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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Шифр дисципліни в ОПП ВК 8 https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-

prohramy 

Викладачі к.фарм.н., доцент Любов ГРИЦИК 

Електронна сторінка 

кафедри 

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

2/kafedry/kafedra-farmatsevtychnoho-upravlinnia-tekhnolohii-likiv-

ta-farmakohnozii 

Контактний телефон 

кафедри 

+380342-585-211 

E-mail кафедри OrgTechDrugsGnosy@ifnmu.edu.uа 

Формат дисципліни Вибіркова дисципліна 

Обсяг дисципліни 6,0 кредитів ЄКТС 

Мова 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 

Навчальні кімнати, забезпечені мультимедійними засобами та 

під’єднані до мережі Wi-Fi; комп’ютерний клас з програмним 

забезпеченням; навчально практичний центр  

Консультації для студентів Щовівторка 
  

2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Вибіркова дисципліна «Сучасні науково-практичні аспекти в фармацевтичних технологіях» 

формує у майбутніх фахівців здатність забезпечити вирішення професійних задач. Дисципліна 

передбачає поглиблення теоретичних знань здобувачів щодо технологічних процесів 

виготовлення лікарських засобів в аптеках і в промислових умовах, їх упакування та маркування; 

вдосконалення практичних навичок і вмінь, необхідних у майбутній виробничо-практичній роботі 

та науково-дослідницькій діяльності для прийняття самостійних рішень під час виконання 

конкретних задач. 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Сучасні науково-практичні аспекти в 

фармацевтичних технологіях» є формування системи глибоких спеціальних знань, умінь і навичок 

виробничо-практичної та науково-дослідницької діяльності з розробки нових препаратів у різних 

лікарських формах, удосконалення складу і технології вже існуючих лікарських засобів. 

Основними цілями вивчення здобувачами вибіркової дисципліни «Сучасні науково-

практичні аспекти в фармацевтичних технологіях» є: засвоєння вимог чинної нормативної 

документації щодо регулювання процесу розробки та дослідження нових лікарських засобів, 

сучасних вимог до виробництва лікарських форм, включаючи вимоги належної виробничої 

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
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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практики (GМР); формування теоретичних основ і практичних питань виробництва 

(виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки і промислового виробництва, використання 

сучасного пакувального матеріалу для упакування ліків, проведення постадiйного контролю, 

стандартизацiї, бiофармацевтичної оцiнки; ознайомлення з обладнанням і апаратурою, що 

застосовуються в аптеках і на фармацевтичних підприємствах. 

4. КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ 

Дисципліна «Сучасні науково-практичні аспекти в фармацевтичних технологіях» спрямована 

на оволодіння студентами компетентностями, освоїти програмні результати навчання та практичні 

навички зазначеними у Робочій 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 

«Сучасні науково-практичні аспекти в фармацевтичних технологіях» 

 

№ Тема Лекції Практ. 

заняття 

СРС Індивідуальна  

робота 

1. Загальні вимоги до виготовлення та промислового 

виробництва ліків. Нормативна документація у 

виробництві (виготовленні) лікарських засобів 

2 3 8 Підготовка 

огляду 

наукової 

літератури, 

проведення 

наукового 

дослідження, 

підготовка 

доповіді на 

конференцію 

2. Біофармацевтичні аспекти лікарських засобів та їх 

застосування 

- - 8 

3. Обґрунтування вибору допоміжних речовин при 

розробці лікарського засобу та лікарської форми 

- - 8 

4. Особливості технології твердих лікарських форм 

аптечного і промислового виготовлення 

0,66 1,5 8 

5. Сучасні аспекти виготовлення лікарських засобів з 

рідким дисперсійним середовищем 

0,66 1,5 8 

6. Теоретичні основи та особливості виробництва 

галенових та новогаленових препаратів 

2 3 14 

7. Розробка складу та технології лікарських засобів з 

пружно-в’язким дисперсійним середовищем 

0,66 3 14 

8.  Теоретичні основи та особливості виробництва 

офтальмологічних лікарських засобів 

- - 8 

9. Номенклатура та особливості технології ветеринарних 

препаратів 

0,66 3 8 

10. Основи сучасної гомеопатії. Номенклатура препаратів 

та особливості виготовлення 

0,66 - 8 

11. Сучасні аспекти розробки складу та технологія дитячих 

та геріатричних лікарських форм 

- - 14 

12. Засоби лікувальної косметики 0,66 - 8 

13. Взаємодія та побічна дія лікарських засобів - 3 8 

14. Вітаміни та вітаміноподібні речовини. Лікарські форми 
вітамінів 

- - 8 

15. Ферментні препарати   - - 14 

16. Забезпечення стабільності лікарських засобів: фізичні, 

хімічні та мікробіологічні методи 

- - 8 

17.  Підсумковий контроль Модуля 1 - 2 - 

 Усього годин –180 8 20 152  

Кредитів ECTS – 6,0 0,27 0,67 5,06  

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

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання фармацевтичних технологій, 

