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ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ 

 

АНД – аналітично нормативна документація 

АТЛЗ – аптечна технологія лікарських засобів 

БАР – біологічно активна речовина 
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ВСТУП 

 

Особливість практично-орієнтованого державного іспиту полягає в оцінюванні 

якості вирішення випускником типових задач діяльності фахівця в умовах, 

наближених до професійних. 

Для державного іспиту з дисципліни «Технологія лікарських засобів» ці задачі 

охоплюють широкий пласт діяльності майбутнього провізора і включають декілька 

розділів, серед них: виготовлення лікарських форм аптечного та промислового 

виробництва, підготовка та оснащення технологічного процесу матеріалами та 

технічними засобами, здійснення постадійного контролю технологічного процесу 

виробництва та контролю якості готової продукції, визначення основних 

показників лікарських речовин, управління якістю виробництва лікарських засобів, 

удосконалення технології ліків та розробка аналітичної нормативної документації, 

забезпечення раціонального застосування лікарських засобів, визначення термінів і 

умов зберігання лікарських речовин. Даний іспит включає визначення знань та 

вмінь випускників фармацевтичного факультету з дисциплін: 

1. Аптечна технологія лікарських засобів 

2. Промислова технологія лікарських засобів 

3. Біофармація 

4. Технологія лікарських косметичних засобів 

5. Належні практики у фармації 

Аптечна технологія лікарських засобів – одна з найважливіших профільних 

фармацевтичних дисциплін, яка навчає студентів теоретичних основ та практичних 

умінь і навичок виготовлення лікарських форм в умовах аптеки, здійсненню 

постадійного контролю якості, стандартизації, біофармацевтичної оцінки, 

удосконалення технології, визначення впливу умов зберігання та виду упаковки на 

стабільність лікарських засобів.  

Промислова технологія лікарських засобів як навчальна дисципліна 

базується на вивченні теоретичних основ та виробничих процесів з виготовлення 

лікарських препаратів в промислових умовах, використання обладнання та 

апаратури на фармацевтичних підприємствах. Предмет закладає основи 

професійних практичних навичок із здійснення технологічних операцій 

(подрібнення, розчинення, випаровування, сушки, екстракції та ін.), вміння читати 

та складати технологічні схеми й матеріальний баланс стадій виробництва, 

визначення оптимального виду упаковки, вивчення перспектив розвитку 

виробництва готових лікарських засобів.  

Біофармація – навчальна дисципліна, яка вивчає залежність терапевтичної дії 

лікарських препаратів від ендогенних (біологічних) та екзогенних 

(фармацевтичних) чинників. Метою біфармації є розробка раціональної стратегії, 

побудованої на суворо науковому підході до призначення ліків та вимагає 

здійснення раціонального підбору лікарських форм, допоміжних речовин та 

біологічно обґрунтованої технології лікарських препаратів. Головним завданням 

біофармації є підвищення ефективності при розробці нових лікарських препаратів 

та удосконалення існуючих з врахуванням зменшення їх негативної дії на організм. 

Технологія лікарських косметичних засобів – наука, що вивчає теоретичні 

основи і виробничі процеси отримання лікарських косметичних форм, їх 

стандартизацію, зберігання та відпуск, а також засоби і методи косметичного 



 

догляду за шкірою та її похідними. Предмет базується на теоретичних положеннях 

аптечної та промислової технології ліків, біофармації та інших дисциплін. 

Належні практики у фармації – узагальнююча фармацевтична дисципліна, 

предметом вивчення якої є настанови фармацевтичних практик з метою 

використання їх як стандартів із забезпечення якості ЛЗ на етапах життєвого циклу 

та створення фармацевтичної системи якості. 

Дані матеріали розроблені для студентів V курсу як путівник для успішної 

здачі державної атестації. Вони включають переліки теоретичних питань, зразки 

типових рецептів для аптечного виготовлення ЛЗ, ситуаційних задач з ПТЛЗ та 

біофармації, перелік типового обладнання та апаратури для промислового 

виготовлення і контрою якості ГЛЗ; протоколи з критеріями оцінювання, зразки 

завдань та приклади їх вирішення для кожної задачі діяльності, якими повинен 

володіти провізор.  



 

1.ПЕРЕЛІК 

ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ», ЗНАННЯ ЯКИХ БУДЕ ОЦІНЮВАТИСЬ ПІД 

ЧАС ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ 

 

Аптечна технологія лікарських засобів 

1. Технологія лікарських форм як наукова дисципліна, її завдання та напрямки 

розвитку. Визначення основних технологічних термінів. 

2. Класифікація лікарських форм. 

3. Основні напрямки державного нормування виробництва лікарських препаратів. 

НТД, яка нормує якість, умови зберігання та відпуску лікарських засобів. 

Визначення ДФУ, її структура.  

4. Рецепт, його структура та значення. Правила виписування рецептів. 

5. Види ваг, що використовуються в аптечній практиці, клас їх точності. 

Метрологічні характеристики ваг. Правила зважування на аптечних ручних і 

технічних терезах сипких, в'язких та рідких речовин.  

6. Визначення порошків як ЛФ; їх класифікація та вимоги ДФУ до них. Способи 

прописування порошків.  

7. Технологічні стадії, їх характеристика при виготовленні складних порошків. 

Приготування складних порошків, до складу яких входять лікарські речовини, 

що відрізняються фізико-хімічними властивостями та прописаною кількістю. 

8. Правила роботи з отруйними, сильнодіючими та наркотичними ЛР, вимоги 

щодо їх зберігання. Тритурації, їх призначення, зберігання та оформлення. 

Технологія тритурацій. Приготування складних порошків з отруйними, 

наркотичними, сильнодіючими та іншими речовинами. Правила їх оформлення 

до відпуску. 

9. Ступінь подрібнення ЛР у порошках залежно від медичного застосування 

відповідно до вимог ДФУ. Технологія порошків з важкоподрібнюваними 

речовинами. Приклади барвних і пахучих речовин та умови їх зберігання. 

Особливості технології порошків з барвними та пахучими речовинами. 

10. Класифікація екстрактів за агрегатним станом, умови їх зберігання. Технологія 

розчинів густих екстрактів, їх застосування. Способи введення різних 

екстрактів до складу порошків. 

11. Види пакувального матеріалу, який використовується в технології порошків для 

речовин з різними фізико-хімічними властивостями. Оцінка якості порошків та 

правила оформлення їх до відпуску. 

12. Характеристика рідких ЛФ, їх класифікація. Способи прописування та 

позначення концентрації розчинів. Перевірка доз отруйних і сильнодіючих 

лікарських речовин в мікстурах.  

13. Способи одержання води очищеної; апаратура, що застосовується для цього. 

Вимоги до якості води очищеної, види контролю та умови зберігання. 

14. Правила приготування концентрованих розчинів для бюреткової системи. 

Будова бюреткової установки; правила догляду та користування нею. Контроль 

якості концентрованих розчинів, умови зберігання. 

15. Стадії технологічного процесу приготування водних розчинів; засоби малої 

механізації, що використовуються на різних стадіях. 

16. Приготування мікстур об'ємним способом з використанням концентрованих 



 

розчинів, настоянок, екстрактів, сиропів. Технологія мікстур, до складу яких 

входять сухі ЛР в кількостях до 3% або більше 3%. Оцінка якості, оформлення 

до відпуску, умови зберігання. 

17. Особливості технології водних розчинів повільно та важкорозчинних речовин, 

речовин сильних окисників, приготування розчинів йоду.  

18. Номенклатура стандартних фармакопейних рідин, способи прописування їх в 

рецептах, умови зберігання та технологія виготовлення.  

19. Асортимент та характеристика неводних розчинників.  

20. Особливості технології спиртових розчинів та розрахунки з розведення 

етилового спирту. Правила оформлення рецептів та оформлення спиртових 

розчинів до відпуску.  

21. Технологія олійних та гліцеринових розчинів. Упакування та зберігання 

неводних розчинів. 

22. Визначення стандартного краплеміру. Фактори, що впливають на точність 

дозування. Правила користування краплеміром; калібрування нестандарного 

краплеміру. 

23. Характеристика крапель як ЛФ, їх класифікація. Правила приготування крапель 

з використанням концентрованих розчинів та шляхом розчинення сухих 

речовин. Перевірка доз отруйних та сильнодіючих ЛР у краплях. 

24. Характеристика та класифікація ВМС. Вплив структури молекули ВМС на 

процес розчинення обмежено та необмежене набухаючих речовин. 

25. Застосування ВМС у фармації. Приготування розчинів необмежено та 

обмежено набухаючих речовин. 

26. Характеристика та особливості колоїдних розчинів. Фактори, що обумовлюють 

їх стійкість. Суть колоїдного захисту. 

27. Технологія розчинів протарголу та коларголу. Особливості технології розчину 

іхтіолу. Правила введення ЛР в розчини ВМС та колоїдні розчини. 

28. Визначення суспензій як ЛФ та як дисперсної системи. Випадки утворення 

суспензій. Фактори, що впливають на стійкість суспензій.  

29. Дисперсійний метод одержання суспензій з гідрофільних речовин. 

Використання правила Б.В. Дерягіна та ефекту П.А. Ребіндера в технології 

суспензій. 

30. Приготування суспензій з ЛР з різко та нерізковираженими гідрофобними 

властивостями. Стабілізатори, їх кількісний підбір. Технологія суспензій сірки. 

31. Методи фізичної конденсації утворення суспензій. Мікстури опалесціюючі та 

каламутні, умови їх утворення. Метод хімічної конденсації при виготовленні 

суспензій. Оцінка якості суспензій та оформлення їх до відпуску. 

32. Визначення емульсій як ЛФ та дисперсної системи. Класифікація емульсій, 

вимоги до них. Типи олійних емульсій та методи їх визначення. Емульгатори, їх 

класифікація та стисла характеристика. Принципи підбору емульгаторів. 

33. Стадії технології емульсій. Розрахунки олії, емульгатора, води. Введення 

лікарських речовин з різними фізико-хімічними властивостями в олійні 

емульсії. Оцінка якості емульсій, їх зберігання та оформлення до відпуску. 

34. Характеристика настоїв та відварів як дисперсних систем та ЛФ; вимоги, що 

висуваються до них. Теоретичні основи процесу екстракції з ЛРС. Фактори, що 

впливають на якість водних витяжок.  

35. Особливості технології настоїв та відварів з ЛРС, що містить алкалоїди, серцеві 



 

глікозиди, дубильні речовини, антраглікозиди, сапоніни, ефірні олії. 

