 

прямого пресування та з попередньою 

грануляцією. 

11 1 - - 6 4 

Тема 40. Промислове виробництво 

таблеток покритих оболонкою. Контроль 

якості. 

10 2 - - 6 4 

Тема 41. Виробництво медичних капсул.  

КЗМ 7 

7 1 - - 4 5 

Змістовий модуль 8. Промислове виробництво м’яких лікарських засобів. Промислове 

виробництво супозиторіїв, пластирів та ТТС. Досягнення в галузі створення нових лікарських 

засобів. 

Тема 42. Промислове виробництво МЛЗ.  10 1 - - 6 4 

Тема 43. Промислове виробництво 

супозиторіїв 

7 1 - - 4 4 

Тема 44. Виробництво пластирів та ТТС. 8 1 - - 4 4 

Тема 45. Виробництво нано- та 

радіофармацевтичних  препаратів. КЗМ 8 

8 1 - - 4 5 

Підсумковий модульний контроль 8  - - 4 6 

Усього годин  94 10 - - 42 42 

Усього годин за модуль 3 та 4 180 20 - - 80 80 

Усього годин 360 50 - - 180 130 

 

Тематичний план для заочно форми навчання 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

 л сем пз лаб. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Аптечна технологія ліків 

Тема 1. Державне нормування 

виготовлення ліків в умовах аптек. 

Загальні питання технології ліків 

4 1 - - 1 2 

Тема 2. Тверді лікарські форми. 

Виготовлення в умовах аптек простих і 

складних порошків з лікарськими 

речовинами, що відрізняються 

прописаною кількістю, насипною масою і 

будовою частинок 

4 1 - - 1 2 

Тема 3. Виготовлення складних порошків 

з отруйними і сильнодіючими 

речовинами.  

6 - - 4 2 

Тема 4. Виготовлення складних порошків 

з барвними, пахучими та важко 

подрібнюваними речовинами 

6 1 - -  2 

Тема 5. Виготовлення складних порошків 

з екстрактами та напівфабрикатами 

- -  2 

Тема 6. Виготовлення зборів в умовах 

аптеки. КЗМ 1 

 - - 4  

Тема 7. Рідкі лікарські форми. 

Виготовлення концентрованих розчинів. 

6 1 - - 2 3 

Тема 8. Виготовлення рідких лікарських  - -  



форм масооб’ємним методом шляхом 

розчинення сухих лікарських речовин та 

використання концентрованих розчинів 

Тема 9. Особливі випадки виготовлення 

водних розчинів. 

 - - 

Тема 10. Краплі. Виготовлення рідких 

лікарських форм шляхом розведення 

стандартних фармакопейних рідин.  

- - 

Тема 11. Неводні розчини  6 1 - - 2 3 

Тема 12. Розчини ВМС. Колоїдні розчини  - - 

Тема 13. Суспензії Емульсії - - 

Тема 14. Настої та вiдвари з лiкарської 

рослинної сировини. Слизи. Водні витяги 

із екстрактiв-концентратiв. КЗМ 2 

- 

- 

- 

- 

Підсумковий модульний контроль - - 

Тема 16. М’які лікарські форми. 

Лініменти та мазі гомогенні 

5 1 

 

- - 1 3 

Тема 17. Мазі гетерогенні - - 

Тема 18. Мазі комбіновані. Креми. Гелі - - 

Тема 19. Супозиторії. Виготовлення 

супозиторіїв методом викачування. 

Палички. Пілюлі. 

6 1 - - 2 3 

Тема 20. Виготовлення супозиторіїв 

методом виливання. КЗМ 3 

- - 

Тема 21.Вимоги до виготовлення 

стерильних та асептичних лікарських 

засобів в умовах аптек. 

6 1 - - 2 3 

Тема 22.Розчини для ін’єкцій. - - 

Тема 23.Розчини для ін’єкцій, що 

потребують стабiлiзацiїі 

5 1 - - 1 3 

Тема 24.Ізотонічні та iнфузiйнi розчини. 

Розчини для ін’єкцій з термолабільними 

речовинами. Суспензії для ін’єкцій 

- - 

Тема 25.Очні лікарські форми. 6 1 - - 2 2 

Тема 26. Лікарські форми з 

антибіотиками. 

- - 

Тема 27. Дитячі та геріатричні лікарські 

форми. КЗМ 4 

- - 

Підсумковий модульний контроль 6 - - - 4 2 

Усього годин за модуль 1  60 10 - - 20 30 

 

Модуль 2. Заводська технологія ліків 

Тема 28. Нормативна документація у 

виробництві ГЛЗ. 

3,5 0,5   1 2 

Тема 29. Вимоги до стерильної продукції. 

Визначення основних показників якості 

ампульного скла. 

3,5 0,5 - - 1 2 

Тема 30. Промислове виробництво 

ін'єкційних розчинів. 

2,5 0,5 - - 1 1 

Тема 31. Промислове виготовлення 

інфузійних розчинів. 

3 0,5 - - 0,5 2 

Тема 32. Промислове виробництво очних, 1,5 - - - 0,5 1 



вушних та назальних лікарських форм. 

КЗМ 5. 

Тема 33. Теоретичні основи 

екстрагування.  

2,5 0,5 - - - 2 

Тема 34. Виробництво настойок. 

Спиртометрія.  

3,5 0,5 - - 1 2 

Тема 35. Виробництво екстрактів рідких. 2,5 0,5 - - 1 1 

Тема 36. Виробництво екстрактів густих 

та сухих. Інтенсифікація процесів 

екстрагування.  

2,5 0,5 - - 1 1 

Тема 37. Виробництво препаратів під 

тиском.  КЗМ 6 

3,5 0,5 - - 1 2 

Тема 38. Фізико-хімічні і технологічні 

властивості порошків та гранулятів. 

3,5 0,5 - - 1 2 

Тема 39. Виробництво таблеток методом 

прямого пресування та з попередньою 

грануляцією. 

3,5 0,5 - - 1 2 

Тема 40. Промислове виробництво 

таблеток покритих оболонкою. Контроль 

якості. 

3,5 0,5 - - 1 2 

Тема 41. Виробництво медичних капсул.  

КЗМ 7 

2 - - - 1 1 

Тема 42. Промислове виробництво МЛЗ.  2,5 0,5 - - 1 1 

Тема 43. Промислове виробництво 

супозиторіїв 

2,5 0,5 - - 1 1 

Тема 44. Виробництво пластирів та ТТС. 2,5 0,5 - - 1 1 

Тема 45. Виробництво нано- та 

радіофармацевтичних  препаратів. КЗМ 8 

3 - - - 1 2 

Підсумковий модульний контроль 8  - - 4 4 

Усього годин з ПМК-2 60 8 - - 20 32 

Усього годин 120 18 - - 40 62 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1 «Аптечна технологія ліків» 

Змістовий модуль 1. Державне нормування виготовлення ліків в умовах аптек.  

Тверді лікарські форми 

ТЕМА 1. Державне нормування виготовлення ліків в умовах аптек. Загальні питання 

технології ліків. 

Основні фармацевтичні та технологічні терміни: лікознавство, фармація, технологія ліків, 

лікарський засіб, лікарська сировина, лікарська форма, лікарська речовина, лікарський препарат 

та ін. Основні завдання технології лікарських засобів на сучасному етапі і напрямки розвитку. 

Види нормативних документів (фармакопея, накази, інструкції тощо). Положення належної 

аптечної практики (НАП) (Good pharmacy practice GPP)) та належної виробничої практики 

(НВП) (Good manufacturing practice (GMP)) щодо виготовлення лікарських препаратів в 

аптечних умовах. Вимоги загальної статті ДФУ 5.N.1 «Екстемпоральні лікарські засоби», ДФУ 

2.0 Т.3 «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках», Стандарту МОЗ України 

«Вимоги до виготовлення нестерильных лікарських засобів в умовах аптек» СТ-Н МОЗУ 42 – 

4.5 : 2015, Стандарт МОЗ України «Вимоги до виготовлення стерильных і асептичних 

лікарських засобів в умовах аптек» СТ-Н МОЗУ 42 – 4.6 : 2015. Вимоги Фармакопеї США та 

міжнародної конвенції PIC/S до виготовлення ліків в умовах аптек: умови виготовлення, 



обладнання, стабільність препаратів, первинна упаковка. Вимоги НАП щодо виготовлення 

нестерильних лікарських форм в умовах аптек (вимоги щодо технологічного процесу, 

документації; лікарських та допоміжних речовин; упаковки; внутрішньо аптечного контролю 

якості екстемпоральних лікарських препаратів). 

Стабільність екстемпоральних лікарських засобів: визначення, види, фактори, що впливають на 

стабільність лікарських препаратів. Класифікації лікарських форм: дисперсологічна, за 

агрегатним станом, в залежності від способу вживання та шляхів введення.  

Рецепт, його значення. Структура рецепту. Правила виписування рецептів згідно нормативних 

документів (накази МОЗ України). Права і обов’язки фармацевта по відношенню до невірно 

виписаних рецептів згідно вимог наказу МОЗ України. 

