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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Шифр дисципліни в 

ОПП 

ВК 3  https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-

prohramy 

Викладачі д.фарм.н., проф. Грицик А.Р. 

к. фарм.н., доц. Струк О.А. 

Електронна сторінка 

кафедри 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-

farmatsevtychnoho-upravlinnia-tekhnolohii-likiv-ta-farmakohnozii 

Контактний телефон 

кафедри 

+380342-58-52-11 

E-mail кафедри OrgTechDrugsGnosy@ifnmu.edu.uа 

Формат дисципліни вибіркова 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС 

Мова(и) навчання Українська 

Посилання на 

навчально-методичні 

ресурси кафедри  

https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms

/AllItems.aspx 

https://ifnmu.sharepoint.com/Lists/RepositoryLiterature/view1.aspx 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Обладнані навчальні кімнати кафедри, які забезпечені 

мультимедійними засобами та під’єднані до мережі Wi-Fi; 

навчально-практичний центр 

Консультації для 

здобувачів 

Щовівторка 

  
2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Фахівців фармації, які вирішили присвятити себе науці, потрібно готувати до наукової 

роботи, давати їм первинні знання про принципи, методи, способи організації та виконання 

дослідницької роботи, допомагати сформувати науковий світогляд, навчити визначати мету і 

завдання наукової роботи, формулювати адекватні висновки за результатами досліджень. 

Курс за вибором: «Сучасна фармацевтична розробка» надають здобувачам знання, 

вміння і навички щодо організації та проведення науково-дослідної роботи з фармацевтичної 

розробки лікарських препаратів у вигляді різних лікарських форм відповідно до вимог 

належної аптечної та виробничої практик; структури та оформлення технологічної 

документації на виробництво лікарських препаратів. 

Вибіркова дисципліна «Сучасна фармацевтична розробка» охоплює широке коло 

питань, спрямованих на всебічне вивчення основних етапів створення лікарських препаратів, 

вимог сучасної нормативної документації щодо фармацевтичної розробки нових лікарських 

препаратів, основних алгоритмів фармацевтичної розробки нових лікарських препаратів, 

ема 
Університе 

ту 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-farmatsevtychnoho-upravlinnia-tekhnolohii-likiv-ta-farmakohnozii
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-farmatsevtychnoho-upravlinnia-tekhnolohii-likiv-ta-farmakohnozii
mailto:farmacy@ifnmu.edu.ua
https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
https://ifnmu.sharepoint.com/Lists/RepositoryLiterature/view1.aspx
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методологічних підходів до фармацевтичної розробки лікарських препаратів у вигляді різних 

лікарських форм, документального оформлення усіх етапів розробки нових лікарських 

препаратів у вигляді різних лікарських форм. 

 

3. МЕТА ТА ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення вибіркової дисципліни «Сучасна фармацевтична розробка» є 

оволодіння знаннями та уміннями щодо організації та проведення науково-дослідної роботи з 

фармацевтичної розробки лікарських препаратів у вигляді різних лікарських форм відповідно 

до вимог належної аптечної та виробничої практик; структури та оформлення технологічної 

документації на виробництво лікарських препаратів. 

Цілі вибіркової дисципліни «Сучасна фармацевтична розробка» полягають в 

опануванні здобувачами знань з щодо основних етапів створення лікарських препаратів, вимог 

сучасної нормативної документації щодо фармацевтичної розробки нових лікарських 

препаратів, основних алгоритмів фармацевтичної розробки нових лікарських препаратів, 

методологічних підходів до фармацевтичної розробки лікарських препаратів у вигляді різних 

лікарських форм, документального оформлення усіх етапів розробки нових лікарських 

препаратів у вигляді різних лікарських форм.  

 

4. КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ 

Дисципліна «Сучасна фармацевтична розробка» спрямована на оволодіння 

здобувачами компетентностями, освоїти програмні результати навчання та практичні навички 

зазначеними у Робочій навчальній програмі з дисципліни, з якою можна ознайомитись за 

покликанням: https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx 

  

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

5.1. Структура навчальної дисципліни  

 

Структура залікового кредиту Модулю 1 

№ Тема Лекці

ї 

Практ. 

заняття 

СРС Індивідуальн

а  

робота 

1. Фармацевтична розробка як гарантія якості та безпеки 

лікарського засобу. 

2 4 15 Підготовка 

огляду 

наукової 

літератури, 

проведення 

наукового 

дослідження, 

підготовка 

доповіді на 

конференцію 

2. Методологія фармацевтичної розробки твердих, рідких 

та м’яких лікарських форм.  

2 4 20 

3. Первинні пакувальні матеріали для рідких лікарських 

форм, їх підбір з урахуванням призначення лікарського 

препарату, можливої взаємодії з лікарським препаратом 

тощо 

- - 10 

4. Ознаки нестабільності рідких лікарських форм; 

чинники, що впливають на стабільність РЛФ. 