36. Слизи як ЛФ, їх застосування в медичній практиці. Особливості приготування 

настоїв алтейного кореня з сировини та екстракту-концентрату. 

37. Характеристика екстрактів-концентратів промислового виробництва, що 

застосовуються в аптеках; їх асортимент та класифікація за агрегатним станом. 

Переваги приготування настоїв з використанням стандартизованих екстрактів-

концентратів. Шляхи вдосконалення технології водних витяжок. Оцінка якості, 

зберігання та відпуск водних витяжок.  

38. Характеристика лініментів як ЛФ та їх класифікація. Технологія гомогенних, 

суспензійних, емульсійних та комбінованих лініментів. Оцінка якості лініментів 

та оформлення їх до відпуску. 

39. Характеристика мазей як ЛФ та дисперсних систем. Правила виписування 

мазей. Класифікація мазей. Класифікація мазевих основ, вимоги до них. 

Характеристика гідрофобних, гідрофільних та дифільних мазевих основ.  

40. Гомогенні мазі та їх характеристика. Основні технологічні стадії приготування 

та правила введення лікарських речовин у гомогенні мазі. 

41. Суспензійні мазі; їх класифікація та технологія залежно від відсоткового вмісту 

лікарських речовин. Пасти, їх класифікація; особливості приготування 

дерматологічних паст. 

42. Емульсійні мазі; їх характеристика та технологія. Мазі комбінованого типу, їх 

технологія. Оцінка якості мазей та оформлення їх до відпуску. 

43. Характеристика супозиторіїв як ЛФ та дисперсних систем; їх класифікація 

залежно від призначення. Вимоги до супозиторіїв. Прописування супозиторіїв 

та перевірка доз отруйних та сильнодіючих лікарських речовин. 

44. Загальна характеристика та класифікація супозиторних основ. 

45. Стадії технологічного процесу супозиторіїв методом викачування. Введення до 

складу супозиторних мас ЛР, розчинних у воді та інших індиферентних рідинах 

залежно від прописаної кількості.  

46. Стадії технологічного процесу супозиторіїв методом виливання. Прямий та 

обернений коефіцієнти заміщення лікарських речовин. Упакування, 

оформлення до відпуску, правила зберігання супозиторіїв. 

47. Характеристика пілюль як ЛФ та дисперсної системи; вимоги до них. 

Допоміжні речовини, які застосовуються для приготування пілюль. 

48. Визначення ЛФ для ін'єкцій, їх класифікація та вимоги ДФУ до них. Шляхи 

введення ін'єкційних розчинів. 

49. Асептика, її значення для забезпечення стерильності та апірогенності розчинів 

для ін'єкцій. Створення асептичних умов у аптеці. Поняття про пірогенні 

речовини та перевірка апірогенності препаратів для ін'єкцій. 

50. Характеристика розчинників, що використовуються для приготування 

ін'єкційних розчинів та вимоги до них. Умови одержання та зберігання води для 

ін'єкцій згідно з вимогами АНД. 

51. Стадії технологічного процесу приготування розчинів для ін'єкцій, їх стисла 

характеристика. 

52. Класифікація та характеристика способів стерилізації розчинів для ін'єкцій та 

допоміжних матеріалів; апаратура. 

53. Поняття про стабілізацію розчинів для ін'єкцій. Механізм стабілізації розчинів 

солей слабких основ та сильних кислот, солей слабких кислот та сильних основ. 



 

Антиоксиданти; суть механізму їх дії при стабілізації розчинів 

легкоокислюваних речовин. 

54. Матеріали і апаратура, що використовуються для фільтрування ін'єкційних 

розчинів. Особливості технології розчинів термолабільних речовин та суспензій 

для ін'єкцій. 

55. Особливості технології розчинів глюкози для ін'єкцій, розчину натрію 

гідрокарбонату для ін'єкцій, розчину кислоти аскорбінової для ін'єкцій. 

56. Постадійний контроль якості лікарських препаратів для ін'єкцій. Здійснення 

контролю стерильності розчинів для ін'єкцій. 

57. Значення ізотонічності ін'єкційних розчинів. Способи розрахунку ізотонічної 

концентрації лікарських речовин.  

58. Поняття про інфузійні (фізіологічні розчини); їх класифікації, призначення. 

Вимоги ізотонії, ізоіонії, ізогідрії до даних розчинів. 

59. Особливості технології плазмозамінних розчинів на прикладі розчинів Рінгера, 

Рінгера-Локка та ін. Розрахунки ізотонічності інфузійних розчинів згідно закону 

Вант-Гоффа та рівняння Менделєєва-Клапейрона. 

60. Характеристика лікарських форм, що використовуються в офтальмології. 

Вимоги до очних лікарських форм. 

61. Забезпечення стабільності очних крапель та примочок у процесі приготування, 

використання та зберігання. Класифікація стабілізаторів. Пролонгування дії 

очних крапель та способи його досягнення. Забезпечення стерильності очних 

крапель та примочок до і після розкриття упаковки. Номенклатура 

консервантів, їх класифікація.  

62. Особливості технології очних крапель залежно від фізико-хімічних 

властивостей лікарських речовин, особливості стерилізації. 

63. Вимоги до очних мазей. Характеристика основ, які використовуються для 

приготування очних мазей, та вимоги до них. Технологія очних мазей. Оцінка 

якості очних ЛФ, оформлення до відпуску, правила зберігання. 

64. Вимоги до ЛФ з антибіотиками. Умови їх приготування. Особливості введення 

антибіотиків до твердих та рідких ЛФ. Методи досягнення їх стабільності. 

Характеристика основ для приготування мазей з антибіотиками, умови їх 

стерилізації. Особливості введення антибіотиків у мазі та супозиторії. 

65. Утруднені прописи; їх класифікація та способи подолання. 

66. Визначення фармацевтичних несумісностей та їх класифікація. Права та 

обов'язки провізора-технолога відносно таких рецептів. 

67. Поняття про фармакологічні несумісності. 

68. Фізико-хімічні несумісності; причини їх виникнення та шляхи подолання. 

69. Класифікація та приклади хімічних несумісностей, що протікають з утворенням 

осадів, із зміною забарвлення та виділенням газів. Реакції, які протікають без 

видимих зовнішніх проявів. 

70. Фізичні та хімічні несумісності в порошках, рідких та м’яких ЛФ; можливі 

шляхи їх подолання. 



 

Промислова технологія лікарських засобів 

 

1. Виробництво препаратів згідно правил GMP. 

2. Нормативна документація у виробництві ГЛЗ. 

3. Розділи промислового регламенту. 

4. Суттєвість і значення матеріального балансу. 

5. Подрібнення твердих тіл у виробництві ГЛЗ. Обладнання. 

6. Просіювання. Ситова класифікація здрібненого матеріалу. Матеріали і види сит. 

Класифікація сит згідно ДФУ.  

7. Типи змішувачів для порошкоподібних матеріалів. Будова і принцип роботи. 

8. Способи визначення технологічних властивостей порошків та гранулятів, що 

використовуються у виробництві таблеток.  

9. Характеристика і класифікація таблеток як лікарської форми. Переваги і 

недоліки таблеток як лікарської форми. 

10. Роль допоміжних речовин у виробництві таблеток. Основні групи допоміжних 

речовин, які використовуються в таблетковому виробництві. 

11. Основні технологічні стадії виробництва таблеток методом прямого 

пресування.  Блок-схема виробництва. 

12. Виробництво таблеток методом пресування з попередньою грануляцією 

матеріалу. Блок-схема виробництва. 

13. Способи гранулювання, які використовуються в таблетковому виробництві. 

Обладнання. 

14. Покриття таблеток оболонками. Види покриття.  

15. Сухі (пресовані) покриття. Обладнання для покриття таблеток методом 

пресування. 

16. Стадії технологічного процесу покриття таблеток методом дражування. 

Чинники, що впливають на якість покриття. 

17. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. Види покриття.  

18. Контроль якості таблеток згідно ДФУ. 

19. Визначення капсул як ЛФ, вимоги ДФУ до капсул.  

20. Види капсул та їх призначення. Тубатини. Спансули. Медули. Ректальні 

желатинові капсули.  

21. Допоміжні речовини в виробництві капсул.  

22. Способи виготовлення м’яких та твердих желатинових капсул та наповнення їх 

лікарськими речовинами.  

23. Контроль якості капсул згідно ДФУ.  

24. Лікарські форми у вигляді мікрокапсул. Основні способи мікро-капсулювання. 

25. Фармацевтичні розчини. Класифікація та номенклатура. Блок-схема 

виробництва. 

26. Класифікація сиропів. Способи одержання лікарських сиропів. 

27. Методи часткової і повної рекуперації спирту. 

28. Ректифікація спирту. Обладнання, що при цьому використовується. 

29. Методи визначення концентрації спирту в спирто-водних розчинах і 

фармацевтичних препаратах. 

30. Визначення суспензій та емульсій як лікарських форм. 

31. Класифікація допоміжних речовин, які застосовуються у виробництві суспензій 

та емульсій. 



 

32. Методи одержання суспензій і емульсій на фармацевтичному виробництві. 

33. Основні стадії виробництва суспензій та емульсій. 

34. Устаткування, яке застосовують у виробництві суспензій та емульсій на 

фармацевтичних підприємствах. 

35.  Показники за якими оцінюється якість суспензій та емульсій згідно ДФУ. 

36. Технологія мазей на фармацевтичних підприємствах. 

37. Класифікація допоміжних речовин, які застосовують у виробництві м'яких 

лікарських форм. 

38. Будова і призначення обладнання на всіх технологічних стадіях виробництва 

мазей. Блок-схема виробництва мазей. 

39. Фактори, що впливають на біологічну доступність лікарських речовин з м'яких 

лікарських форм. 

40. Стандартизація мазей. Контроль якості згідно ДФУ.  

41. Ректальні та вагінальні ЛФ промислового виробництва. 

42. Характеристика ліпофільних та гідрофільних супозиторних основ. Вимоги до 

супозиторних основ. 

43. Технологічні стадії виготовлення супозиторіїв. Блок-схема технологічного 

процесу виготовлення супозиторіїв. 

44. Технологічне обладнання для виготовлення супозиторіїв у промислових 

умовах. Схема будови автоматичної лінії “Sarong 200 S”. 

45. Стандартизація супозиторіїв згідно вимог ДФУ. 

46.  Виробництво ін’єкційних розчинів. Класи чистоти приміщень згідно GMP. 

47. Склад скла для одержання ампул. Класи і марки ампульного скла. Параметри 

оцінки якості ампульного скла. 