ТЕМА 2. Тверді лікарські форми. Виготовлення в умовах аптек простих і складних 

порошків з лікарськими речовинами, що відрізняються прописаною кількістю, насипною 

масою і будовою частинок. 

Виготовлення твердих лікарських засобів в умовах аптек відповідно вимог НАП, наказів МОЗ 

України та інших нормативних документів. Характеристика порошків як лікарської форми, їх 

класифікація. Вимоги ДФУ до порошків. Способи прописування порошків. Загальні правила та 

стадії технологічного процесу виготовлення твердих лікарських форм в умовах аптек. 

Подрібнення; основні фiзико-хiмiчнi закономiрностi, які впливають на процес подрібнення 

iнгредiєнтiв порошків. Ступінь подрібненості лікарських речовин залежно від медичного 

призначення лікарського препарату.  

Чинники, які впливають на порядок змішування компонентів при виготовленні складних 

порошків. Правила виготовлення складних порошків з лікарськими речовинами, прописаними в 

рівних та різних кількостях. Правила введення лікарських речовин з різними фізико-хімічними 

властивостями до складу порошків. Технологія порошків з інгредієнтами, що відрізняються 

щільністю, насипною масою, будовою частинок (аморфні, дрібнокристалічні, 

крупнокристалічні) в умовах аптек.  Правила підбору пакувального матеріалу у відповідності з 

фізико–хімічними властивостями компонентів порошку. Відхилення, допустимі в масі окремих 

доз порошків. Оцінка якості порошків у відповідності з вимогами ДФ та інших НД. 

Упакування, оформлення до відпуску, зберігання. 

Види несумісностей у порошках. 

ТЕМА 3. Виготовлення в умовах аптек складних порошків з отруйними, наркотичними і 

сильнодіючими 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. 

Наркотичні та психотропні речовини, що використовуються в технології порошків та норми їх 

одноразового відпуску. Особливості виготовлення складних порошків з отруйними, 

наркотичними та сильнодіючими лікарськими речовинами, прописаними в малих (менше 0,05) 

кількостях. Внутрішньоаптечні заготовки (тритурації). Характеристика, виготовлення, 

зберігання, використання для виготовлення порошків. Оцінка якості, упакування, оформлення 

до відпуску, зберігання порошків у відповідності з вимогами ДФУ та інших НД. 

ТЕМА 4. Виготовлення складних порошків з барвними, пахучими та важко 

подрібнюваними речовинами. 

Перелік барвних і пахучих речовин та умови їх зберігання згідно вимог наказу МОЗ України. 

Особливості технології порошків з барвними речовинами. Правила введення пахучих речовин 

(ментол, тимол, камфора) до порошків. Особливості упакування порошків з леткими 

речовинами. Речовини, що подрібнюють у присутності допоміжної рідини; причини 

використання допоміжних рідин для покращення їх диспергування.  

Оцінка якості, упакування, оформлення до відпуску, зберігання порошків з барвними, пахучими 

речовинами відповідно вимогам ДФУ та інших НД (накази МОЗ України). 

ТЕМА 5. Виготовлення складних порошків з екстрактами та напівфабрикатами. 
Характеристика екстрактів, що використовуються в порошках, їх класифікація згідно з ДФУ. 

Виготовлення розчинів густих екстрактів, умови та термін їх зберігання. Особливості технології 



складних порошків із сухими, густими і розчинами густих екстрактів. Використання 

напівфабрикатів для виготовлення складних порошків, їх переваги. Впровадження засобів малої 

механізації в процес виготовлення порошків в аптеках, механізація процесів змішування та 

дозування порошків в промислових умовах.  

Основні ознаки нестабільності твердих лікарських форм. 

ТЕМА 6. Виготовлення зборів в умовах аптеки 

Збори: характеристика, класифікація та способи їх прописування. Стадії технологічного 

процесу Виготовлення зборів в умовах аптек. Правила введення до складу зборів різних груп 

лікарських речовин (розчинних у воді, не розчинних у воді, ефірних олій, речовин, розчинних в 

етанолі). Технологія дозованих зборів. Обладнання, що застосовується у виробництві зборів в 

умовах аптек. Оцінка якості, упакування, оформлення до відпуску, зберігання зборів відповідно 

вимогам Державної фармакопеї та інших НД (накази   МОЗ України). 

Лікарські рослинні чаї: визначення, характеристика, застосування. Брикети: визначення, 

характеристика. 

Змістовий модуль 2. Рідкі та екстракційні лікарські форми 

ТЕМА 7. Рідкі лікарські форми. Виготовлення концентрованих розчинів. 

Характеристика розчинів, як дисперсних систем, їх класифікація. Одержання очищеної води в 

умовах аптеки. Вимоги до очищеної води у відповідності з нормами, встановленими Державною 

фармакопеєю, інструкціями до наказів МОЗ України. Розрахунки кількості лікарських речовин і 

води для виготовлення концентрованих розчинів різними способами: з використанням мірного 

посуду; з урахуванням коефіцієнту збільшення об’єму; з урахуванням густини розчину. Правила 

виготовлення 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. Види несумісностей у рідких лікарських формах. 

ТЕМА 8. Виготовлення 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 виготовлення рідких лікарських препаратів з 

використанням концентрованих розчинів у вiдповiдностi з iнструкцiєю по приготуванню рідких 

лікарських форм у аптеках, затвердженою наказом МОЗ України. Виготовлення розчинів, що 

містять до 3% та більше 3% сухих лікарських речовин, концентровані розчини яких вiдсутнi. 

Додавання до розчинів сиропів, ароматних вод, галенових та новогаленових лікарських засобів 

та iн. Оцінка якості та зберігання рідких лікарських препаратів у відповідності з вимогами 

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

ТЕМА 9. Особливі випадки виготовлення водних розчинів. Краплі. 

Види утруднених випадків виготовлення водних розчинів, що найбільш часто зустрічаються в 

аптеках: повільне i важке розчинення або нерозчинність лікарських речовин в прописаному 

розчиннику; розкладання речовин, що легко окислюються; погіршення розчинності при 

сумісній присутності. Технологiчнi прийоми, що дозволяють подолати утруднення при 

приготуванні розчинів: попереднє подрібнення речовин та використання пiдiгрiтого 

розчинника; використання свiжоперегнаної води очищеної i вiдповiдних допоміжних матерiалiв; 

додавання допоміжних речовин i використання комплексоутворення при приготуванні розчинів; 

роздільне розчинення. Характеристика крапель як лікарської форми, їх класифікація за 

способом застосування. Перевірка доз отруйних i сильнодіючих речовин в краплях. Правила 

виготовлення крапель з використанням концентрованих розчинів та шляхом розчинення сухих 

речовин. Технологія крапель на неводних розчинниках. Утворення евтектичних сумішей. 

Оцінка якості та зберігання водних розчинiв і крапель, закупорювання, оформлення до відпуску 

відповідно вимогам нормативних документів, (накази МОЗ України). 

ТЕМА 10. Виготовлення рідких лікарських форм шляхом розведення стандартних 

фармакопейних рідин. Неводні розчини.  



Номенклатура стандартних фармакопейних рідин; їх концентрації, хімічні та умовні назви. 

Правила розрахунку кількості води i фармакопейних рідин в залежності вiд способу 

прописування вiдповiдно iнструкцiї до наказу МОЗ України. Виготовлення розчинів 

фармакопейних рiдин.. Характеристика неводних розчинників (спирту етилового, рослинних 

олій, вазелінового масла, гліцерину, хлороформу, есилонів, димексиду, полiетиленоксиду-400), 

вимоги до них. Розрахунки по розведенню етилового спирту з використанням формули 

розведення та алкоголеметричних таблиць. Виготовлення розчинів на летких i нелетких 

розчинниках. 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). 

ТЕМА 11. Розчини ВМС. Колоїдні розчини. 

Характеристика ВМС, їх класифiкацiя та застосування у фармації. Вплив структури ВМС на 

процес розчинення обмежено i необмежено набрякаючих речовин. Особливостi виготовлення 

розчинiв пепсину, желатину, крохмалю, метилцелюлози, натрiй-карбоксиметилцелюлози, 

рослинних екстрактів. Характеристика i властивостi колоїдних розчинiв. 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 наказів МОЗ України. 

ТЕМА 12. Суспензії. 

Характеристика суспензій як лікарської форми i дисперсної системи; вимоги до них. Чинники, 

якi впливають на стiйкiсть гетерогенних систем. Дисперсiйний метод виготовлення суспензій з 

гiдрофiльними  лiкарськими речовинами. Характеристика стабiлiзаторiв i механiзм їх дiї. 

Особливості технології суспензій гідрофобних речовин. Конденсацiйний метод виготовлення 

суспензій (хiмiчне диспергування, замiна розчинника). Мікстури опалесцюючі та каламутні. 

Використання засобів малої механізації при виготовленні суспензій в умовах аптек. Оцiнка 

якостi суспензiй, правила закупорки, оформлення i зберiгання згiдно з вимогами НД 

ТЕМА 13. Емульсії.  

