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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, 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.



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Форма 

навчання
Курс Семестр

Кількість годин
Вид 

контролю
Усього

год / 

кредитів 

ECTS

Лекції Практи-

чні

заняття

СПРС

Денна 2 3 90/3 10 20 60 ПМК №1

Заочна 2 3 90/3 4 10 76 ПМК №1



Тематичні плани лекції 

№

з/п
Тема  лекції

К-сть

годин

1.

Фармацевтична розробка як гарантія якості та безпеки 

лікарського засобу. 2

2.
Методологія фармацевтичної розробки твердих лікарських

форм.
2

3.
Методологія фармацевтичної розробки рідких лікарських форм. 

2

4.

Методологія фармацевтичної розробки м’яких лікарських форм

та супозиторіїв. 2

5.

Методологія фармацевтичної розробки лікарських препаратів на

основі рослинної сировини 2

Всього 10



Тематичні плани практичних занять

№

з/п
Тема  заняття

К-сть

годин

Модуль 1

Фармацевтична розробка як етап науково-практичних аспектів фармації.

1.
Фармацевтична розробка як етап створення лікарських 

препаратів.
4

2.
Методологія фармацевтичної розробки твердих та рідких 

лікарських форм 
4

3.
Методологія фармацевтичної розробки м’яких лікарських форм 

та супозиторіїв. 
4

4.
Методологія фармацевтичної розробки лікарських препаратів 

на основі рослинної сировини.
4

5. Підсумковий контроль модуля 1. 4

Всього 20



Критерії оцінювання практичних занять

❑ МОДУЛЬ 1. Фармацевтична розробка як етап науково-практичних

аспектів фармації.

❑ 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 (4 заняття

по 30 бали = 120).

❑ Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного

контролю модулю 1 – 60 (4 заняття по 15 балів = 60).



Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання 

9



Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання 

1

0





Матеріально-технічне забезпечення 

ВК 3. Сучасна фармацевтична розробка