48. Підготування ампул до наповнення. Способи мийки і сушіння ампул. 

49.  Розчинники, що застосовуються у виробництві ін'єкційних розчинів. Вимоги, 

що до них висуваються. 

50. Способи одержання води для ін'єкцій, її використання в медичній практиці. 

51. Стадії технологічного процесу виробництва ін'єкційних розчинів в ампулах.  

52. Стадії виробництва стерильних лікарських форм в асептичних умовах на 

хіміко-фармацевтичних заводах. 

53. Методи стабілізації ін’єкційних ЛФ. 

54. Способи очищення розчинів для ін'єкцій. 

55. Характеристика мембранного і глибинного фільтрування. Матеріали, 

застосовувані для виготовлення фільтрів. 

56. Способи наповнення ампул розчином. Основні їх переваги і недоліки. 

57. Способи стерилізації ін'єкційних розчинів. Контроль стерильності. Поняття про 

стерильну серію. 

58. Внутрішньоцеховий контроль виробництва ін'єкційних розчинів в ампулах. 

Блок-схема виробництва. 

59. Характеристика, класифікація та виробництво інфузійних розчинів.  

60. Характеристика та класифікація очних лікарських форм промислового 

виготовлення. Ламелі, контактні лінзи, мінімси. 

61. Основні характеристики очних крапель та офтальмологічних розчинів; методи 

виготовлення, обладнання, контроль якості.  

62. Очні лікарські форми з пружно-пластичним дисперсним середовищем. Фізико-

хімічні та біологічні особливості створення і стандартизації.  



 

63. Основні закони процесу екстрагування. Статичні і динамічні методи 

екстрагування лікарської рослинної сировини. 

64. Молекулярна, конвективна і вільна дифузія. Масопереміщення. Інтенсифікація 

процесів екстрагування. 

65. Настойки як ЛФ. Способи одержання настойок. Стандартизація.  

66. Екстракти як ЛФ. Характеристика і класифікація. 

67. Способи одержання витяжок при виробництві рідких екстрактів. Блок-схема 

виробництва. 

68. Способи одержання витяжок при виробництві густих та сухих екстрактів.  

69. Технологічні стадії при виробництві густих та сухих екстрактів. Блок-схема 

виробництва, обладнання. 

70. Стандартизація рідких, густих і сухих екстрактів.  

71. Максимально очищені препарати із рослинної сировини. Класифікація і 

способи одержання. 

72. Біогенні стимулятори. Продуценти біогенних стимуляторів. Біостимулятори 

рослинних тканин. 

73. Одержання екстракційних препаратів із тваринної сировини. 

74. Характеристика та класифікація ЛФ, що знаходяться під тиском.  

75. Види і типи упаковки для виробництва фармацевтичних аерозолей, її основні 

елементи. Характеристика аерозольних балонів. Типи клапанно-

розпилювальних систем. 

76. Пропеленти, їх призначення. Класифікація.  

77. Блок-схема виробництва лікарських способів в аерозольних упаковках. 

Контроль якості згідно ДФУ.  

78. Промислові способи одержання ферментних препаратів. 

79. Досягнення в галузі створення нових лікарських препаратів. Технологічні 

системи з направленою доставкою та вивільненням лікарських речовин. 

80. Загальна характеристика біотехнології. Основні напрямки біотехнології. 

 



 

Біофармація 

 

1. Біофармацевтична класифікація лікарських засобів. Фармацевтичні фактори. 

Характеристика. Вплив фармацевтичних факторів на фармацевтичну 

доступність. 

2. Методи визначення фармацевтичної і біологічної доступності. Визначення 

відносної і абсолютної біологічної доступності. Фактори, що впливають на 

фармацевтичну доступність лікарських форм, призначених для нанесення на 

шкіру. 

3. Роль допоміжних речовин в технології лікарських форм і їх класифікація. 

Вплив природи допоміжних речовин на швидкість всмоктування лікарських 

речовин, ефективність дії різних лікарських форм і їх стабільність. 

4. Вплив технологічних факторів на терапевтичну ефективність лікарських 

речовин. Вплив виду лікарської форми на стабільність, швидкість всмоктування 

лікарської речовини і його концентрацію в біологічних рідинах. 

5.  Поняття про терапевтичну еквівалентність лікарських препаратів та причини її 

виникнення. 

6.  Поняття про фармакодинаміку та фармакокінетику. Основні біологічні 

чинники, які впливають на всмоктування лікарських речовин при різних 

способах введення. 

7.  Вплив чинників зовнішнього середовища та біоритмів людини на ефективність 

лікарських препаратів. Визначення поняття хронофармакологія. 

8. Основні біофармацевтичні методи вивчення лікарських препаратів. Методи "in 

vitro" та "in vivo". Способи визначення біологічної доступності. Сучасні фізико-

хімічні методи аналізу лікарських речовин в біологічних рідинах. 

9. Біофармацевтичні і фізико-хімічні аспекти суспензій (переваги даної ЛФ перед 

твердими ЛФ; кінетична і агрегаційна стійкість). 

10. Біофармацевтичні і фізико-хімічні аспекти емульсій. Вплив типу емульсійної 

системи, виду емульгаторів, ступеня дисперсності на біологічну доступність. 

11. Статеві і вікові особливості організму людини, які впливають на 

фармакодинаміку і фармакокінетику ліків. 

12. Вибір шляху введення, виду ЛФ і дозування ліків для дітей. Вибір допоміжних 

речовин при приготуванні дитячих ЛФ. 

13. Вибір шляху введення, виду ЛФ і дозування ліків для людей похилого віку. 

Вибір допоміжних речовин при приготуванні геріатричних ЛФ. Побічна дія 

ліків у людей похилого віку. 

14. Взаємодія лікарських препаратів з їжею. Вплив компонентів і температури їжі 

на фармакокінетику ліків. Вплив характеру рідини, яку використовують для 

запивання ліків на їх фармакокінетику. 

15. Фармакокінетична та фармакодинамічна взаємодія ліків. 

 



 

2. ПЕРЕЛІК 

ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ, ТИПОВИХ ЗАДАЧ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ЗМІСТ УМІНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ», ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ВИПУСКНИК  

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  
 

Випускник повинен здійснювати: 

1. Виготовлення лікарських форм аптечного та промислового виробництва: 

• з метою вибору найбільш оптимальної технології класифікувати та 

характеризувати лікарські форми за типами дисперсних систем, способом 

вживання, місцем призначення, агрегатним станом, враховуючи фізико-хімічні 

властивості діючих та допоміжних речовин; 

• визначати технологічні та фізико-хімічні властивості порошків та гранулятів, 

які впливають на технологію виготовлення ТЛФ; 

• особисто відважувати точні кількості отруйних, наркотичних та прирівняних 

до них речовин з метою запобігання помилок при виготовленні лікарських 

засобів; 

• відважувати, відмірювати та дозувати різноманітні лікарські засоби за масою 

та об’ємом згідно з прописом; 

• отримувати воду для ін’єкцій, демінералізовану та очищену; 

• готувати екстрагенти необхідної концентрації, користуючись різними 

розрахунковими методами; 

• проводити підготовку та випробування ампул, флаконів для ін’єкційних 

розчинів; 

• стабілізувати фармацевтичні препарати, враховуючи біологічні, фізико-

хімічні, технологічні властивості діючих та допоміжних, речовин, 

використовуючи необхідні реактиви; 

• готувати різноманітні лікарські форми та внутрішньоаптечні заготовки з 

лікарських і допоміжних речовин: 

- тверді; 

- рідкі; 

- екстракційні; 

- м’які; 

- асептично виготовлені; 

- внутрішньо-аптечні заготовки; 

- гомеопатичні та ветеринарні; 

- аерозольні; 

- біотехнологічні; 

- нові лікарські форми. 

• здійснювати стерилізацію лікарських форм, враховуючи фізико-хімічні 

властивості та стабільність лікарських речовин; 

• оформляти до відпуску виготовлені лікарські препарати з отруйними, 

наркотичними та прирівняними до них речовинами; 

• оформляти паспорти письмового контролю на всі виготовлені лікарські 

препарати з метою перевірки дотримання вимог технології та точності 

дозування лікарських засобів. 



 

2. Здійснення постадійного контролю технологічного процесу виробництва та 

контролю якості готової продукції 

• створювати та дотримуватись вимог асептики, санітарного режиму та 

фармацевтичного порядку і техніки безпеки на робочих місцях при 

виготовленні лікарських засобів в аптеках та на фармацевтичних 

підприємствах; 

• здійснювати види контролю індивідуально виготовлених лікарських форм та 

реєструвати їх результати у відповідних журналах (письмовий, опитувальний, 

органолептичний та контроль при відпуску); 

• оформляти відповідний паспорт якості, здійснювати вибірковий посерійний 

контроль готової продукції на відповідність її якості аналітичній документації 

з метою запобігання браку. 

3. Визначення основних показників лікарських речовин 

• визначати основні показники готових лікарських засобів отриманих з 

лікарських та допоміжних речовин: 

- показники якості парентеральних лікарських форм; 

- показники якості ТЛФ; 

- показники якості МЛФ; 

- показники якості аерозолів; 

• визначати основні показники скла ампул, капсул і флаконів, використовуючи 

необхідні прилади і обладнання. 

4. Управління якістю виробництва лікарських засобів 

• здійснювати нагляд за дотриманням технологічного процесу приготування 

лікарських засобів, своєчасним заповненням паспортів письмового контролю; 

в разі необхідності надавати допомогу фармацевтам з питань особливостей 

технології окремих препаратів, керуючись технологічними правилами, фізико-

хімічними властивостями речовин, вимогами аналітичної нормативної 

документації та інформаційною базою даних про лікарські засоби; 

• виявляти часто повторювані прописи ліків для приготування їх малими 

серіями з використанням відповідного технологічного обладнання; 

• організовувати виконання санітарних норм та правил фармацевтичної 

діяльності, а також вимог до особистої гігієни персоналу аптеки та 

структурних підрозділів закладу; 

• впроваджувати нові технології та засоби малої механізації в технологічний 

процес аптечного виробництва на основі наукових теоретичних розробок та 

інформаційних матеріалів з технології ліків; 

• проводити підготовку та оснащення технологічного процесу виготовлення 

різних лікарських препаратів матеріалами та технічними засобами. 