Характеристика емульсій як лікарської 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 

виготовлення олiйних емульсiй. Стадії технологічного процесу виготовлення емульсій. 

Введення 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 ДФУ та іншими 

НД (накази МОЗ України). Засоби малої механізації при виготовлення емульсій в умовах аптек. 

ТЕМА 14. Настої та відвари з лікарської рослинної сировини. 

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 екстракції (спiввiдношення мiж 

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

сировини, матерiал iнфундирки, температура, тривалість настоювання i охолодження, рН 

середовища, хiмiчний склад та ін.). Правила виготовлення настоїв i вiдварiв iз рослинної 

сировини i додавання до них лiкарських речовин згiдно з вимогами ДФ. Апаратура, що 

застосовується в технології настоїв i вiдварiв. Особливостi виготовлення водних витяжок iз 

рослинної лiкарської сировини, що мiстить алкалоїди, кардіоглiкозиди, ефiрнi олiї, дубильнi 

речовини, антраценопохідні, сапонiни тощо. Особливi випадки виготовлення настоїв i вiдварiв 

(“подвiйні” настої, вiдвари iз листя сени та iн.). Авторськi прописи водних витяжок (мiкстура 

Дерягiна, 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).  

Види несумісностей у водних витяжках. 

ТЕМА 15. Слизи. Технологія РЛФ з використанням екстрактів-концентратів. 



Характеристика стандартизованих екстрактiв-концентратiв для виготовлення настоїв i вiдварiв, 

їх номенклатура. Переваги їх застосування в технології водних витяжок. Правила виготовлення 

водних витяжок з використанням екстрактiв-концентратiв i введення в них рiзних лiкарських 

засобiв. Особливостi виготовлення витягів 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). Удосконалення технології водних витяжок. 

МОДУЛЬ 2 «Аптечна технологія ліків» 

Змістовий модуль 3. М’які лікарські форми. Супозиторії 

ТЕМА 16. М’які лікарські форми. Лініменти та мазі гомогенні 

Характеристика лініментів як лікарської форми та дисперсних систем; їх класифікація в 

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

медичного призначення. Правила виготовлення лініментів різних типів дисперсних систем: 

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

виготовлення лініментів, їх технологія. 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 ДФУ, принципи їх підбору. Характеристика гідрофобних і 

гідрофільних основ. Основні технологічні стадії і правила виготовлення 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).  

ТЕМА 17. Мазі гетерогенні 

Характеристика дифільних (гiдрофiльно-лiпофiльних) мазевих основ та емульгаторів для їх 

виготовлення. Характеристика суспензiйних мазей та їх технологія. Офiцинальні прописи 

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

Пасти, їх класифiкацiя. Особливостi виготовлення дерматологiчних паст. Характеристика 

емульсiйних мазей різних типів та їх виготовлення в залежності від властивостей лікарських і 

допоміжних речовин. 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). 

ТЕМА 18. Мазі комбіновані. Креми. Гелі 

Характеристика комбінованих мазей і загальні правила їх виготовлення. Стадії технологічного 

процесу виготовлення багатофазних мазей з урахуванням фізико-хімічних властивостей 

лікарських речовин. Біофармацевтичні аспекти мазей. Принцип підбору основ з урахуванням 

медичного призначення мазей. Основні реологічні характеристики, як показники якості 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 виготовлення. Характеристика гелів та 

кремів. Сучасні основи для їх виготовлення. Технологія кремів та гелів в умовах аптек. Види 

несумісностей у м’яких лікарських формах. 

ТЕМА 19. Супозиторії. Виготовлення супозиторіїв методом викачування. Палички. 

Пілюлі 

Характеристика супозиторіїв як лікарської форми i як дисперсних систем. Класифiкацiя 

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

перевірка доз отруйних та сильнодіючих лікарських речовин в них. Фармакопейні прописи та  

утруднені випадки Виготовлення лініментів, їх технологія. Основи для супозиторіїв; вимоги, 

що пред’являються до них, та коротка характеристика. Особливості прописування паличок і 

розрахунок основи для них. Характеристика технологічних стадій Виготовлення супозиторіїв 

методом викачування. Правила введення лікарських речовин з різними фiзико-хiмiчними 

властивостями в основи; особливості введення протарголу, коларголу, танiну, сухих i густих 

екстрактів. Методи оцінки якостi супозиторіїв, упаковка, оформлення до відпуску, правила 



зберігання згідно вимогам нормативних документів, вiдповiдних iнструкцiй (накази МОЗ 

України). Характеристика пiлюль як лікарської форми. Визначення. Характеристика. Вимоги до 

них. Допомiжнi речовини, що використовуються в технологiї пiлюль, їх характеристика 

(екстракти густi та сухi, порошки, сумiш крохмально-цукрова, бентонiти та iн.). Принцип їх 

пiдбору залежно вiд хiмiчної природи лiкарських речовин. Стадiї виготовлення пiлюль. 

Визначення несумістностей в пілюлях. Оцiнка якостi пiлюль: однорiднiсть, розпадання, 

вiдхилення вiд середньої маси та iн. Упаковка, умови зберiгання. Випадки несумісностей у 

пілюлях. 

ТЕМА 20. Виготовлення супозиторіїв методом виливання 

Склад i властивостi офiцинальних супозиторних основ, які використовуються при методi 

виливання. Розрахунки кiлькостi супозиторних основ для Виготовлення свiчок, кульок і 

паличок методом виливання. Поняття про коефіцієнти заміщення. Основи для супозиторіїв; 

вимоги, що висуваються до них, та коротка характеристика. Характеристика технологічних 

стадій виготовлення супозиторіїв методом виливання. Правила введення лікарських речовин з 

рiзними фiзико-хiмiчними властивостями в основи при використанні методу виливання. 

Порівняльна оцiнка методiв Виготовлення супозиторіїв (викачування, виливання, пресування). 

Бiофармацевтичнi аспекти супозиторiїв, принципи підбору допоміжних речовин для їх 

Виготовлення. Оцінка якості супозиторіїв, упакування, оформлення до відпуску, умови 

зберігання згідно вимогам нормативних документів (накази МОЗ України). 

Змістовий модуль 4. Лікарські форми, що потребують асептичних умов виготовлення. 

ТЕМА 21. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах 

аптек 

Вимоги належної аптечної практики щодо виготовлення стерильних та асептичних лікарських 

форм в умовах аптек. Асептичні умови виготовлення лікарських засобів. Порядок контролю за 

дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму в аптечних закладах. Вимоги до приміщень, 

устаткування та санітарно-гігієнічні вимоги при виготовленні лікарських засобів в асептичних 

умовах. Вимоги до особистої гігієни персоналу аптечних закладів, що здійснюють 

виготовлення лікарських засобів в асептичних умовах. Характеристика розчинників, що 

використовуються для Виготовлення ін’єкційних лікарських форм. Отримання, зберігання та 

контроль якості води для ін’єкцій. Вимоги до лікарських засобів та допоміжних речовин, що 

використовуються для Виготовлення ліків в асептичних умовах. Неводні розчинники. Жирні 

олії, вимоги для них та підготовка до використання.  

Вимоги до таро-закупорювальних матеріалів, що використовуються для виготовлення ліків в 

асептичних умовах. Класифікація методів стерилізації. Термічні методи стерилізації та 

використовувана для цього апаратура. Порядок контролю температурних режимів роботи 

стерилізаторів. Режими стерилізації окремих об'єктів та порядок реєстрації результатів 

стерилізації у відповідних журналах.  Вимоги до контролю якості стерильних та асептичних 

лікарських форм. Види документації, яка ведеться при приготуванні індивідуальних та серійно 

виготовлених лікарських засобів (загальні технологічні інструкції, технологічні інструкції для 

препаратів індивідуального та серійного Виготовлення, виробничі записи). 

Вимоги GMP до виробництва стерильної продукції (підготовка повітряного середовища, 

персоналу, одягу, обладнання, приміщень). 

ТЕМА 22. Розчини для ін’єкцій 

Характеристика iн’єкцiйних лiкарських форм; вимоги, що висуваються до них Державною 

фармакопеєю та їх реалізація. Асептичнi умови. Виготовлення лікарських засобів. 

Характеристика розчинникiв, що використовуються для Виготовлення iн’єкцiйних лiкарських 

форм. Отримання, зберiгання та контроль якостi води для iн’єкцiй згідно вимог Державної 

фармакопеї України. Вимоги до лiкарських засобiв та таро – закупорювальних матеріалів, що 

використовуються для виготовлення iн’єкцiйних препаратiв. Технологiчнi стадiї Виготовлення 

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). 



ТЕМА 23. Розчини для ін’єкцій, що потребують стабiлiзацiїі 

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

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

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

Стабiлiзацiя розчинiв лiкарських речовин, що пiддаються гiдролiзу та омиленню. 

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

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

розчинів для ін’єкцій, закупорювання, оформлення їх до відпуску та зберігання (накази МОЗ 

України). 

