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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за формами нявчання 

денна заочна 

Удосконалення технології ліків 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

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

Курс 5 5 

Семестр 10 9 

Кількість змістовних модулів за розподілом 1 1 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі 120 120 

Аудиторні 40 18 

Семестровий контроль 0 0 

Самостійна робота 80 102 

Форма семестрового контролю ПК ПК 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета Удосконалення технології ліків є необхідним елементом у покращені фармацевтичного 

продукту та створенні нових, більш зручних для споживача лікарських форм. Здобувач вищої 

освіти, вивчаючи дисципліну, може набути теоретичні і практичні навички, оволодіти методами 

і прийомами покращення технологічних властивостей лікарських засобів. 

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:  

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

лікарських засобів та оформлення технологічної документації; 

 правила розробки технологічної документації. 

 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; теоретичі 

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. Удосконалення технології ліків 

Тема 1.Особливості удосконалення 

лікарських засобів.  

13 2 - - 3 8 

Тема 2. Шляхи удосконалення 

первинного пакування. 

13 1 - - 3 9 

Тема 3. Шляхи удосконалення 

парентеральних ліків, що виготовляються 

у промислових умовах.  

12 1 - - 3 8 

Тема 4. Шляхи удосконалення 

екстракційних препаратів. 

13 1 - - 3 9 

Тема 5. Шляхи удосконалення препаратів 

біотехнологічного походження. 

13 1 - - 3 9 

       

Тема 6. Шляхи удосконалення порошків, 

капсул та таблеток. 

13 1 - - 3 9 

Тема 7. Шляхи удосконалення м’яких 13 1 - - 3 9 



лікарських форм та лікувально-

косметичних засобів. 

Тема 8. Шляхи удосконалення 

терапевтичних систем. 

12 1 - - 3 8 

Тема 9. Шляхи удосконалення 

екстемпоральних лікарських засобів. 

12 1 - - 3 9 

Підсумковий контроль 6 - - - 3 6 

Усього годин 120 10 - - 30 80 

 

Тематичний план для заочної 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. Удосконалення технології ліків 

Тема 1.Особливості удосконалення 

лікарських засобів.  

13 1 - - 2 10 

Тема 2. Шляхи удосконалення 

первинного пакування. 

13 - - - 1 11 

Тема 3. Шляхи удосконалення 

парентеральних ліків, що виготовляються 

у промислових умовах.  

12 1 - - 1 11 

Тема 4. Шляхи удосконалення 

екстракційних препаратів. 

13 1 - - 1 

 

11 

Тема 5. Шляхи удосконалення препаратів 

біотехнологічного походження. 

13 1 - - 1 11 

Тема 6. Шляхи удосконалення порошків, 

капсул та таблеток. 

13 - - - 1 12 

Тема 7. Шляхи удосконалення м’яких 

лікарських форм та лікувально-

косметичних засобів. 

13 1 - - 1 11 

Тема 8. Шляхи удосконалення 

терапевтичних систем. 

13 1 - - 1 11 

Тема 9. Шляхи удосконалення 

екстемпоральних лікарських засобів. 

12 - - - 1 11 

Підсумковий контроль 12 - - - 2 10 

Усього годин 120 6 - - 12 102 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1 «Удосконалення технології ліків» 

Змістовий модуль 1. Удосконалення технології ліків  

Тема 1.Особливості удосконалення лікарських засобів.  

Зміна складу, технологічних прийомів та технологічного обладнання при виробництві ліків. 

Математичне моделювання процесу удосконалення, інформаційні технології у покращенні 

фармацевтичного продукту. Документальне підтвердження ефективності процесу модернізації. 

Створення нових лікарських форм. 

Тема 2. Шляхи удосконалення первинного пакування. 



Покращення первинної тари: новітні матеріали, способи їх обробки, дозування лікарськими 

засобами, методи герметизації. Сучасне обладнання, що використовується для наповнення і 

герметизації. Посилення вимог нормативної документації, щодо якості первинного пакування. 

Тема 3. Шляхи удосконалення парентеральних ліків, що виготовляються у промислових 

умовах.  

Оптимізація створення стерильних умов. Ламінарне обладнання. Безперевні технології 

виробництва парентеральних лікарських форм. Покращення повітря та водо підготовки, новітнє 

обладнання. Пошук нових, неводних розчинників. Нові методи стабілізації парентеральних 

розчинів. Покращення якості і чистоти АФІ та допоміжних речовин. Покращення процесу 

серилізації. Вирішення проблеми розміру часток та емульгаторів емульсійних інфузійних 

розчинів. 

Тема 4. Шляхи удосконалення екстракційних препаратів. 

Генетична модифікація лікарської рослинної сировини задля збільшення БАР. Покращення 

технологій подрібнення лікарської рослинної сировини, покращення властивостей 

технологічного обладнання. Новітні методи екстракції та інтенсифікація процесів 

екстрагування. Застосування альтернативних екстрагентів та речовин для покращення процесів 

екстракції. Сучасні методи концентрування, очищення екстрактів. Покращення 

мікробіологічних властивостей екстрактів. Новітні підходи у відновленні екстрагентів зі шроту, 

та застосуванні шроту у фармацевтичній промисловості. 

Тема 5. Шляхи удосконалення препаратів біотехнологічного походження. 

Інновації рекомбінантних технологій. Покращення культивування клітин і тканин. Новітні 

підходи до підбору живильних середовищ. Удосконалення процесу та обладнання для 

ферментації. Застосування іммобілізованих ферментів та покращення їх технологічних 

властивостей. Новітні методи очистки культуральної рідини. Покращення технологій обробки 

біомаси. Удосконалення лікарських форм з діючими речовинами біотехнологічного 

походження.  