 

5. Удосконалення технології ліків та розробка аналітичної нормативної 

документації 

• обирати оптимальну технологію для виробництва готових лікарських форм, 

використовуючи необхідне обладнання; 

• проводити підбір допоміжних речовин (стабілізаторів, емульгаторів, 

пролонгаторів, мазевих та супозиторних основ, наповнювачів для таблеток 



 

тощо) для приготування та подовження строків придатності ЛФ на основі 

біофармацевтичних досліджень; 

• обирати моделі експериментальних досліджень ЛФ для наукового 

обґрунтування технології виробництва лікарських препаратів; 

• розробляти нові та удосконалювати існуючі методи аналізу ЛЗ для підвищення 

якості виготовленої продукції та скорочення часу аналізу, використовуючи 

необхідне обладнання та керуючись нормативними матеріалами, враховуючи 

фізико-хімічні властивості компонентів; 

• розробляти та переглядати фармакопейні статті та стандарти підприємства на 

нові та діючі лікарські препарати з урахування фізико-хімічних властивостей 

компонентів; 

• розробляти технологічні регламенти виробництва окремих ЛЗ малими серіями 

за часто повторюваними прописами, враховуючи фізико-хімічні властивості 

інгредієнтів, наявне обладнання, приміщення та інші чинники; 

• складати технологічні схеми та інструкції дрібносерійного виробництва 

ін’єкційних та інфузійних розчинів в умовах малих підприємств та лікарняних 

аптек, використовуючи необхідне обладнання щодо вимог GMP та іншої 

нормативної документації. 

6. Забезпечення раціонального застосування лікарських засобів 

• визначати переваги та недоліки ЛП різних фармакологічних груп з 

урахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних та фармакологічних 

особливостей ЛЗ, а також анатомо-фізіологічних особливостей хворого (вік, 

стать, фізичний стан та ін.); 

• визначати вплив факторів, які залежать від стану і особливості організму 

людини (фізіологічні, патологічні) на процеси всмоктування, розподілу, 

депонування, метаболізму та виведення ЛЗ; 

• на основі анатомо-фізіологічних особливостей людини, фармакологічних 

властивостей ЛП та ЛФ визначати оптимальний режим введення ліків (час, 

кратність, тривалість); 

• визначати можливий вплив їжі на фармакокінетичні та фармакологічні 

властивості ЛЗ (час та кількість всмоктування, тривалість дії, шлях введення). 

7. Визначення термінів і умов зберігання лікарських речовин 

• визначати умови та терміни зберігання лікарських речовин у фармацевтичних 

закладах, враховуючи фізико-хімічні, технологічні властивості лікарських і 

допоміжних речовин та керуючись інструкціями, наказами, іншою 

документацією, визначати вплив таропакувальних матеріалів на стабільність 

лікарських форм. 
 



 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ» 
 

Для випускників фармацевтичного факультету очної форми навчання 

державна атестація з дисципліни “Управління та економіка у фармації” 

здійснюється у 2 етапи: 

Етап І – ліцензійний іспит «Крок – 2. Фармація»; 

Етап ІІ – практично-орієнтований іспит з дисципліни «Технологія лікарських 

засобів». 

Для випускників фармацевтичного факультету заочної форми навчання 

державна атестація з дисципліни “Технологія лікарських засобів” здійснюється 

складанням практично-орієнтованого іспиту. 

Державний іспит «Технологія лікарських засобів» проводиться у вигляді 

практично-орієнтованого. Відмінність між традиційним проведенням державної 

атестації і практично-орієнтованим іспитом в тому, що студент шляхом вибору 

визначає не перелік пропонованих теоретичних питань і практичних навичок, а 

виконує під контролем комісії певні задачі діяльності. Перелік задач діяльності, які 

оцінюються, побудований на основі Галузевих стандартів вищої освіти – Освітньо-

кваліфікаційної характеристики та Освітньо-професійної програми підготовки 

спеціаліста напрямку “Фармація”, які визначають загальні вимоги до властивостей 

і якостей випускника вищого навчального закладу.  

Після вивчення циклу дисциплін технологічного напрямку випускник 

фармацевтичного вищого навчального закладу повинен вміти виконувати базові 

виробничі функції, які досягаються здійсненням 21 типовою задачею діяльності. 

Кожній задачі відповідає система умінь щодо вирішення цієї типової задачі 

діяльності. Під час демонстрації випускником практичного уміння екзаменатори 

можуть задавати йому теоретичні питання для перевірки теоретичних знань. 

Під час проведення державного практично-орієнтованого іспиту «Технологія 

лікарських засобів» з метою оцінювання особистих та професійних якостей 

випускника на здатність вирішувати перелічені задачі діяльності кафедрою ОЕФ і 

ТЛ розроблені спеціальні завдання, які згруповані у два блоки. Відповідно до них 

розроблені два Протоколи проведення та оцінювання державного іспиту. 

 

 

 



 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

ЗАДАЧ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВМІНЬ ЇХ ВИКОНАННЯ  

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ  

З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ”  

 

Результат практично-орієнтованого Державного іспиту з дисципліни 

“ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ” для студентів очної форми навчання 

визначається за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу. Окремо оцінюються два протоколи: 

перший протокол вміщує 4 типових задачі діяльності, кожна з яких 

оцінюється балами «1», «0,5», «0» (виконано, виконано не повністю, не виконано) – 

СА1,  

другий протокол вміщує 11 ситуаційних задач, основних умінь і навичок, які 

оцінюються балами «1» і «0» (виконано, не виконано) – СА2. 

Бал за першу (другу) частину іспиту визначається як середнє арифметичне усіх 

балів, що зафіксовані в індивідуальному протоколі проведення та оцінювання 

відповідної частини іспиту. Середні арифметичні бали за першу СА1 і другу СА2 

частини іспиту лежать у діапазоні від 0 до 1 і округляються до двох знаків після 

коми. Оцінка випускника на іспиті за 200-бальною шкалою обчислюється за 

формулою:  

 (СА1 + СА2) / 2 · 200 

Конвертація суми балів набраних студентом окремо за протоколами №1 і №2 

в оцінку на державному іспиті за 200-бальною шкалою та традиційною – 4-бальною 

шкалою проводиться відповідно до табл. 1, 2. 

Таблиця 1 

Критерії встановлення оцінки за традиційною 4-бальною шкалою 

 

Після проведення іспиту для усіх студентів деканатом проводиться 

ранжування для визначення оцінок за шкалою ECTS у відповідності до існуючих 

норм (табл. 3). Студенти, які одержали на іспиті 100 балів і менше (оцінка «2»), не 

вносяться до списку студентів, які ранжуються. Результати ранжування заносяться 

до відповідних відомостей та протоколів.  

 

Оцінка за 200-бальною шкалою Оцінка за 4-бальною шкалою 

Від 180 до 200 балів 5, «відмінно» 

Від 140 до 179 балів 4, «добре» 

Від 101 до 139 балів 3, «задовільно» 

100 балів і менше 2, «незадовільно» 



 

Таблиця 2 

Номограма оцінювання на Державних іспитах  

за 200-бальною шкалою та традиційною 4-бальною шкалою 

 
Протокол №2 Протокол №1 

  Заг. бал 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

Заг. бал Сер. бал 1 0,88 0,75 0,63 0,5 0,38 0,25 0,13 0 

11 1 
1,00 
200 

5 

0,94 
188 

5 

0,88) 
176 

4 

0,815 
163 

4 

0,75  
150 

4 

0,69 
138 

3 

0,63  
126 

3 

0,565 
113 

3 

0,50  
100 

2 

10 0,91 
0,96  
192 

5 

0,895 
179 

4 

0,83 
166 

4 

0,77 
154 

4 

0,71  
142 

4 

0,645 
129 

3 

0,58) 
116 

3 

0,52 
104 

3 

0,46 
92 
2 

9 0,82 
0,91  
182 

5 

0,85 
170 

4 

0,79  
158 

4 

0,725 
145 

4 

0,66 
132 

3 

0,60 
120 

3 

0,54 
108 

3 

0,475 
95 
2 

0,41 
82 
2 

8 0,73 
0,87  
174 

4 

0,805 
161 

4 

0,74  
148 

4 

0,68 
136 

3 

0,62 
124 

3 

0,555 
111 

3 

0,49  
98 
2 

0,43 
86 
2 

0,37 
74 
2 

7 0,64 
0,82  
164 

4 

0,76 
152 

4 

0,70  
140 

4 

0,635 
127 

3 

0,57 
114 

3 

0,51 
102 

3 

0,45 
90 
2 

0,385 
77 
2 

0,32 
62 
2 

6 0,55 
0,78  
156 

4 

0,715 
143 

4 

0,65 
130 

3 

0,59 
118 

3 

0,53 
106 

3 

0,465 
93 
2 

0,40 
80 
2 

0,34 
68 
2 

0,28 
56 
2 

5 0,45 
0,73  
146 

4 

0,665 
133 

3 

0,60  
120 

3 

0,54 
108 

3 

0,48 
96 
2 

0,415 
83 
2 

0,35 
75 
2 

0,29 
58 
2 

0,23 
46 
2 

4 0,36 
0,68 
136 

3 

0,62 
124 

3 

0,56 
112 

3 

0,495 
99 
2 

0,43 
86 
2 

0,37 
74 
2 

0,31 
62 
2 

0,245 
49 
2 

0,18 
36 
2 

3 0,27 
0,64  
128 

3 

0,575 
115 

3 

0,51  
102 

3 

0,45 
90 
2 

0,39 
78 
2 

0,325 
65 
2 

0,26 
52 
2 

0,20 
40 
2 

0,14 
28 
2 

2 0,18 
0,59  
118 

3 

0,53 
106 

3 

0,47 
94 
2 

0,405 
81 
2 

0,34 
68 
2 

0,28 
56 
2 

0,22 
44 
2 

0,155 
31 
2 

0,09 
18 
2 

1 0,09 
0,55  
110 

3 

0,485 
97 
2 

0,42 
84 
2 

0,36 
72 
2 

0,30 
60 
2 

0,235 
47 
2 

0,17 
34 
2 

0,11 
22 
2 

0,05 
10 
2 

0 0 
0,50  
100 

2 

0,44 
88 
2 

0,38 
76 
2 

0,315 
63 
2 

0,25 
50 
2 

0,19 
38 
2 

0,13 
26 
2 

0,065 
13 
2 

0,00 
0 
2 

 

Таблиця 3 

Критерії визначення оцінки ECTS 

Статистичний показник Оцінка ECTS 

Найкращі 10% студентів «A» 

Наступні 25% студентів «B» 

Наступні 30% студентів «C» 

Наступні 25% студентів «D» 

Останні 10% студентів «E» 

 



 

5. ПЕРЕЛІК 

ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ БУДЕ 

ОЦІНЮВАТИСЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ 

ВИПУСКНИКІВ З ДИСЦИПЛІНИ  

«ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ» 

 

5.1. Перелік типових рецептів для аптечного виготовлення ЛЗ 
 

1. Розчину кислоти борної 

2% - 150 мл 

Дай. Познач. Для примочок на 

уражену шкіру 2 рази на день. 