ТЕМА 24. Ізотонічні та iнфузiйнi розчини. Розчини для ін’єкцій з термолабільними 

речовинами. Суспензії для ін’єкцій 

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 Виготовлення 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 виготовлення розчинiв для iн’єкцiй з термолабiльними речовинами та суспензiй для 

iн‘єкцiй. Оцінка якості розчинів, закупорювання, оформлення їх до відпуску та зберігання 

(накази МОЗ України). Вимоги iзотонiї, iзогiдрiї, iзоіонiї, окислювально-вiдновлювальний 

потенцiал розчинiв. Порошки та таблетки для стерильних розчинів Особливості їх технології, 

ліофілізація. 

ТЕМА 25. 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 виготовлення примочок та промивань. Сучасні види 

офтальмологічних лікарських форм. Вимоги ДФУ та чинних наказів до них. Очні лікарські 

вставки, характеристика, номенклатура, вимоги до них. Характеристика основ, які 

використовуються для виготовлення очних мазей. Технологiя очних мазей, особливостi 

введення до складу очних мазей цинку сульфату та резорцину. 

ТЕМА 26. Лікарські форми з антибіотиками 

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 виготовлення. 

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

оформлення до вiдпуску та зберігання. Характеристика основ та розчинників для лікарських 

форм з антибіотиками. Термолабільні та термостабільні антибіотики. 

ТЕМА 27. Дитячі та геріатричні лікарські форми 

Лікарські форми для немовлят та дітей до 1 року. Характеристика дитячих лікарських форм. 

Вимоги до них. Умови виготовлення лікарських форм для немовлят та дітей до 1 року в 

аптеках. Особливості лікарських препаратів для лікування людей похилого віку. Лікарські 

форми, що мають переваги в геріатрії. 



МОДУЛЬ 3. «Заводська технологія ліків» 

Змістовий модуль 5. Нормативна документація у виробництві ГЛЗ. Матеріальний баланс. 

Промислове виробництво препаратів для парентерального застосування та лікарських 

засобів для офтальмології і отоларингології  

ТЕМА 28. Нормативна документація у виробництві ГЛЗ 

Основна діяльність Міністерства охорони здоров’я України та Державного фармакологічного 

центру. Нормативні документи в Україні. Основні принципи системи реєстрації. Реєстраційне 

досьє. Протоколи виробництва, валідаційні бланки та карти. Категорії нормативної 

документації у промисловому виробництві лікарських препаратів згідно правил GMP. Основні 

терміни, які використовують при виробництві лікарських препаратів. Мета та значення 

матеріального балансу; правила його складання на кожній стадії виробництва; розрахування 

основних його показників. 

ТЕМА 29. Вимоги до стерильної продукції. Визначення основних показників якості 

ампульного скла. 

Вимоги до стерильної продукції. Скло для виготовлення ампул та флаконів, його класи та 

марки. Основні вимоги та показники якості ампульного скла. Підготовка склодроту, методи 

миття ампул, дослідження стійкості ампул. 

ТЕМА 30. Промислове виробництво ін'єкційних розчинів. 

Основні принципи належної виробничої практики лікарських засобів (GMP), вимоги до 

виробництва стерильної продукції. Класифікація чистих приміщень, класи чистоти. Вода для 

ін’єкцій, вимоги, обладнання, контроль. Виробництво ін’єкційних препаратів без та зі 

стабілізаторами, асептично виготовлених, на неводних розчинниках та ін. Способи стабілізації, 

ізотонування, очищення розчинів, види фільтрів. Способи наповнення ампул, сучасні методи 

запайки ампул та визначення їх герметичності. Стерилізація ін’єкційних розчинів, контроль їх 

стерильності. Контроль якості ін’єкційних розчинів. Технологічна схема виробництва; 

обладнання, що використовується. 

ТЕМА 31. Промислове виготовлення інфузійних розчинів. 

Характеристика інфузійних розчинів, використання. Класифікація та вимоги до інфузійних 

розчинів. Перспективи розвитку інфузійних розчинів, асортимент вітчизняних та закордонних 

лікарських препаратів. Виготовлення інфузійних розчинів. Контроль їх якості. Технологічна 

схема виробництва; обладнання, що використовується. 

ТЕМА 32. Промислове виробництво очних, вушних та назальних лікарських форм. 

Основні характеристики очних, вушних та назальних лікарських форм. Методи їх 

виготовлення, обладнання, що використовується. Фізико-хімічні та біологічні особливості 

створення, пролонгування. Контроль якості. Технологічні схеми виробництва очних, вушних та 

назальних лікарських препаратів. 

Змістовий модуль 6. Виробництво екстракційних препаратів та препаратів під тиском 

ТЕМА 33. Теоретичні основи екстрагування 

Теоретичні основи екстрагування. Стадії екстрагування та їх характеристика. Фактори, які 

впливають на повноту та швидкість екстрагування. Вимоги до екстрагентів. 

ТЕМА 34. Виробництво настойок. Спиртометрія 

Характеристика і класифікація настойок. Способи їх виготовлення та очищення. Технологічна 

схема виробництва, обладнання, що використовується. Контроль якості настойок як лікарської 

форми, паковання та умови зберігання. Методи виробництва етанолу (з сировини, яка містить 

крохмаль, вуглеводи, синтетичним шляхом). Правила визначання концентрації спирту, 

розведення та облік використання спирту. Основні принципи рекуперації та ректифікації 

етанолу. 

ТЕМА 35. Виробництво екстрактів рідких 

Характеристика та класифікація екстрактів. Основні стадії виробництва рідких екстрактів. 

Технологічна схема виробництва, обладнання, що використовується. Контроль якості рідких 

екстрактів. 

ТЕМА 36. Виробництво екстрактів густих  та сухих. Інтенсифікація процесів 

екстрагування 



Виробництво густих екстрактів. Теоретичні основи процесу випарювання, обладнання та 

принцип  його роботи. Виробництво сухих екстрактів. Теоретичні основи процесу сушіння, 

обладнання, що використовується. Технологічні схеми виробництва густих та сухих екстрактів. 

Стандартизація екстрактів, паковання та умови зберігання. Способи інтенсифікації одержання 

витягів з рослинної сировини. 

ТЕМА 37. Виробництво препаратів під тиском. 

Класифікація аерозолів, переваги та недоліки. Основні компоненти аерозольних паковань, типи 

клапанно-розпилювальної системи, класифікація пропелентів та аерозольних концентратів. 

Виробництво аерозолів, контроль якості згідно ДФУ. Технологічна схема виробництва; 

обладнання, що використовується. 

МОДУЛЬ 4. «Заводська технологія ліків» 

Змістовий модуль 7. Фізико-хімічні і технологічні властивості порошків і гранулятів. 

Промислове виробництво таблеток та медичних капсул 

ТЕМА 38. Фізико-хімічні і технологічні властивості порошків та гранулятів. 

Вивчення фізико-хімічних та фармако-технологічних властивостей порошків та гранулятів. Їх 

вплив на технологію одержання твердих лікарських форм. Теоретичні основи таблетування. 

ТЕМА 39. Виробництво таблеток методом прямого пресування та з попередньою 

грануляцією. 

Промислове виготовлення таблеток із застосуванням прямого пресування та попереднього 

гранулювання. Вивчення обладнання для проведення подрібнення, просіювання та змішування 

вихідної сировини, принцип його роботи. Методи грануляції; обладнання, що 

використовується. Допоміжні речовини у виробництві таблеток. Технологічна схема 

виробництва.  

ТЕМА 40. Промислове виробництво таблеток покритих оболонкою. Контроль якості. 

Покриття таблеток оболонками. Види покриття та способи нанесення. Напресовані, дражовані 

та плівкові оболонки. Технологічна схема виробництва таблеток, вкритих оболонками; 

обладнання, що використовується. Виготовлення таблеток пролонгованої дії, допоміжні 

речовини для забезпечення пролонгації. Контроль якості таблеток згідно до вимог ДФУ. 

ТЕМА 41. Виробництво медичних капсул. 

Визначення капсул, вимоги ДФУ до них. Види капсул та їх призначення. Допоміжні речовини у 

виробництві капсул. Способи виготовлення м’яких та твердих желатинових капсул, наповнення 

їх лікарськими речовинами. Контроль якості згідно ДФУ. Тубатини. Спансули. Ректальні 

желатинові капсули. Технологічні аспекти виготовлення капсул з модифікованим вивільненням 

діючих речовин. Технологічна схема виробництва м’яких та твердих желатинових капсул; 

обладнання, що використовується.  

Змістовий модуль 8. Промислове виробництво м’яких лікарських засобів. Промислове 

виробництво супозиторіїв, пластирів та ТТС. Досягнення в галузі створення нових 

лікарських засобів. 

ТЕМА 42. Промислове виробництво МЛЗ. 

Мазі, гелі, пасти, креми, лініменти як лікарські форми, їх характеристика та класифікація. 

Переваги та недоліки. Вимоги до мазей, класифікація основ та загальні вимоги. Допоміжні 

речовини у виробництві м’яких лікарських форм. Технологічні схеми виробництва м’яких 

лікарських форм; обладнання, що використовується. Структурно-механічні (реологічні) 

характеристики мазей. Контроль якості згідно з ДФУ. Пакування та маркування.  