- - 10 

5. Методологія фармацевтичної розробки м'яких 

лікарських форм та супозиторіїв 

- - 10 

6. Методологія фармацевтичної розробки лікарських 

препаратів на основі рослинної сировин 

- - 11 

7.  Підсумковий контроль Модуля 1 - 2 -  

 Усього годин –90 4 10 76  

Кредитів ECTS – 3,0 0,33 1,67 1,0 

https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
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5.2. Методи навчання 

  Практичні заняття за методикою організації є теоретичними, спрямовані на 

контроль засвоєння теоретичного матеріалу й формування практичних вмінь та 

навичок, а також уміння аналізувати й застосовувати одержані знання для вирішення 

практичних завдань. Практичні заняття в основному проводяться на базі кафедри. 

Кожне практичне заняття містить тестовий контроль, який проводиться напередодні 

відповідного практичного заняття дистанційно за допомогою тестової системи 

tests.if.ua, розміщеної на сайті Університету, з метою оцінки вихідного рівня знань і 

визначення ступеня готовності здобувачів до заняття. Основний етап заняття полягає у 

практичній роботі здобувача в навчальній кімнаті, навчально-практичному центрі 

тощо. Контроль основного етапу заняття проводиться шляхом оцінювання виконання 

здобувачем практичних навичок та відповіді на усні запитання тощо.  

 

5.3. Система оцінювання  

Детальна інформація про систему оцінювання розміщена на електронній 

сторінці кафедри  за покликанням 

https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx 

 

5.3.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності здобувачів 

Поточна навчальна діяльність оцінюється на практичних заняттях у 

відповідності з конкретними цілями, який включає оцінювання навчальної діяльності 

тем практичних занять і самостійної роботи. За поточну навчальну діяльність здобувач 

може отримати 120 балів. Одержані бали додаються до суми балів, набраних 

здобувачем за поточну навчальну діяльність. 

Максимальна кількість балів в сумі за модуль 1 складає 120 (2 заняття по 60  

балів = 120). 

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю 

модулю 1 – 60 (2 заняття по 30 балів = 60). 

Оцінка з дисципліни за шкалою ЕСТS, заліковим заняттям здійснюється 

додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі. 

 

  5.3.2. Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання 

Модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення практичних 

занять. До модульного контролю допускаються здобувачі, які виконали всі види робіт, 

передбачені навчальною програмою, та при вивченні набрали кількість балів, не меншу 

за мінімальну. Форма проведення модульного контролю стандартизована і включає 

контроль практичної підготовки і тестовий контроль. 

Максимальна кількість балів, яку здобувач може набрати під час складання 

модульного контролю складає 80 балів. 

 

Засоби контролю за Модулем 1 Максимальна 

кількість балів 

Мінімальна 

кількість балів 

Тестовий контроль 40 30 

Усне опитування 20 10 

https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
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Вирішення індивідуальних 

ситуаційних та розрахункових задач 

20 10 

Разом 80 50 

Тестовий контроль – 40 балів (40 тестових питань кожний тест – 1 бал). 

Усне опитування - здобувач може максимально отримати 20 балів. 

За вирішення індивідуальних ситуаційних та розрахункових задач здобувач може 

максимально отримати 20 балів. 

Модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач набрав не 

менше 50 балів. 

 

6. ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ 
Нормативні документи ІФНМУ щодо організації освітнього процесу, протидії булінгу, 

корупції, дотримання академічної доброчесності, ознайомлення з освітніми програмами тощо,  

розміщені на сайті Університету за покликанням  https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiia.  

 

Процедура відпрацювання та перескладання.  

Відвідування здобувачами всіх занять є обов’язковим. Пропущені заняття 

відпрацьовуються відповідно до Положення про організацію відпрацювання здобувачами 

освіти  пропущених занять у ІФНМУ (https://ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-

robota/aspirantura-doktorantura).  

Відпрацювання практичних занять відбуваються на кафедрі кожний вівторок. Відпрацювання 

пропущених практичних занять здійснюється за попереднім записом здобувачів при наявності 

дозволу чи документа, що засвідчує поважну причину пропуску заняття. 

 Здобувач, який не набрав мінімального балу з поточної успішності чи має 

невідпрацьовані пропущені заняття, до складання ПМК не допускається.  

Позитивна оцінка, отримана здобувачем при складанні ПМК із дисципліни, не 

перескладається.  

 

Акценти на академічній доброчесності, правилах поведінки. 

Здобувач повинен уникати будь-яких порушень академічної доброчесності (Правила 

внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в ІФНМУ, Кодекс академічної 

доброчесності ІФНМУ, Положення про академічну доброчесність в ІФНМУ 

(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty )). Недопустимими є запізнення на заняття 

та пропуски без поважних причин; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час опитування чи виконання письмових завдань (якщо 

це не передбачено умовами завдання), плагіат. Списування під час підсумкового модульного 

контролю заборонено (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування, дистанційного навчання. 

Заохочується активність, ініціативність, творчий підхід. 

 

7. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiia
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiia
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty
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