 

2. Натрію хлориду 1,8 

Розчину фурациліну (1:5000) – 200 мл 

Дай. Познач. Промивати рану 2 – 3 

рази на день. 
 

3. Розчину Люголя 10 мл 

Дай. Познач. По 5 крапель 2 рази в 

день з молоком всередину після їди. 

4. Розчину кальцію глюконату 

5% – 150 мл 

Дай. Познач. По 1 чайній ложці 3 

рази на день всередину. 
 

5. Розчину кислоти хлоридної  

2 % - 150 мл 

Дай. Познач. По 1 столовій ложці  

 3 рази на день всередину перед 

їдою. 

6. Розчину амонію гідроксиду  

5 % - 100 мл 

Дай. Познач. Для вдихань. 

7. Розчину кислоти оцтової  

3% - 200 мл  

Дай. Познач. Для обтирання. 
 

8. Розчину пероксиду водню 

2% - 150 мл 

Дай. Познач. Для обробки ран. 
 

9. Розчину рідини калію ацетату 

5% - 150 мл 

Дай. Познач. По 1 чайній ложці  

3 рази на день всередину. 

10. Розчину формальдегіду 

10% - 150 мл 

Дай. Познач. Для протирання рук. 

11. Натрію саліцилату 2,0 

Настойки валеріани 6 мл 

Сиропу простого 10 мл 

Води м'ятної 200 мл 

Змішай. Дай. Познач. По 1 

столовій ложці 3 рази на день 

всередину. 

12. Етилморфіну гідрохлориду 0,1 

Калію броміду  5,0 

Адонізиду 5 мл 

Настоянки валеріани 6 мл 

Води очищеної до 150 мл 

Змішай. Дай. Познач. По 1 столовій 

ложці 3 рази на день всередину. 
 

13. Хлоралгідрату 1,0 

Калію броміду 4,0 

Кофеїну-бензоату натрію 0,6 

Настойки конвалії 

Настойки валеріани по 6 мл 

Води очищеної до 200 мл 

Змішай. Дай. Познач. По 1 столовій 

ложці 3 рази на день всередину. 
 

14. Калію йодиду 1,0 

Натрію гідрокарбонату 2,0 

Нашатирно-анісових крапель 4 мл 

Сиропу простого 10 мл 

Води очищеної до 200 мл 

Змішай. Дай. Познач. По 1 столовій 

ложці 3 рази на день всередину після 

їди. 
 



 

15. Натрію саліцилату 

Натрію бензоату по 1,0 

Нашатирно-анісових крапель 4 мл 

Сиропу простого 20 мл 

Води очищеної 200 мл 

Змішай. Дай. Познач. По 1 

столовій ложці 3 рази на день 

всередину. 
 

16. Розчину натрію броміду  

    2% - 150 мл 

Натрію бензоату 0,5 

Настойки пустирника 

Настойки конвалії по 4 мл 

Змішай. Дай. Познач. По 1 столовій 

ложці 3 рази на день всередину. 
 

17. Лініменту леткого 50,0 

Змішай. Дай. Познач. Для 

розтирань 3 рази на день. 

 

18. Лініменту Розенталя 100,0 

Змішай. Дай. Познач. Наносити 

сіточкою при болях (перед 

використанням підігріти) 

 

19. Ментолу 1,0  

Камфори 

Хлоралгідрату по 1,5 

Змішай. Дай. Познач. Зубні краплі. 

По 2 краплі в лунку зуба 

20. Натрію тетраборату 0,2 

Гліцерину 10,0 

Змішай. Дай. Познач. Закапувати у 

вуха по 2 краплі 3 рази на день. 
 

21. Розчину дикаїну 0,5% - 10 мл 

Розчину адреналіну гідрохлориду 

(1:1000) - 20 крапель 

Змішай. Дай. Познач. По 4 краплі 

в ніс 2 рази в день. 

 

22. Настою кореня алтеї 200 мл 

Натрію гідрокарбонату 4,0 

Кодеїну фосфату 0,2 

Грудного еліксиру 5 мл 

Змішай. Дай. Познач. По 1 столовій 

ложці 3 рази на день. 
 

23. Камфори 3,0 

Олії соняшникової 30,0 

Змішай. Дай. Познач. Для 

розтирань. 
 

24. Розчину желатини 5% - 100,0 

Дай. Познач. По 1 десертній  

ложці через кожні 3 години. 
 

25. Розчину крохмалю 100,0 

Хлоралгідрату 2,0 

Змішай. Дай. Познач. 

На 2 клізми на ніч. 

26. Розчину коларголу 0,5% - 100 мл  

Дай. Познач. Для інстиляцій в 

сечовий міхур. 

 

27. Іхтіолу 3,0 

Води очищеної 100 мл 

Змішай. Дай. Познач.  

Для тампонів. 

28. Протарголу 0,3 

Води очищеної 100 мл 

Змішай. Дай. Познач.  

Для спринцювання. 
 

29. Анестезину 1,5 

Тальку 4,0 

Спирту етилового 50 мл 

Води очищеної 60 мл 

Змішай. Дай. Познач. Для 

пов'язок. 
 

30. Магнію оксиду 3,0 

Розчину натрію гідрокарбонату 

1% - 100 мл 

Змішай. Дай. Познач. По 1 столовій 

ложці 3 рази в день всередину. 



 

31. Ментолу 0,2 

Натрію гідрокарбонату 

Натрію хлориду по 2,0 

Води очищеної 200 мл 

Змішай. Дай. Познач. Для 

полоскань горла 2 рази на день. 

32. Емульсії олійної 150,0 

Ментолу 1,5 

Змішай. Дай. Познач. По 1 столовій 

ложці 3 рази на день всередину. 

 

33. Ментолу 0,1 

Вазеліну 

Ланоліну безводного по 5,0 

Змішай, щоб утворилась мазь. 

Дай. Познач. Змазувати уражені 

ділянки шкіри 2 рази на день. 

34. Ментолу  

Камфори по 0,1 

Вазеліну 10,0 

Змішай, щоб утворилась мазь.  

Дай. Познач. Змазувати уражені 

ділянки шкіри 2 рази на день. 
 

35. Воску білого 2,0 

Спермацету 4,0 

Олії персикової 14,0 

Змішай, щоб утворилась мазь. 

Дай. Познач."Мазь спермацетова." 

Змазувати шкіру на ніч. 

36. Крохмалю  

Води очищеної по 0,7 

Гліцерину 9,3 

Змішай, щоб утворився гель. 

Дай. Познач. Мазь гліцеринова. 
 

37. Дерматолу 0,2 

Вазеліну 10,0 

Змішай, щоб утворилась мазь. 

Дай. Познач. Накладати під 

пов'язку на ніч. 
 

38. Мазі ксероформної 5,0 

Цинку оксиду 0,5 

Змішай, щоб утворилась мазь. 

Дай. Познач. Змазувати уражені 

ділянки шкіри рук 2 рази на день. 
 

39. Ксероформу 

Дьогтю по 0,6 

Олії рицинової до 20,0 

Змішай. Дай. Познач. Лінімент 

Вишневського. 

40. Олії соняшникової 7,4 

Кислоти олеїнової 0,1 

Розчину аміаку 2,5 мл 

Змішай. Дай. Познач. Для 

розтирання при болях. 

41. Дерматолу 0,05 

Ментолу 

Новокаїну по 0,1 

Стрептоциду 0,5 

Вазеліну  

Ланоліну по 5,0 

Змішай, щоб утворилась мазь. 

Дай. Познач. Закладати в обидві 

ніздрі 2 рази на день. 
 

42. Новокаїну 

Ментолу по 0,1 

Протарголу 0,4 

Вазеліну  

Ланоліну по 5,0 

Змішай, щоб утворилась мазь. 

Дай. Познач. Закладати в обидві 

ніздрі 2 рази на день. 

43. Кислоти саліцилової 0,2 

Крохмалю  

Цинку оксиду по 2,5 

Вазеліну 10,0 

Змішай, щоб утворилась паста. 

Дай. Познач. "Паста Ласара". 

Змазувати уражені ділянки шкіри 

2 рази на день. 

44. Ефедрину гідрохлориду 0,05 

Новокаїну 0,1 

Ланоліну 2,0 

Вазеліну 5,0 

Змішай, щоб утворилась мазь. 

Дай. Познач. Закладати в обидві 

ніздрі 2 рази на день. 
 



 

45. Коларголу 0,4 

Води очищеної 1 мл 

Ланоліну безводного 3,0 

Вазеліну 6,0 

Змішай, щоб утворилась мазь. 

Дай. Познач. Закладати в обидві 

ніздрі 2 рази на день. 
 

46. Фурациліну 0,02 

Масла какао 1,0 

Змішай, щоб утворилась свічка 

Дай таких доз № 10. 

Познач. По 1 свічці 2 рази на день в 

пряму кишку. 
 

47. Хініну гідрохлориду 0,3 

Кислоти борної 0,2 

Кислоти лимонної 0,02 

Масла какао 2,0 

Змішай, щоб утворилась кулька. 

Дай таких доз № 10. 

Познач. По 1 кульці на ніч. 
 

48. Стрептоциду  

Цинку оксиду по 0,2 

Бутиролу достатню кількість. 

Змішай, щоб утворилась свічка. 

Дай таких доз № 10. 

Познач. По 1 свічці на ніч в пряму 

кишку. 

49. Хлоралгідрату 0,5 

Основи достатню кількість. 

Змішай, щоб утворилась свічка. 

Дай таких доз № 10. 

Познач. По 1 свічці у пряму кишку 

на ніч. 

50. Ксероформу 0,15 

Новокаїну 0,2 

Масла какао 1,5 

Змішай, щоб утворилась свічка. 

Дай таких доз № 10. 

Познач. По 1 свічці у пряму кишку 

на ніч. 
 

51. Стрептоциду 0,2 

Масла какао скільки потрібно, 

щоб утворилась паличка 

довжиною 5 см, діаметром 4 мм. 

Дай таких доз № 10. 

Познач. По 1 паличці 2 рази на 

день в уретру. 