враховуючи нові нормативні документи, які регламентують порядок розробки, дослідження, 

виготовлення (виробництво) та контроль якості, надають інформацію про особливості складу та 

технології різних видів лікарських форм, принципи підпору допоміжних речовин, сучасні види 

упакувань, а також постадійний та кінцевий контроль якості. Практичні заняття передбачають 

обгрунтування складу лікарської форми, підбір допоміжних речовин, виготовлення лікарських 

засобів та контроль їх якості. При проведенні практичних занять використовуються субстанції 

лікарських речовин, допоміжні речовини, аптечний та вимірювальний посуд, прилади та апарати 

та методи контролю якості (МКЯ) на види лікарських форм, які включені до програми як об’єкти 

для вивчення на аудиторних заняттях. Під час виконання самостійної роботи здобувачі 

використовують систему навчально-методичних засобів, передбачених програмою, а саме: 

підручники; навчальні та методичні посібники; методичні рекомендації; конспекти лекцій; 

відповідну наукову і періодичну літературу; пошукова мережа Інтернет. Дистанційні технології 

– використання хмарного додатку Teams ліцензійного пакету Microsoft Office чи застосування 

програми для адміністрування опитування Google Forms яка входить в офісний набір Google Drive. 
 

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 студентів 

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 (6 занять по 20 балів = 120).  

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю модулю 1 – 

60 (6 занять по 10 балів = 60). 
 

5.3.2. Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання 

Підсумковим контролем з дисципліни є підсумковий модульний контроль (ПМК). 

До складання ПМК допускаються студенти, які відвідали усі практичні заняття (чи 

відпрацювали пропущені) та набрали при вивченні модуля не менше 60 балів. 

Критерії оцінювання ПМК: 

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів 

з 80 балів (максимально). 

Підсумковий модульний контроль проводиться на останньому десятому практичному заняття 

з модуля 1. Складається з наступних форм оцінювання: 

1. Тестовий комп’ютерний контроль 40 тестових завдань (40 балів) – зараховуються при 

отриманні не менше 75% правильних відповідей (не менше 30 тестових завдань (30 балів)) 

2. Індивідуальна розрахункова чи ситуаційна задача – 2 задачі по 10 балів, 20 балів 

3. Усна відповідь – 2 запитання по 10 балів, всього 20 балів 

Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну позааудиторну роботу, контролюється на 

підсумковому модульному контролі. 
 

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://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).  

https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
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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Відпрацювання практичних занять відбуваються на кафедрі згідно затвердженого графіка у 

чергового викладача. Відпрацювання пропущених практичних занять здійснюється за попереднім 

записом у лаборантів при наявності дозволу з відділу аспірантури та докторантури чи 

документа, що засвідчує поважну причину пропуску заняття. 

Питання дозволу на відпрацювання здобувачем пропущених практичних занять та лекцій 

після дати складання групою ПМК вирішується тільки відділом аспірантури та докторантури.  

Здобувачам надається можливість перескладання незадовільних поточних оцінок не пізніше 

двох тижнів після отримання поточної незадовільної оцінки під час відпрацювання практичних 

занять або у свого викладача в індивідуально призначений час. Після закінчення двотижневого 

терміну, до дати складання ПМК, дозвіл на відпрацювання негативної оцінки надає завідувач 

кафедри, і воно відбувається у вищевикладеному порядку, після складання ПМК – тільки відділ 

аспірантури та докторантури.  

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 «Теоретичні та 

практичні проблеми сучасної фармації» 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 практичних занять, 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  

7.1. Основна 

1. Фармако-технологічні аспекти рослинних лікарських засобів Навчальний посібник. / / О. П. 

Шматенко, Р. С. Коритнюк, Л. Л. Давтян [та ін.] Київ: Вид-во Людмила, 2021. 158 с. 
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