ТЕМА 43. Промислове виробництво супозиторіїв. 

Супозиторії, види та вимоги до них. Характеристика основ та допоміжних речовин. Методи 

виготовлення. Технологічна схема виробництва; обладнання, що використовується. Контроль 

якості  супозиторіїв згідно ДФУ. 

ТЕМА 44. Виробництво пластирів та ТТС. 

Класифікація пластирів. Допоміжні речовини, що використовуються при їх виробництві. 

Технологічна схема виробництва; обладнання, що використовується. Контроль якості 

пластирів. Альтернативний спосіб призначення ліків – трансдермальні терапевтичні системи 

(ТТС). Типи та категорії ТТС. Вимоги до діючих речовин, що входять до складу ТТС. Будова 



мембранних та матричних ТТС. Допоміжні речовини, що використовуються при створенні 

ТТС. Показники якості ТТС. Технологія удосконалення ТТС. 

ТЕМА 45. Виробництво нано- та радіофармацевтичних  препаратів. 

Виробництво та застосування радіофармацевтичних препаратів. Асортимент та склад 

радіофармацевтичних препаратів на фармацевтичному ринку України. Особливості їх 

технології та контроля якості. Використання нанотехнологій у виробництві лікарських 

препаратів. Основні принципи та напрямки нанотехнології. Нанопрепарати. Особливості їх 

виробництва. Носії для транспорту ліків (ліпосоми, наносфери, нанокапсули, колоїдні носії з 

моноклональними антитілами та ін.). 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки за такими 

критеріями: 

оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно 

знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та 

рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті 

теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи 

інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

• оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має 

достатні практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але 

припускається певних неточностей і похибок у викладенні теоретичного змісту або під час 

аналізу продемонстрованих практичних навичок; 

• оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання навчальної 

дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо 

відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у студента невпевненість або 

відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє 

неточності у знаннях, недостатньо оцінює факти та явища, що пов’язані з його майбутньою 

діяльністю; 

• оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 

наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

 

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 підсумкового модульного 

контролю.  

Курсова робота – це один із видів самостійної роботи студентів, яка повинна бути 

написана на актуальну тему з обов‘язковим науково-теоретичним аналізом проблем, пов‘язаних 

з виготовленням лікарських препаратів в промислових умовах. Вона відноситься до 

підсумкового контролю і несе пошуковий, творчий характер. Курсова робота сприяє 

виробленню умінь студента аналізувати, закріплювати теоретичні знання і практичні навички 

по даному курсу.  

Структура курсової роботи  

Тема курсової роботи видається викладачем, який веде групу і є також керівником 

роботи. Загальні рекомендації передбачають наступні розділи курсової роботи: зміст, вступ (1-2 

сторінки), огляд літератури (15-20 сторінок), який повинен містити: 

 Визначення  



 Характеристика  

 Класифікація  

 Загальна схема виробництва  

 Методи і способи одержання  

 Характеристика вихідної сировини  

 Номенклатура препаратів даної лікарської форми із вказаними фірмами 

виробниками,  

 додатки (висновки) (1-2 сторінки), список використаної літератури (3-4 сторінки).  

В змісті потрібно розкрити структуру курсової роботи, дати назви розділам, підрозділам. Проти 

кожної назви розділу вказується номер сторінки, з якої починається в тексті даний розділ. У 

вступі необхідно розкрити актуальність теми, викласти мету і задачі даної теми. В огляді 

літератури по досліджувальному питанні необхідно викласти сучасні наукові дослідження 

теорії і практики фармації, узагальнити матеріал, зробити заключення по вивченій темі. 

При написані курсової роботи використовуються рекомендовані джерела літератури по 

заданій темі, а також наукові журнали: «Вісник фармації», «Клінічна фармація», 

«Фармацевтичний журнал», «Провізор», «Фармацевтичний часопис», а також монографії, 

наукові праці, матеріали і тези з‘їздів та ін. Особлива увага в огляді літератури зосереджується 

на теоретичних основах технологічних процесів лікарських препаратів, на питаннях 

біофармацевтичного характеру, на можливі шляхи удосконалення лікарських препаратів та 

технології, автоматизацію технологічних процесів та інших питань, які стосуються розгляду 

даної теми. 

Курсову роботу потрібно закінчувати висновками , які витікають із аналізу матеріалу, в 

них показуються, як вирішена задача, поставлена в роботі. Мета висновків – у стислому вигляді 

передати основний зміст отриманих результатів, а також відобразити суть і практичне значення 

проведених досліджень.  

Оформлення і захист курсових робіт  

Курсова робота здається в рукописному вигляді або друкується на білому папері форматі 

А4 (210*297 мм) на машинці або комп‘ютері в редакторі Win Word 6.0-7.0, використовуючи 14 

розмір шрифту Times New Roman , полуторний інтервал. Поля: зліва – 20 мм, зверху – 20 мм, 

справа – 10 мм, знизу – 20 мм.  

Захист курсової роботи відбувається згідно графіку. Студенту для виступу надається 7-

10 хвилин. Після обговорення курсової роботи виставляється оцінка. Захищений екземпляр 

курсової роботи здається на кафедру. 

Теми курсових  робіт 

1.Новітнє виробництво пелет.   

2.Високотехнологічне пакування на фармацевтичному виробництві. 

3. Сучасні методи інтенсифікації виробництва рідких екстрактів 

4. Таблетки, покриті оболонкою – сучасні методи отримання. 

5. Сучасний погляд на введення допоміжних речовини при виробництві таблеток. 

6. Новогаленові препарати: сучасні підходи у методах очищення. 

7. Асептичний розлив стерильних лікарських форм та високотехнологічне обладнання, 

необхідне для дотримання асептичності. 

8. Виробництво аерозолів та альтернативне використання насадок-розпилювачів для 

інгаляційного введення рідких лікарських форм. 

9. Виробництво супозиторіїв  на гідрофільній основі. 

10. Сучасне виробництво мазей: високоефективні методи емульгування. 

11.Біотехнологічне виробництво лікарських засобів. 

12.Ліофілізація: різноманіття у використанні фармацевтичною промисловістю. 

13.  Грануляція у виробництві таблеток і капсул. Сучасні способи отримання гранулятів. 

14. Сучасне виробництво твердих лікарських форм пролонгованої дії, їх різноманіття та 

особливості виготовлення.  

15. Неперервне виробництво фармацевтичних препаратів. 



16. Виробництво лікарських препаратів у формі гелю. 

17. Використання нанотехнологій у фармацевтичній промисловості. 

18. Виробництво трансдермальних терапевтичних систем. 

19. Сучасне виробництво ін’єкційних ліків у попередньо наповнених шприцях. 

20. Новітні розробки у виготовленні густих та сухих екстрактів.:      

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної діяльності (у 

балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка виставляється при 

оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліку, визначених 

програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення кожного 

модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за 

результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та 

підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 

4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з використанням прийнятих в 

Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому 

враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). При 

цьому на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види діяльності (усна 

відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або комп'ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем (або на 

останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною шкалою, 

виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне завдання), 

обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) 

знаків після коми. Отримана величина конвертується у бал за багатобальною шкалою таким 

чином: 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх 

виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від 

їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, 

набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі 

загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем 

модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі 

передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивчені 

модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з поважних чи без 

поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється відпрацювати академічну 

заборгованість до певного визначеного терміну. 

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати перевірку 

теоретичної та практичної підготовки. 



Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання підсумкового 

модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не 

менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 балів)/ 

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє арифметичне 

кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість 

модулів дисципліни). 

До кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися заохочувальні 

бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних та всеукраїнських 

предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума балів за дисципліну не може 

перевищити 200 балів. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

 Види нормативних документів, що регламентують діяльність готуючих аптек.  

 Правила державної повірки терезів. Догляд за терезами та важками. 

 Процес подрiбнення; основнi фiзико-хiмiчнi закономiрностi, якi впливають на процес 

подрiбнення iнгредiєнтiв порошкiв. 

 Номенклатура отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських речовин згідно чинних 

наказів МОЗ України, порядок зберігання, відпуску. 

 Характеристика твердих желатинових капсул; випадки їх використання для пакування 

порошків. 

 Номенклатура сухих, густих та рідких екстрактів.  

 Біофармацевтичні аспекти порошків та капсул.  

 Основні ознаки нестабільності твердих лікарських форм. 

 Лікарські рослинні чаї: визначення, характеристика, вимоги ДФУ, застосування. Брикети: 

визначення, характеристика. 

 Розчинність  лiкарських речовин як одна з основних фiзико-хiмiчних характеристик, 

необхiдних для приготування розчинiв. Параметри розчинності речовин згідно з вимогами 

ДФУ. 

 Номенклатура неводних розчинників, вимоги НД до них. Особливості виготовлення 

крапель на неводних розчинниках в умовах аптек . 

 Застосування ВМС у фармації. Вплив структури ВМС на процес розчинення обмежено i 

необмежено набухаючих речовин. 