 

52. Протарголу 0,2 

Маси желатино-гліцеринової 

достатню кількість. 

Змішай, щоб утворились вагінальні 

супозиторії № 10.  

Дай. Познач. По 1 кульці 2 рази на 

день. 
 

53. Атропіну сульфату 0,0003 

Цукру 0,2 

Змішай, щоб утворився 

порошок. Дай таких доз № 10. 

Познач. По 1 порошку 3 рази на 

день всередину. 

54. Етилморфіну гідрохлориду 0,002 

Цукру 0,3 

Змішай, щоб утворився порошок. 

Дай таких доз № 10. 

Познач. По 1 порошку 3 рази на 

день всередину. 
 

55. Натрію гідрокарбонату 

Кальцію карбонату  по 2,0 

Змішай, щоб утворився порошок. 

Розділи на рівні частини № 10. 

Познач. По 1 порошку 3 рази на 

день всередину. 

 

56. Дерматолу 5,0 

Цинку оксиду 10,0 

Тальку 15,0 

Змішай, щоб утворився порошок. 

Дай. Познач. Присипка. 
 



 

57. Кислоти аскорбінової 0,2 

Рутину 0,05 

Глюкози 0,2 

Змішай, щоб утворився порошок. 

Дай таких доз № 6. 

Познач. По 1 порошку 3 рази на 

день всередину. 

58. Рибофлавіну 0,01 

Кислоти аскорбінової 0,1 

Глюкози 0,2 

Змішай, щоб утворився 

порошок. Дай таких доз № 6. 

Познач. По 1 порошку 3 рази на 

день всередину. 
 

59. Етакридину лактату 0,03 

Глюкози 0,2 

Змішай, щоб утворився 

порошок. Дай таких доз № 6. 

Познач. По 1 порошку 3 рази на 

день всередину. 

60. Ментолу 0,03 

Стрептоциду 0,2 

Змішай, щоб утворився порошок. 

Дай таких доз № 6. 

Познач. Вдихати при нежиті. 
 

61. Розчину атропіну сульфату  

1% - 5 мл 

Дай. Познач. По 2 краплі 2 рази на 

день в оба ока. 
 

62. Розчину ефедрину гідрохлориду  

1% - 10 мл 

Дай. Познач. По 2 краплі 2 рази на 

день в праве око. 
 

63. Розчину натрію тетраборату  

1% - 150 мл 

Дай. Познач. Промивати повіки 3 

рази на день. 

64. Розчину етакридину лактату  

0,1% - 200 мл 

Дай. Познач. Промивати очі  кожні 

2 години. 
 

65. Спирту етилового 20% - 30 мл 

Гліцерину 5,0 

Розчину кислоти борної  2% -35мл 

Води кропу 30 мл. 

Змішай. Дай. Познач. Лосьйон для 

догляду за нормальною шкірою. 

66. Спирту етилового 96% - 20 мл 

Гліцерину 8,0 

Натрію тетраборату 1,0 

Води м’ятної 70 мл. 

Змішай. Дай. Познач. Лосьйон для 

догляду за сухою шкірою. 
 

67. Спирту етилового 70% - 50 мл 

Кислоти борної 1,5 

Кислоти саліцилової 1,5 

Сірки осадженої 10,0 

Хлороформу 10,0 

Змішай. Дай. Познач. Лосьйон для 

догляду за жирною шкірою. 
 

68. Спирту етилового 70% - 50 мл 

Гліцерину 15,0 

Сірки осадженої 10,0 

Спирту камфорного 10 мл 

Змішай. Дай. Познач. Лосьйон для 

догляду за жирною шкірою. 

69. Димедролу 1,5 

Сірки осадженої 2,5 

Цинку оксиду 7,5 

Гліцерину 20,0 

Розчину кислоти борної 2%-150мл 

Змішай. Дай. Познач. Лосьйон при 

вуграх. 

70. Спирту етилового 70% - 50 мл 

Кислоти борної 1,5 

Настойки нагідок 20 мл 

Кислоти саліцилової 1,5 

Сірки осадженої 3,0 

Змішай. Дай. Познач. Лосьйон при 

вуграх. 

 



 

5.2. Перелік типового технологічного обладнання для промислового 

виробництва і проведення фармако-технологічного контролю якості ЛЗ 

 

1. Щокова дробарка 

2. Кульовий млин періодичної дії 

3. Роторно-пульсаційний апарат 

4. Вертикальний гранулятор 

5. СГ-30 

6. СП-30 

7. Ротаційна таблеткова машина 

8. Дражувальний котел 

9. Таблеткова машина ˝Драйкота˝  

10. Установка УЗЦ -25 

11. Прилад для визначення міцності таблеток на розкол ХНДХФІ 

12. Барабанний фріабілятор 

13. Лабораторний ідентифікатор процесу розпадання таблеток ˝кошик що 

коливається˝ 

14. Лабораторний ідентифікатор процесу розчинення таблеток ˝кошик що 

обертається˝ 

15. Лабораторний ідентифікатор процесу розчинення таблеток прилад з лопотню 

16. Лабораторний ідентифікатор процесу розчинення таблеток проточна к’ювета 

17. Прилад для визначення насипної густини порошків і гранулятів 

18. Прилад для визначення сипкості порошків і гранулятів 

19. Автомат типу  ˝Mark˝, для виготовлення капсул крапельним методом 

20. Автоматична лінія фірми ˝Leiner˝  для виготовлення капсул методів пресування 

21. Прилади для визначення концентрації етанолу 

22. Мацераційний бак з циркуляцією екстрагенту 

23. Перколятори-екстрактори 

24. Циркуляційний вакуум-випарний апарат фірми «Сімакс» 

25. Циркуляційний апарат типу Сосклета 

26. Дискова мішалка 

27. Турбінний розпилювач для одержання емульсій 

28. Рідинний свисток 

29. Магнітострикційний випромінювач 

30. Електропанель для плавлення мазевих основ 

31. Змішувач «Юнітрон» 

32. Шнекова машина для фасування мазей 

33. Тубонаповнювальна машина «TF-51» 

34. Автомат Резепіна для відрізання капілярів 

35. Фільтр ХНІХФІ 

36. Апарат для наповнення ампул шприцевим методом 

37. Автоматична лінія «Sarong 200 S» для виливання супозиторіїв 

38. Клеєпромазочна машина 

39. Нутч-фільтри (відкритий і закритий) 

40. Вакуум-сушильна шафа 



 

5.3. Перелік типових задач, що використовуються у промисловому 

виробництві ЛП 

 

1. При виробництві солі карловарської штучної замість 200,0 г одержано 199,4 г 

готового продукту. Написати рівняння матеріального балансу, визначити 

вихід, втрати, розхідний коефіцієнт. 

2. На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки ”Цитрамон” з 

втратами (ε) 3,47%. Напишіть рівняння матеріального балансу на 

виготовлення 350 кг таблеток і розрахуйте розхідний коефіцієнт. 

3. Фармпідприємство виготовляє таблетки ”Фурацилін” з ефективністю 99,2%. 

Складіть рівняння матеріального балансу, знайдіть розхідний коефіцієнт і 

норму втрат на виготовлення 48 кг таблеток. 

4. Вихід готового продукту при виробництві свинцевого пластиря становить 

98,3%. Складіть рівняння матеріального балансу, знайдіть розхідний 

коефіцієнт і норму втрат на виготовлення 56 кг свинцевого пластиря. 

5. Скільки сировини і екстрагенту необхідно для приготування 150 мл 

настоянки беладонни, методом реперколяції з відповідним коефіцієнтом 

спиртопоглинання 1,4.  

6. Скільки сировини і екстрагенту необхідно для приготування 250 мл 

настоянки листя евкаліпту методом реперколяції з відповідним коефіцієнтом 

спиртопоглинання 1,8. 

7. Розрахуйте швидкість перколяції в краплях за хвилину, якщо діаметр 

перколятора 6 см, висота шару рослинного матеріалу 12 см, а кількість 

крапель в одному мл настоянки становить 50. 

8.  Визначити кількість сировини необхідних для отримання 150 л рідкого 

екстракту глоду методом перколяції. Розрахувати кількість першого і другого 

відпусків. 

9. Замалювати схему реперколяції з поділом сировини на нерівні частини за 

фармакопеєю США. Вказати кількість сировини в кожному з перколяторів і 

кількість готової продукції, отриманої з кожного з них на виготовлення 320 

кг рідкого екстракту. 

10. Замалювати схему реперколяції з поділом сировини на рівні частини з 

закінченим циклом (в батареї з трьох перколяторів), вказати кількості готової 

продукції, отримані з кожного перколятора на виготовлення 180 кг рідкого 

рослинного екстракту. 

11. Скільки потрібно води для розведення 2 л розчину алюмінію гідроксоацетату 

з густиною 1,055, щоб одержати стандартний розчин з густиною 1,048? 

12. Скласти робочий пропис для отримання 2000 мл 20% розчину натрію кофеїн-

бензоату. Коефіцієнт збільшення об’єму 0,65 мл/г. 

13. Скласти робочий пропис для отримання 1000 мл 10% розчину глюкози для 

ін’єкцій. Вологість глюкози 9,8 %, коефіцієнт збільшення об’єму 0,69 мл/г. 

14. Скласти робочий пропис для приготування 100 ампул по 1 мл 20% олійного 

розчину камфори для ін’єкцій. Прийняти Крозх = 1,045, густина розчину =  

0,926 г/мл. 

15.  Скласти робочий пропис для отримання 1500 мл 1% ізотонічного розчину 

очних крапель пілокарпіну гідрохлориду. Ізотонічний еквівалент пілокарпіну 

гідрохлориду за натрію хлоридом дорівнює 0,22. 



 

5.4. Перелік типових ситуаційних задач з біофармації (забезпечення якості та 

раціонального застосування лікарських засобів)  

 

1. На виробництві ін’єкційних розчинів новокаїну 0,25%, технолог використав 

як стабілізатор 0,1н розчин натрію гідроксиду і ампули зі скла марки АБ. 

Оцініть дії технолога. 

2. На виробництві 10% розчину кальцію глюконату для ін’єкцій було проведено 

розчинення при кімнатній температурі і стерилізація при температурі 120 ºС. 

Вкажіть на недоліки в технології і їх ймовірні наслідки. З якою метою до 

розчину додають кальцію оксалат. 

3. При виробництві розчинів гексаметилентетраміну для ін’єкцій проводили 

стерилізацію при температурі 100 ºС і для фільтрації використали фільтр 

ХНДХФІ. Вкажіть на недоліки технології, відповідь обґрунтуйте. 