Тема 6. Шляхи удосконалення порошків, капсул та таблеток. 

Поліпшення технологічного процесу за рахунок додавання нових допоміжних речовин. Новітнє 

обладнання у виробництві твердих лікарських форм. Покращення процесу грануляції. Покриття 

плівкою як можливість покращення стабільності гранул та таблеток. 

Тема 7. Шляхи удосконалення м’яких лікарських форм та лікувально-косметичних 

засобів. 

Новітні емульгатори та гелеутворювачі. Поліпшення технології гомогенізації. Покращення 

обладнання для фасування м’яких лікарських форм. Сучасні погляди на застосування 

консервантів, технологічні операції що дозволяють уникнути їх додавання до м’яких лікарських 

форм.  

Тема 8. Шляхи удосконалення терапевтичних систем. 

Застосування сучасних наноносіїв для спрямованої доставки АФІ. Модернізація складу матриць 

для каркасних таблеток.  Покращення технології виготовлення трансдермальних терапевтичних 

систем. Новітні погляди на покращення імплантаційних та інфузійних систем. 

Тема 9. Шляхи удосконалення екстемпоральних лікарських засобів. 
Покращення стабільності екстемпоральних лікарських засобів: визначення, види, фактори, що 

впливають на стабільність лікарських препаратів. Застосування апаратури для покращення 

відвішування, диспергування, гомогенізацій компонентів в умовах аптеки. Проблема АФІ у 

екстемпоральному виробництві та шляхи її вирішення. 



 

 

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.  

 

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. 

 

 Сучасні машини, апарати, автоматичні лінії фармацевтичної технології, їх основні 

процеси.  

 Способи інтенсифікації процесу екстрагування ЛРС.  

 Покращення відповідності вимогам GMP та основні положення до виробництва 

препаратів для парентерального застосування. 

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

лікарських засобів, її переваги, основні стадії. 

 Новітнє 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. 

 Біофармацевтичні аспекти мазей та супозиторіїв. 

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

аерозолі та ін.).  

 Сучасне 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 

системі 

Оцінка у традиційній 

чотирьохбальній шкалі 
Оцінка с системі ECTS 

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. Особливості удосконалення лікарських засобів.  2 

2. Шляхи удосконалення первинного пакування. 1 

   

3. 
Шляхи удосконалення парентеральних ліків, що виготовляються у 

промислових умовах.  

1 

4. Шляхи удосконалення екстракційних препаратів. 1 

5. Шляхи удосконалення препаратів біотехнологічного походження. 1 

6. Шляхи удосконалення порошків, капсул та таблеток. 1 

7. 
Шляхи удосконалення м’яких лікарських форм та лікувально-косметичних 

засобів. 

1 

8. Шляхи удосконалення терапевтичних систем. 1 

9. Шляхи удосконалення екстемпоральних лікарських засобів. 1 

Разом з дисципліни 10 

 

Тематичний план лекційних занять для заочної форми навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Особливості удосконалення лікарських засобів.  1 



   

2. 
Шляхи удосконалення парентеральних ліків, що виготовляються у 

промислових умовах.  
1 

3. Шляхи удосконалення екстракційних препаратів. 1 

4. 
Шляхи удосконалення препаратів біотехнологічного походження. 1 

 

5. 
Шляхи удосконалення м’яких лікарських форм та лікувально-косметичних 

засобів. 
1 

6. Шляхи удосконалення терапевтичних систем. 1 

Разом з дисципліни 6 

 

         Тематичний план практичних занять для денної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Особливості удосконалення лікарських засобів.  3 

2. Шляхи удосконалення первинного пакування. 3 

3. Шляхи удосконалення парентеральних ліків, що виготовляються у 

промислових умовах.  
3 

4. Шляхи удосконалення екстракційних препаратів. 3 

5. Шляхи удосконалення препаратів біотехнологічного походження. 3 

6. Шляхи удосконалення порошків, капсул та таблеток. 3 

7. Шляхи удосконалення м’яких лікарських форм та лікувально-косметичних 

засобів. 

3 

8. Шляхи удосконалення терапевтичних систем. 3 

9. Шляхи удосконалення екстемпоральних лікарських засобів 3 

10. Семестровий контроль 3 

Разом з дисципліни 30 

 

Тематичний план практичних занять для заочної форми навчання 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1. Особливості удосконалення лікарських засобів.  2 

2. Шляхи удосконалення первинного пакування. 1 

3. Шляхи удосконалення парентеральних ліків, що виготовляються у 

промислових умовах.  
1 

4. Шляхи удосконалення екстракційних препаратів. 1 

5. Шляхи удосконалення препаратів біотехнологічного походження. 1 

6. Шляхи удосконалення порошків, капсул та таблеток. 1 

7. Шляхи удосконалення м’яких лікарських форм та лікувально-косметичних 

засобів. 
1 

8. Шляхи удосконалення терапевтичних систем. 1 

9. Шляхи удосконалення екстемпоральних лікарських засобів  

1 

10. Семестровий контроль 2 

 Разом 12 

    

Тематичний план самостійної роботи студентів денної форми навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 



1. Особливості удосконалення лікарських засобів.  8 

2. Шляхи удосконалення первинного пакування. 9 

3. Шляхи удосконалення парентеральних ліків, що виготовляються у 

промислових умовах.  

8 

4. Шляхи удосконалення екстракційних препаратів. 9 

5. Шляхи удосконалення препаратів біотехнологічного походження. 9 

6. Шляхи удосконалення порошків, капсул та таблеток.  
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