 Стабілізатори суспензій. Фактори, що впливають на бiологiчну доступнiсть лiкарських 

речовин  суспензiй. 

 Вибір емульгаторів та стабілізаторів емульсій. 

 Торетичні основи процесу екстракції: десорбцiя, розчинення, вимивання, дифузiя, осмос.  

 Використання основних положень теорiї молекулярної та конвективної дифузiї в процесi 

екстрагування. 

 Перелік мазевих основ, що рекомендуються ДФУ, принципи їх підбору. 

 Характеристика емульсiйних мазей різних типів та їх виготовлення в залежності від 

властивостей лікарських і допоміжних речовин. 

 Принцип підбору основ з урахуванням медичного призначення мазей. 

 Особливості виготовлення супозиторiїв методом пресування. 

 Методи виготовлення супозиторіїв. 

 Бiофармацевтичнi аспекти супозиторiїв, принципи підбору допоміжних речовин. 

 Вимоги GРP до виробництва стерильної продукції (підготовка повітряного середовища, 

персоналу, одягу, обладнання, приміщень). 

 Апiрогенності та методи її досягнення. 

 Причини нестабільності розчинів для ін’єкцій. 

 Вимоги iзотонiї, iзогiдрiї, iзоіонiї, окислювально-вiдновлювальний потенцiал розчинiв. 



 Характеристики основ та розчинників для лікарських форм з антибіотиками. 

 Поняття та класифікація фармакологічних несумісностей. 

 Поняття про машини, апарати, автоматичні лінії фармацевтичної технології, їх основні 

процеси.  

 Теоретичні  основи екстрагування, стадії екстрагування та їх характеристика. 

 Фактори, що впливають на повноту та швидкість екстрагування. Види екстрагентів та 

вимоги до них.   

 Сировина та способи виробництва етанолу, обладнання, що використовується, вимоги до 

медичного етанолу. 

 Способи інтенсифікації процесу екстрагування ЛРС.  

 Промислове виробництво біогенних стимуляторів. Іх хімічна природа, класифікація, 

джерела отримання та стандартизація. 

 Промислове виробництво максимально очищених (новогаленових) препаратів. Розглянути 

їх класифікацію, особливості одержання, обладнання та стандартизацію. 

 Класифікація та процес отримання препаратів зі свіжої рослинної сировини, соків, 

бальзамів та еліксирів.  

 Класифікація та особливості технології препаратів з тваринної сировини 

(органопрепаратів), гормонів, ферментів.  

 Характеристика, класифікація процесу виробництва і стандартизації екстрактів-

концентратів та олійних екстрактів. 

 Вимоги GMP та основні положення до виробництва препаратів для парентерального 

застосування. 

 Технології отримання ін’єкційних, інфузійних препаратів, емульсій для парентерального 

застосування та карпул. 

 Особливості виготовлення офтальмологічних, назальних та вушних лікарських засобів, 

вимоги до них, контроль їх якості згідно ДФУ та види паковань.  

 Технологія  bottlepack («видування-наповнення-герметизація») у виробництві стерильних 

лікарських засобів, її переваги, основні стадії. 

 Види обладнання для подрібнення, просіювання, змішування, пресування та нанесення 

оболонок на таблетки. Типи та принцип їх роботи. 

 Основні чинники, що впливають на біодоступність лікарських речовин в таблетках. 

 Сучасні види допоміжних речовин та основні принципи отримання драже, гранул, твердих 

лікарських форм з пролонгованим вивільненням діючих речовин, кондитерських 

лікарських форм. 

 Основні групи допоміжних речовин та сучасним обладнанням, що використовуються при 

виробництві суспензій, емульсуй, мазей, супозиторіїв. 

 Юіофармацевтичні аспекти мазей та супозиторіїв. 

 Охарактеризувати сучасні ректальні лікарські форми (капсули, тампони, мазі, ректіолі, 

аерозолі та ін.). 

 Проаналізувати структурно-механічні властивості м’яких лікарських засобів та фактори, 

що на них впливають.  

 Промислове виробництво та обладнання, що використовується, при отриманні суспензій 

та емульсій. 

 Особливості отримання сучасних нано- та радіофармацевтичних препаратів, їх роль і 

місце у сучасній фармації і медицині. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну чотирьохбальну 

систему та систему ECTS за наступною таблицею: 

Оцінка у 200-бальній Оцінка у традиційній Оцінка с системі ECTS 



системі чотирьохбальній шкалі 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

Тематичний план лекційних занять для денної форми навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Державне нормування виготовлення ліків в умовах аптек. Загальні питання 

технології ліків 

1,5 

2. 
Тверді лікарські форми. Технологія порошків з лікарськими речовинами, що 

відрізняються прописаною кількістю, насипною масою і будовою частинок 

1,5 

 Технологія порошків з отруйними і сильнодіючими речовинами  

3. 
Технологія порошків з барвними, пахучими, важко подрібнюваними 

речовинами та екстрактами 

1,5 

4. Рідкі лікарські форми. Технологія концентрованих розчинів  1,5 

5. 

Виготовлення рідких лікарських форм масооб’ємним методом шляхом 

розчинення сухих лікарських речовин та використання концентрованих 

розчинів. Особливі випадки приготування водних розчинів 

1,5 

6. Технологія крапель, розчинів СФР  1,5 

7. Неводні розчини. 1,5 

8. Розчини ВМС. Колоїдні розчини 1,5 

9. Суспензії. Емульсії. 1,5 

10.  
Технологія настоїв, відварів з ЛРС. Рідкі ЛЗ з використанням екстрактів-

концентратів. Слизи 

1,5 

11.  М’які лікарські форми.Лініменти. Мазі гомогенні  1,5 

12.  Мазі гетерогенні, комбіновані. Мазі комбіновані. Креми. Гелі 1,5 

13.  
Супозиторії. Виготовлення супозиторіїв методом викачування. Палички. 

Пілюлі. 

1,5 

14.  Виготовлення супозиторіїв методом виливання. 1,5 

15.  
Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в 

умовах аптек. 

1,5 

16.  Розчини для ін’єкцій. 1,5 

17.  Розчини для ін’єкцій, що потребують стабiлiзацiїі 1,5 

18.  
Ізотонічні та iнфузiйнi розчини. Розчини для ін’єкцій з термолабільними 

речовинами. Суспензії для ін’єкцій 

1,5 

19.  Очні лікарські форми. Лікарські форми з антибіотиками. 1,5 

20.  Дитячі та геріатричні лікарські форми 1,5 

21.  Нормативна документація у виробництві ГЛЗ. 1 

22.  
Вимоги до стерильної продукції. Визначення основних показників якості 

ампульного скла. 
1 

23.  Промислове виробництво ін'єкційних розчинів.  1 

24.  Промислове виготовлення інфузійних розчинів. 1 

25.  Промислове виробництво очних, вушних та назальних лікарських форм. 1 

26.  Теоретичні основи екстрагування. 1 

27.  Виробництво настойок. Спиртометрія. 1 



28.  Виробництво екстрактів рідких. 1 

29.  
Виробництво екстрактів густих та сухих. Інтенсифікація процесів 

екстрагування. 
1 

30.  Виробництво препаратів під тиском. 1 

31.  Фізико-хімічні і технологічні властивості порошків та гранулятів. 2 

32.  
Виробництво таблеток методом прямого пресування та з попередньою 

грануляцією. 
1 

33.  Промислове виробництво таблеток покритих оболонкою. Контроль якості. 2 

34.  Виробництво медичних капсул. 1 

35.  Промислове виробництво МЛЗ.  1 

36.  Промислове виробництво супозиторіїв.  1 

37.  Виробництво пластирів та ТТС. 1 

38.  Виробництво нано- та радіофармацевтичних  препаратів.  1 

Разом з дисципліни 50 

 

Тематичний план лекційних занять для заочної форми навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Державне нормування виготовлення ліків в умовах аптек. Загальні питання 

технології ліків 

1 

2. 
Тверді лікарські форми. Технологія порошків з лікарськими речовинами, що 

відрізняються прописаною кількістю, насипною масою і будовою частинок 
1 

 Технологія порошків з отруйними і сильнодіючими речовинами  

3. 
Технологія порошків з барвними, пахучими, важко подрібнюваними 

речовинами та екстрактами 
1 

4. Рідкі лікарські форми. Технологія концентрованих розчинів  1 

5. 

Виготовлення рідких лікарських форм масооб’ємним методом шляхом 

розчинення сухих лікарських речовин та використання концентрованих 

розчинів. Особливі випадки приготування водних розчинів 
1 

 

6. Технологія крапель, розчинів СФР  

7. Неводні розчини. 

1 

8. Розчини ВМС. Колоїдні розчини 

9. Суспензії. Емульсії. 

10.  
Технологія настоїв, відварів з ЛРС. Рідкі ЛЗ з використанням екстрактів-

концентратів. Слизи 

11.  М’які лікарські форми. Лініменти. Мазі гомогенні  1 

 12.  Мазі гетерогенні, комбіновані. Мазі комбіновані. Креми. Гелі 

13.  
Супозиторії. Виготовлення супозиторіїв методом викачування. Палички. 