4. Підприємство виготовляє олійні розчини. Розчин камфори в олії розлили в 

ампули, виготовлені зі скла марки НС-3. Чи правильно вчинив технолог, 

відповідь обґрунтуйте. 

5. На біодоступність лікарських препаратів впливає багато факторів, в тому 

числі характер і кількість їжі, яку вживають з ліками. Деякі ліки, що 

подразливо діють на ШКТ, запивають молоком. Провізор порекомендував 

пацієнту запивати таблетки Панкреатину молоком. Оцініть дії провізора. 

6. На біодоступність лікарських препаратів впливає багато факторів, в тому 

числі характер і кількість їжі, яку вживають з ліками. Деякі ліки, що 

подразливо діють на ШКТ, запивають молоком. Провізор порекомендував 

пацієнту запивати таблетки Окситетрацикліну молоком. Оцініть дії 

провізора. 

7. На біодоступність лікарських препаратів впливає багато факторів, в тому 

числі характер і кількість їжі, яку вживають з ліками. При відпуску таблеток  

Індометацину провізор порекомендував пацієнту запивати їх молоком. 

Оцініть дії провізора. 

8. При виготовленні очних крапель з коларголом провізор-технолог використав 

натрію хлорид для створення ізотонічної концентрації розчину. Оцініть дії 

технолога. Запропонуйте допоміжні речовини для ізотонування колоїдних 

розчинів. 

9. На фармацевтичному виробництві отримано тверді желатинові капсули, 

стінки яких тонкі і ламкі. На якій стадії технологічного процесу допущені 

порушення технологічних режимів і які? Відповідь обгрунтуйте 

10. На фармацевтичному виробництві отримано м'які желатинові капсули, на 

поверхні яких спостерігаються пухирці повітря і механічні включення. Які 

порушення допущені в технологічному процесі? Відповідь обгрунтуйте.  

11.  При пресуванні таблеток, останні розриваються на дві частини, що 

пристають до пуансонів. У чому полягає технологічна помилка? Як її 

усунути? 

12. При визначенні міцності таблеток на стирання різниця кінцевої маси 10 

таблеток по відношенню до початкової складала 1,3%. Чи витримали 

таблетки випробування? Відповідь обґрунтуйте. 
 



 

6. ПЕРЕЛІК ПРОТОКОЛІВ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ З 

ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ» 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ДВНЗ «ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

7.12020101 “ФАРМАЦІЯ” З ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

ПРОТОКОЛ № 1 

проведення та оцінювання типових задач діяльності і вмінь за розділом 

«Виготовлення лікарських форм аптечного виробництва, здійснення контролю якості готової продукції та 

визначення термінів і умов зберігання лікарських речовин» 
 

Прізвище, ім’я, по батькові студента______________________________________________________________ 

№ групи_________                                                                                                             Дата__________________ 
 

№ 

з/п Типові задачі діяльності і уміння, що перевіряються 

Макси-

мальний 

бал 

Бал 

студе-

нта 

1.1 Класифікувати та характеризувати ЛФ за типами дисперсних систем, способом 

вживання, місцем призначення, агрегатним станом, враховуючи фізико-хімічні 

властивості діючих та допоміжних речовин. 

1,0  
1.2 Проводити підготовку та оснащення технологічного процесу виготовлення різних 

лікарських препаратів матеріалами та технічними засобами (лікарські та допоміжні 

речовини, посуд, допоміжний матеріал, засоби малої механізації). 

1.3 Створювати та дотримуватись вимог асептики, санітарного режиму та техніки 

безпеки на робочих місцях при виготовленні лікарських засобів в аптеках. 

2.1 Відважувати, відмірювати та дозувати різноманітні ЛЗ за масою та об’ємом згідно з 

прописом. Відважувати точні кількості отруйних, наркотичних та прирівняних до 

них речовин з метою запобігання помилок при виготовленні лікарських засобів. 
1,0  

2.2 Готувати різноманітні ЛФ та внутрішньоаптечні заготовки з лікарських і 

допоміжних речовин. Виявляти часто повторювані прописи ліків для приготування 

їх малими серіями з використанням відповідного технологічного обладнання.  

3.1 Оформляти до відпуску виготовлені ЛП з отруйними, наркотичними та 

прирівняними до них речовинами. Визначати умови та терміни зберігання ЛР у 

фармацевтичних закладах. 
1,0  

3.2 Оформляти ППК на всі виготовлені ЛП з метою перевірки дотримання вимог 

технології та точності дозування ЛЗ. Здійснювати види контролю індивідуально 

виготовлених ЛФ та реєструвати їх результати у відповідних журналах. 

4.1 Обґрунтувати вплив технологічних та фізико-хімічних властивостей порошків на 

технологію виготовлення твердих ЛФ. Здійснити вибір стабілізатора для 

фармацевтичних препаратів, враховуючи біологічні, фізико-хімічні, технологічні 

властивості діючих та допоміжних речовин. 

1,0  

4.2 Обґрунтувати вибір методу стерилізацію ЛФ, враховуючи фізико-хімічні 

властивості та стабільність лікарських речовин. 

4.3 Організовувати виконання санітарних норм та правил фармацевтичної діяльності, а 

також вимог до особистої гігієни персоналу аптеки та структурних підрозділів 

закладу. Здійснювати нагляд за дотриманням технологічного процесу приготування 

лікарських засобів, своєчасним заповненням паспортів письмового контролю. 

Впроваджувати нові технології та засоби малої механізації в технологічний процес 

аптечного виробництва на основі наукових теоретичних розробок та інформаційних 

матеріалів з технології ліків. 

Всього 4,0  

 Примітка: 1 бал – виконано, 0,5 балів – виконано не повністю, 0 балів – не виконано 

  

Прізвище особи, яка ставила додаткове питання: ____________________________________________________ 

 Зміст додаткового питання (при наявності): ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Характеристика повноти відповіді на додаткове питання: _____________________________________________ 

Загальна оцінка   ______________________ 

Екзаменатор:       ______________________                                                   Член ЕК ______________________ 



 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ДВНЗ «ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

7.12020101 “ФАРМАЦІЯ” З ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

ПРОТОКОЛ № 2 

проведення та оцінювання типових задач діяльності і вмінь за розділом 

«Виготовлення лікарських форм промислового виробництва, визначення основних показників 

якості готових лікарських засобів, управління якістю виробництва лікарських засобів; 

забезпечення раціонального застосування лікарських засобів» 

 
Прізвище, ім’я, по батькові студента_________________________________________________________________ 

№ групи________                                                                                                               Дата______________ 
 

№ 

з/п Типові задачі діяльності і уміння, що перевіряються 

Макси-

маль-

ний бал 

Бал 

студе-

нта 

 1. Управління якістю виробництва лікарських засобів: оснащення технологічного процесу виготовлення різних 

лікарських препаратів технічними засобами. 

1.1 Обирати оптимальну технологію для виробництва ГЛЗ, використовуючи необхідне обладнання. 

Проводити підготовку та оснащення технологічного процесу виготовлення різних ЛП матеріалами та 

технічними засобами. 

1  

1.2 Визначати основні показники скла ампул, капсул і флаконів, використовуючи необхідні прилади і 

обладнання. 
1  

1.3 Розробляти нові та удосконалювати існуючі методи аналізу ЛЗ для підвищення якості виготовленої 

продукції та скорочення часу аналізу, використовуючи необхідне обладнання та керуючись НТД. 
1  

2. Виготовлення лікарських форм промислового виробництва, визначення основних показників якості готових лікарських 

засобів, удосконалення технології ліків. 

2.1 Класифікувати та характеризувати ЛФ за типами дисперсних систем, способом вживання, місцем 

призначення, агрегатним станом. Проводити підбір допоміжних речовин (стабілізаторів, емульгаторів, 

пролонгаторів, мазевих та супозиторних основ, наповнювачів для таблеток тощо) для приготування та 

подовження строків придатності ЛФ. 

1  

2.2 Створювати та дотримуватись вимог асептики, санітарного режиму та техніки безпеки на робочих 

місцях при виготовленні лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах. 
1  

2.3 Отримувати воду для ін’єкцій, демінералізовану та очищену. Готувати екстрагенти необхідної 

концентрації, користуючись різними розрахунковими методами. Проводити підготовку та 

випробування ампул, флаконів для ін’єкційних розчинів. Здійснювати стерилізацію ЛФ, враховуючи 

фізико-хімічні властивості та стабільність лікарських речовин. 

1  

2.4 Обирати моделі експериментальних досліджень ЛФ для наукового обґрунтування технології 

виробництва лікарських препаратів. Розробляти та переглядати ФС та стандарти підприємства на нові 

та діючі ЛП. 

1  

2.5 Готувати різноманітні ЛФ з лікарських і допоміжних речовин. Складати технологічні схеми та 

інструкції дрібносерійного виробництва ін’єкційних та інфузійних розчинів в умовах малих 

підприємств. Розробляти технологічні регламенти виробництва окремих ЛЗ малими серіями за часто 

повторюваними прописами. 

1  

2.6 Визначати технологічні та фізико-хімічні властивості порошків та гранулятів, які впливають на 

технологію виготовлення твердих ЛФ. 

Визначати основні показники якості ГЛЗ отриманих з ЛР і ДР. Оформляти відповідний паспорт якості, 

здійснювати вибірковий посерійний контроль готової продукції на відповідність її якості АНД з метою 

запобігання браку. 

1  

3. Забезпечення якості та раціонального застосування лікарських засобів. 

3.1 Визначати переваги та недоліки ЛП різних фармакологічних груп з урахуванням біофармацевтичних, 

фармако-кінетичних та фармакологічних особливостей ЛЗ, а також анатомо-фізіологічних 

особливостей хворого. Визначати вплив різних факторів на процеси всмоктування, розподілу, 

депонування, метаболізму та виведення ЛЗ. 

1  

3.2 На основі анатомо-фізіологічних особливостей людини, фармакологічних властивостей ЛП та ЛФ 

визначати оптимальний режим введення ліків та визначати можливий вплив їжі на фармако-кінетичні 

та фармакологічні властивості ЛЗ. 