Пілюлі. 1 

14.  Виготовлення супозиторіїв методом виливання. 

15.  
Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в 

умовах аптек. 
1 

 
16.  Розчини для ін’єкцій. 

17.  Розчини для ін’єкцій, що потребують стабiлiзацiїі 

1 
18.  

Ізотонічні та iнфузiйнi розчини. Розчини для ін’єкцій з термолабільними 

речовинами. Суспензії для ін’єкцій 

19.  Очні лікарські форми. Лікарські форми з антибіотиками. 1 

 20.  Дитячі та геріатричні лікарські форми 

 
Нормативна документація у виробництві ГЛЗ. 

Вимоги до стерильної продукції. 

1 

 



 

Промислове виробництво стерильних лікарських засобів (ін’єкційних, 

інфузійних, очних) 
1 

 

 

 
Теоретичні основи екстрагування. 

Виробництво настойок. Спиртометрія. Виробництво екстрактів рідких. 
1 

1 

21.  
Виробництво екстрактів густих та сухих. Інтенсифікація процесів 

екстрагування. 

1 

1 

22.  Виробництво препаратів під тиском. 0,5 

23.  
Фізико-хімічні і технологічні властивості порошків та гранулятів. 

Виробництво таблеток методом прямого пресування та з попередньою 

грануляцією. 

 

1 

24.  
Промислове виробництво таблеток покритих оболонкою. Контроль якості. 

Виробництво медичних капсул. 

 

1 

25.  
Промислове виробництво МЛЗ.  

Промислове виробництво супозиторіїв.  
1 

26.  
Виробництво пластирів, нано- та радіофармацевтичних  препаратів.  

0,5 

Разом з дисципліни 18 

 

         Тематичний план практичних занять для денної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Державне нормування виготовлення ліків в умовах аптек. Загальні питання 

технології ліків 
3 

2. Тверді лікарські форми. Виготовлення в умовах аптек простих і складних 

порошків з лікарськими речовинами, що відрізняються прописаною кількістю, 

насипною масою і будовою частинок 

4 

3. Виготовлення складних порошків з отруйними і сильнодіючими речовинами. 

Тритурації 

4 4. Виготовлення складних порошків з барвними, пахучими та важко 

подрібнюваними речовинами 

5. Виготовлення складних порошків з екстрактами та напівфабрикатами  

6. Виготовлення зборів в умовах аптеки. КЗМ 1 3 

7. Рідкі лікарські форми. Виготовлення концентрованих розчинів. 4 

8. Виготовлення рідких лікарських форм масооб’ємним методом шляхом 

розчинення сухих лікарських речовин та використання концентрованих 

розчинів 

4 

9. Особливі випадки Виготовлення водних розчинів. Краплі 4 

10. Виготовлення рідких лікарських форм шляхом розведення стандартних 

фармакопейних рідин. Неводні розчини 

3 

11. Розчини ВМС. Колоїдні розчини 3 

12. Суспензії 3 

13. Емульсії  3 

14. Настої та вiдвари з лiкарської рослинної сировини 3 

3 15. Слизи. Технологія РЛФ з використанням екстрактiв-концентратiв. КЗМ 2 

16. Підсумковий контроль модулю 1 2 

17. М’які лікарські форми. Лініменти та мазі гомогенні 5 

18. Мазі гетерогенні. 4 

19. Мазі комбіновані. Креми. Гелі 4 

20. Супозиторії. Виготовлення супозиторіїв методом викачування.. Палички. Пілюлі 5 

21. Виготовлення супозиторіїв методом виливання..КЗМ 3  5 

22. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах 5 



аптек. Розчини для ін’єкцій. 

23. Розчини для ін’єкцій, що потребують стабiлiзацiїі 5 

24. Ізотонічні та iнфузiйнi розчини. Розчини для ін’єкцій з термолабільними 

речовинами. Суспензії для ін’єкцій 

5 

25. Очні лікарські форми. 4 

26. Лікарські форми з антибіотиками 3 

27. Дитячі та геріатричні лікарські форми. КЗМ 4 3 

28. Підсумковий контроль модулю 2 4 

29. Нормативна документація у виробництві ГЛЗ. 4 

30. Вимоги до стерильної продукції. Визначення основних показників якості 

ампульного скла.  

4 

31. Промислове виробництво ін'єкційних розчинів. 4 

32. Промислове виготовлення інфузійних розчинів. 4 

33. Промислове виробництво очних, вушних та назальних лікарських форм. КЗМ 5 4 

34. Виробництво настойок. Спиртометрія. 4 

35. Виробництво екстрактів рідких. 4 

36. Виробництво екстрактів густих  та сухих. Інтенсифікація процесів 

екстрагування.  

4 

37. Виробництво препаратів під тиском. КЗМ 6 4 

38. Модульний контроль  3 2 

39. Фізико-хімічні і технологічні властивості порошків та гранулятів. 4 

40. Виробництво таблеток методом прямого пресування та з попередньою 

грануляцією. 

6 

41. Промислове виробництво таблеток покритих оболонкою. Контроль якості. 6 

42. Виробництво медичних капсул. КЗМ 7 4 

43. Промислове виробництво МЛЗ.  6 

44. Промислове виробництво супозиторіїв.  4 

45. Виробництво пластирів та ТТС. 4 

46. Виробництво нано- та радіофармацевтичних  препаратів. КЗМ 8 4 

47. Підсумковий контроль модулю 4 4 

Разом з дисципліни 180 

 

Тематичний план практичних занять для заочної форми навчання 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1. Державне нормування виготовлення ліків в умовах аптек. Загальні питання 

технології ліків 
1 

2. Тверді лікарські форми. Виготовлення в умовах аптек простих і складних 

порошків з лікарськими речовинами, що відрізняються прописаною кількістю, 

насипною масою і будовою частинок 
1 

3. Виготовлення складних порошків з отруйними і сильнодіючими речовинами. 

Тритурації 

2 
4. Виготовлення складних порошків з барвними, пахучими та важко 

подрібнюваними речовинами 

5. Виготовлення складних порошків з екстрактами та напівфабрикатами  

6. Виготовлення зборів в умовах аптеки. КЗМ 1 

7. Рідкі лікарські форми. Виготовлення концентрованих розчинів.  

8. Виготовлення рідких лікарських форм масооб’ємним методом шляхом 

розчинення сухих лікарських речовин та використання концентрованих 

розчинів 

 

 

2 

9. Особливі випадки Виготовлення водних розчинів. Краплі 



10. Виготовлення рідких лікарських форм шляхом розведення стандартних 

фармакопейних рідин.  

11. Неводні розчини. Розчини ВМС. Колоїдні розчини  

2 
 

12. Суспензії 

13. Емульсії  

14. Настої та вiдвари з лiкарської рослинної сировини 

15. Слизи. Технологія РЛФ з використанням екстрактiв-концентратiв. КЗМ 2 

16. Підсумковий контроль модулю 1 

17. М’які лікарські форми. Лініменти та мазі гомогенні  

1 18. Мазі гетерогенні. 

19. Мазі комбіновані. Креми. Гелі 

20. Супозиторії. Виготовлення супозиторіїв методом викачування.. Палички. Пілюлі 2 

21. Виготовлення супозиторіїв методом виливання..КЗМ 3  

22. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах 

аптек. Розчини для ін’єкцій. 
2 

23. Розчини для ін’єкцій, що потребують стабiлiзацiїі 1 

 24. Ізотонічні та iнфузiйнi розчини. Розчини для ін’єкцій з термолабільними 

речовинами. Суспензії для ін’єкцій 

25. Очні лікарські форми.  

2 26. Лікарські форми з антибіотиками 

27. Дитячі та геріатричні лікарські форми. КЗМ 4 

28. Підсумковий контроль модулю 2 4 

29. Нормативна документація у виробництві ГЛЗ. 2 

30. Вимоги до стерильної продукції. Визначення основних показників якості 

ампульного скла.  

31. Промислове виробництво ін'єкційних розчинів. 3 

32. Промислове виготовлення інфузійних розчинів. 

33. Промислове виробництво очних, вушних та назальних лікарських форм. 

34. Виробництво настойок. Спиртометрія. 3 

35. Виробництво екстрактів рідких. 

36. Виробництво екстрактів густих  та сухих. Інтенсифікація процесів 

екстрагування.  

37. Виробництво препаратів під тиском.  1 

38. Фізико-хімічні і технологічні властивості порошків та гранулятів. 2 

39. Виробництво таблеток методом прямого пресування та з попередньою 

грануляцією. 

40. Промислове виробництво таблеток покритих оболонкою. Контроль якості. 2 

41. Виробництво медичних капсул. КЗМ 7 

42. Промислове виробництво МЛЗ.  2 

43. Промислове виробництво супозиторіїв.  

44. Виробництво пластирів та ТТС. 1 

45. Виробництво нано- та радіофармацевтичних  препаратів 

46. Підсумковий модульний контроль  4 

 Разом 40 

    

Тематичний план самостійної роботи студентів денної форми навчання 



 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Державне нормування виготовлення ліків в умовах аптек. Загальні питання 

технології ліків 

2 

2. Виготовлення в умовах аптек простих і складних порошків з лікарськими 

речовинами, що відрізняються прописаною кількістю, насипною масою і 

будовою частинок 

2 

3. Виготовлення складних порошків з отруйними і сильнодіючими речовинами.  2 

4. Виготовлення складних порошків з барвними, пахучими та 

 важко подрібнюваними речовинами 

2 

5. Виготовлення складних порошків з екстрактами та напівфабрикатами  2 

 6. Виготовлення зборів аптечного виробництва. Рослинні чаї 

7. Виготовлення концентрованих розчинів  2 

8. Виготовлення рідких лікарських форм масооб’ємним методом шляхом 

розчинення сухих лікарських речовин та використання концентрованих 

розчинів  

2 

9. Особливі випадки Виготовлення водних розчинів. Краплі 2 

10. Виготовлення рідких лікарських форм шляхом розведення стандартних 

фармакопейних рідин. Неводні розчини  

2 

11. Розчини ВМС. Колоїдні розчини 2 

12. Суспензії  

13. Емульсії  2 

 14. Настої та вiдвари з лiкарської рослинної сировини 

15. Слизи. Водні витяги із екстрактiв-концентратiв. Підготовка до підсумкового 

модульного контролю 1 

2 

16. М’які лікарські форми. Лініменти та мазі гомогенні. Мазі комбіновані 2 

17. Мазі гетерогенні 2 

18. Мазі комбіновані. Креми. Гелі 2 

19. Супозиторії. Виготовлення супозиторіїв методом викачування. Палички. 

Пілюлі 

2 

20. Виготовлення супозиторіїв методом виливання 2 

21. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах 

аптек 

2 

22. Розчини для ін’єкцій  2 

23. Розчини для ін’єкцій, що потребують стабiлiзацiї 2 

24. Ізотонічні та iнфузiйнi розчини. Розчини для ін’єкцій з термолабільними 

речовинами. Суспензії для ін’єкцій 

2 

25. Очні лікарські форми 2 

26. Лікарські форми з антибіотиками  2 

27. Дитячі та геріатричні лікарські форми. Підготовка до підсумкового модульного 

контролю 2 

4 

28. Нормативна документація у виробництві ГЛЗ. 3 

29. Вимоги до стерильної продукції. Визначення основних показників якості 

ампульного скла 

3 

30. Промислове виробництво ін'єкційних розчинів 3 

31. Промислове виготовлення інфузійних розчинів 3 

32. Промислове виробництво очних, вушних та назальних лікарських форм. КЗМ 5 3 

33. Теоретичні основи екстрагування 4 

34. Виробництво настойок. Спиртометрія 4 

35. Виробництво екстрактів рідких 3 

36. Виробництво екстрактів густих та сухих. Інтенсифікація процесів 4 



екстрагування.  

37. Виробництво препаратів під тиском. КЗМ 6 4 

38. Підготовка до модульного контролю 3 4 

39. Фізико-хімічні і технологічні властивості порошків та гранулятів 6 

40. Виробництво таблеток методом прямого пресування та з попередньою 

грануляцією 

4 

41. Промислове виробництво таблеток покритих оболонкою. Контроль якості. 4 

42. Виробництво медичних капсул.  5 

43. Промислове виробництво МЛЗ  4 

44. Промислове виробництво супозиторіїв  4 

45. Виробництво пластирів та ТТС 4 

46. Виробництво нано- та радіофармацевтичних  препаратів.  5 

47. Підготовка до підсумкового модульного контролю 4 6 

Разом з дисципліни 130 

 

Тематичний план самостійної роботи для заочної форми навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Державне нормування виготовлення ліків в умовах аптек. Загальні питання 

технології ліків 

2 

2.  
Тверді лікарські форми. Технологія порошків з лікарськими речовинами, що 

відрізняються прописаною кількістю, насипною масою і будовою частинок 
2 

3.  Технологія порошків з отруйними і сильнодіючими речовинами  

4.  
Технологія порошків з барвними, пахучими, важко подрібнюваними 

речовинами та екстрактами 
2 

5.  Рідкі лікарські форми. Технологія концентрованих розчинів  1 

6.  
Виготовлення рідких лікарських форм масооб’ємним методом шляхом 

розчинення сухих лікарських речовин та використання концентрованих 

розчинів. Особливі випадки приготування водних розчинів 

1 

7.  Технологія крапель, розчинів СФР  1 

8.  Неводні розчини. 2 

9.  Розчини ВМС. Колоїдні розчини 2 

10.  Суспензії. Емульсії. 1 

a.  
Технологія настоїв, відварів з ЛРС. Рідкі ЛЗ з використанням екстрактів-

концентратів. Слизи 
2 

11.  М’які лікарські форми.Лініменти. Мазі гомогенні  1 

12.  Мазі гетерогенні, комбіновані. Мазі комбіновані. Креми. Гелі 1 

13.  
Супозиторії. Виготовлення супозиторіїв методом викачування. Палички. 

Пілюлі. 
2 

14.  Виготовлення супозиторіїв методом виливання. 1 

15.  
Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в 

умовах аптек. 
1 

16.  Розчини для ін’єкцій. 2 

17.  Розчини для ін’єкцій, що потребують стабiлiзацiїі 2 

18.  
Ізотонічні та iнфузiйнi розчини. Розчини для ін’єкцій з термолабільними 

речовинами. Суспензії для ін’єкцій 
1 

19.  Очні лікарські форми. Лікарські форми з антибіотиками. 1 

20.  Дитячі та геріатричні лікарські форми 2 

21.  
Нормативна документація у виробництві ГЛЗ. 

Вимоги до стерильної продукції. 
4 

 



22.  

Промислове виробництво стерильних лікарських засобів (ін’єкційних, 

інфузійних, очних) 
5 

 

 

23.  
Теоретичні основи екстрагування. 

Виробництво настойок. Спиртометрія. Виробництво екстрактів рідких. 
4 

24.  
Виробництво екстрактів густих та сухих. Інтенсифікація процесів 

екстрагування. 
2 

25.  Виробництво препаратів під тиском. 2 

26.  
Фізико-хімічні і технологічні властивості порошків та гранулятів. 

Виробництво таблеток методом прямого пресування та з попередньою 

грануляцією. 

 

4 

27.  
Промислове виробництво таблеток покритих оболонкою. Контроль якості. 

Виробництво медичних капсул. 

 

4 

28.  
Промислове виробництво МЛЗ.  

Промислове виробництво супозиторіїв.  
4 

29.  
Виробництво пластирів, нано- та радіофармацевтичних  препаратів.  

3 

Разом з дисципліни 62 

 

    

 

8. Рекомендовані джерела 

Оснвона (Базова) 

 

1. Тихонов, О. І. Аптечна технологія ліків / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних. – Вінниця: Нова 

книга, 2016. – 536 с. 

2. Практикум по аптечной технологии лекарств : учеб. пособие для студ. вузов / А И. 

Тихонов, С. А.Тихонова, С. М. Мусоев, Г. П. Пеклина, Л. А. Бондаренко, А. Г. Башура, 

О. С. Шпичак, Е. Е. Богуцкая; под ред. А. И. Тихонова и С. А. Тихоновой. – Х.: 

Оригинал, 2016. – 462 с.  

3. Технологія ліків промислового виробництва : підруч. для студентів вищ. навч. закл. : в 2-

х ч. / В. І. Чуєшов, Є. В. Гладух, І. В. Сайко та ін. – 2-е вид., перероб. і допоп. – Х. : 

НФаУ : Оригінал, 2012. – Ч. 1. – 694 с. 

4. Технологія ліків промислового виробництва : підруч. для студентів вищ. навч. закл. : в 2-

х ч. / В. І. Чуєшов, Є. В. Гладух, І. В. Сайко та ін. – 2-е вид., перероб. і допоп. – Х. : 

НФаУ : Оригінал, 2013. – Ч. 2. – 638  

5. Практикум з промислової технології лікарських засобів : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закладів зі спеціальності «Фармація» / О. А. Рубан, Д. І. Дмитрієвський, Л. М. 

Хохлова [та ін.] ; за ред. О. А. Рубан. – Х. : НФаУ ; Оригінал, 2015. – 320 с. 

  Додаткова 

 

1. Руководство к учебным занятиям по аптечной технологии лекарств : учеб. пособие для 

студентов вузов / Л. И. Вишневская, Н. П. Половко, Р. С. Корытнюк и [др.]. – Х.: НФаУ : 

Оригинал, 2016. – 378 с. 

2. Промислова технологія лікарських засобів : навч. посіб. для самостійної роботи 

студентів / О. А. Рубан, В. Д. Рибачук, Л. М. Хохлова та ін. – Х. : НФАУ, 2015. – 120 с. 

3. Навчальний посібник з підготовки до підсумкового модульного контролю та Державної 

атестації з Промислової технології лікарських засобів для студентів денного та заочного 

відділення спеціальності «Фармація» / Під ред. О. А. Рубан. – Х. : НФаУ, 2016. – 80 с. 
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