1  

Всього  11  

Примітка: 1 бал – виконано, 0 балів – не виконано 

 

Прізвище особи, яка ставила додаткове питання: _______________________________________________________ 

Зміст додаткового питання (при наявності) ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Характеристика повноти відповіді на додаткове питання: _______________________________________________ 

Загальна оцінка   ______________________ 

Екзаменатор:       ______________________                                                               Член ЕК ___________________ 



 

7. ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ТА ПРИКЛАДИ ЇХ ВИКОНАННЯ ЗА 

ПРОТОКОЛАМИ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ З 

ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ» 
ЗРАЗКИ ВИКОНАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ ТА ВМІНЬ ЗГІДНО 

ЗАПРОПОНОВАНИХ ПРОТОКОЛІВ 

Завдання та приклади їх виконання за протоколом №1 

Виготовлення лікарських форм аптечного виробництва, здійснення контролю 

якості готової продукції та визначення термінів і умов зберігання лікарських 

речовин 

 
ВАРІАНТ 1 

Згідно отриманого завдання: 

- Провести перевірку сумісності інгредієнтів, разових та добових доз 

отруйних та сильнодіючих речовин. 

- Провести розрахунки необхідних кількостей лікарських і допоміжних 

речовин. 

- Обґрунтувати оптимальну технологію за стадіями виготовлення. 

- Приготувати ЛФ для внутрішнього чи зовнішнього застосування з 

лікарських та допоміжних речовин з врахуванням їх фізико-хімічних властивостей 

та вимог наказів МОЗ України. 

- Провести упакування та оформлення до відпуску лікарської форми. 

- Оформити паспорт письмового контролю. 

- Вказати види контролю, необхідні для встановлення якості виготовленої 

ЛФ. 

 

Rp.: Codeini phosphatis     0,02 

 Anaesthesini 0,3 

 M., f. pulv. D. t. d. N. 10.  

 S. По 1 порошку 3 рази на день всередину. 

Дана лікарська форма – складний дозований порошок для внутрішнього 

вживання, до складу якого входять сильнодіючі речовини. Кодеїну фосфат – 

речовина, що підлягає предметно-кількісному обліку, тому відпускається за 

вимогою. Згідно наказу № 360 норма одноразового відпуску кодеїну фосфату не 

завищена (0,2 г). При перевірці доз згідно таблиць ДФУ встановлено, що дози не 

завищені. Інгредієнти пропису сумісні. Порошки можуть бути приготовлені. 

Лікарські речовини прописані у різних кількостях, тому змішування проводять в 

порядку збільшення маси компонентів. 

Розрахунок: 
 

Кодеїну фосфату, г:   в. р. д. - 0,1,  в. д. д. - 0,3; 

анестезину, г: в. p. д. - 0,5,  в. д. д. - 1,5. 
 

ППК (зворотний бік) 

Анестезину       0,3 х 10 = 3,0r 

Кодеїну фосфату      0,02 х 10 = 0,2r  

Маса однієї дози:     0,3 + 0,02 = 0,32 г 
 



 

Технологія. У ступку відважують 3,0 г анестезину, подрібнюють і 

відбирають на капсулу, залишивши в ступці приблизно 0,2 г. При перемішуванні 

додають 0,2 г кодеїну фосфату, отриманого на вимогу. В останню чергу частинами 

додають з капсули залишок анестезину і перемішують до однорідності. Контроль 

якості проводять за загальною схемою (наказ МОЗ України № 812) та розважують 

на 10 доз по 0,32 г, упаковують в пергаментні капсули і поміщають у пакет. 

Наклеюють номер рецепта і заповнюють лицевий бік ППК (на звороті 

рецептурного бланка). 
 

Видав:    Codeini phosphatis 0,2   

сер. №       Дата       Підпис 

 

Одержав: Codeini phosphatis 0,2 

  сер. №        Дата        Підпис 
 

ППК (лицевий бік) 

Дата                                             № рецепта 

Anaesthesini              3,0 

Codeini phosphatis    0,2 

0,32 № 10 

Приготував        Підпис 

Перевірив           Підпис 

Оформлення до відпуску. Сигнатура, етикетки: «Поводитися з 

обережністю», «Берегти від дітей», «Зберігати в сухому, прохолодному місці», 

опечатують. 

 

ВАРІАНТ 2 

Згідно отриманого завдання: 

- Провести перевірку сумісності інгредієнтів, разових та добових доз 

отруйних та сильнодіючих речовин. 

- Провести розрахунки необхідних кількостей лікарських і допоміжних 

речовин. 

- Обґрунтувати оптимальну технологію за стадіями виготовлення. 

- Приготувати ЛФ для внутрішнього чи зовнішнього застосування з 

лікарських та допоміжних речовин з врахуванням їх фізико-хімічних властивостей 

та вимог наказів МОЗ України. 

- Провести упакування та оформлення до відпуску лікарської форми. 

- Оформити паспорт письмового контролю. 

- Вказати види контролю, необхідні для встановлення якості виготовленої 

ЛФ. 

 

Rp.: Sol. Aethacridini lactatis 0,02 %    400 ml  

D. S. Для полоскання горла. 

Дана лікарська форма – розчин для зовнішнього застосування, до складу якого 

входить барвна, важкорозчинна речовина етакридину лактат. Для прискорення 



 

розчинення використовують гарячу воду очищену. Дозу препарату не перевіряють, 

оскільки розчин призначений для зовнішнього застосування.  
 

 

Розрахунок: 

ППК  (зворотний бік)  

Етакридину лактату     0,02 г - 100 мл 

х - 400 мл     х = 0,08 г 

Води очищеної            400 мл 

Технологія. У підставці в 400 мл гарячої води очищеної розчиняють 0,08 г 

етакридину лактату (барвна речовина), проціджують у флакон для відпуску. 

Закупорюють, наклеюють номер рецепта і заповнюють лицевий бік ППК. Контроль 

якості здійснюють за загальною схемою (додаток Д). 

 

      ППК  (лицевий бік) 

Дата                              № рецепта 

Aquae purificatae    400 ml 

Aethacridini lactatis     0,08 

               V3aг = 400 ml 

           Приготував   Підпис 

Перевірив     Підпис 
 

Оформлення до відпуску. Етикетки: «Зовнішнє», «Берегти від дітей». 

 

ВАРІАНТ 3 

Згідно отриманого завдання: 

- Провести перевірку сумісності інгредієнтів, разових та добових доз 

отруйних та сильнодіючих речовин. 

- Провести розрахунки необхідних кількостей лікарських і допоміжних 

речовин. 

- Обґрунтувати оптимальну технологію за стадіями виготовлення. 

- Приготувати ЛФ для внутрішнього чи зовнішнього застосування з 

лікарських та допоміжних речовин з врахуванням їх фізико-хімічних властивостей 

та вимог наказів МОЗ України. 

- Провести упакування та оформлення до відпуску лікарської форми. 

- Оформити паспорт письмового контролю. 

- Вказати види контролю, необхідні для встановлення якості виготовленої 

ЛФ. 

 

Rp.: Acidi ascorbinici                  1,0 

Sol. Natrii bromidi 2 %       200 ml 

Glucosi                                2,0 

Tincturae Valerianae           15 ml 

M. D. S. По 1 столовій ложці 3 рази на день всередину. 
 

Дана лікарська форма – складна мікстура, до складу якої входять лікарські 

речовини загальго списку, настойка валеріани. Інгредієнти пропису сумісні. 

Мікстура може бути приготовлена. Для прискорення приготування та забезпечення 



 

якості ЛФ доцільно використати концентрований розчин натрію броміду (20%). 

Вміст порошкоподібних речовин менше 3%, тому КЗО не враховуємо (згідно 

наказу № 197 від 07.09. 1993 р.). Настойку валеріани додаємо у флакон до відпуску 

до приготовленої мікстури. 
 

Розрахунок: 

ППК (зворотний бік) 

Розчину натрію броміду 20 % -вого 2,0 г - 100 мл 

x       - 200 мл  x = 4,0 г  

4,0 х 5 = 20 мл  

Глюкози                                                      2,0 г < 3 % 

Води очищеної                             200 - 20 = 180 мл 
 

Технологія. У підставку відмірюють 180 мл води очищеної, розчиняють 2,0 г 

глюкози і 1,0 г кислоти аскорбінової. Отриманий розчин проціджують у флакон для 

відпуску з темного скла, додають 20 мл 20 % -вого розчину натрію броміду 

(світлочутлива речовина) та 15 мл настойки валеріани. Закупорюють, збовтують, 

наклеюють номер рецепта і заповнюють лицевий бік ППК. Контроль якості 

здійснюють за загальною схемою (наказ МОЗ України № 812).  
 

ППК (лицевий бік) 

Дата                                             № рецепта 

Aquae purificatae                   180 ml 

Glucosi                                     2,0 

Acidi ascorbinici                     1,0 

Sol. Natrii bromidi 20 %         20 ml 

Tincturae Valerianae              15 ml 

          Ѵзаг - 215 ml 

Приготував       Підпис 

Перевірив          Підпис 
 

Оформлення до відпуску. Етикетки: «Внутрішнє», «Зберігати в 

прохолодному місці», «Перед вживанням збовтувати», «Берегти від дітей». 

 

 

ВАРІАНТ 4 

Згідно отриманого завдання: 

- Провести перевірку сумісності інгредієнтів, разових та добових доз 

отруйних та сильнодіючих речовин. 

- Провести розрахунки необхідних кількостей лікарських і допоміжних 

речовин. 

- Обґрунтувати оптимальну технологію за стадіями виготовлення. 

- Приготувати ЛФ для внутрішнього чи зовнішнього застосування з 

лікарських та допоміжних речовин з врахуванням їх фізико-хімічних властивостей 

та вимог наказів МОЗ України. 

- Провести упакування та оформлення до відпуску лікарської форми. 

- Оформити паспорт письмового контролю. 

- Вказати види контролю, необхідні для встановлення якості ЛФ. 



 
                                  Rp.: Anaesthesini                5,0 

Sol. Ac. borici 2 %      400 ml 

Talci 

Zinci oxydi 

Amyli                    ana 40,0 

Spiritus aethylici         20 ml 

M. D. S. Змазувати уражені ділянки шкіри 2 – 3 рази на день. 

Дана лікарська форма – суспензія для зовнішнього застосування. До складу 

суспензії входить анестезин – порошок нерозчинний у воді, але легко розчинний у 

спирті; борна кислота повільно розчинна у холодній воді, але легко розчинна у 

гарячій воді; цинку оксид, тальк та крохмаль не розчинні ні в воді, ні у спирті, тому 

їх вводять до складу лікарської форми за типом суспензії. Стабілізатор не додають, 

бо ці речовини мають гідрофільний характер (змочуються водою). Вміст 

порошкоподібних речовин більше 3%, тому суспензію готують за масою. 

Концентрація спирту етилового в рецепті не зазначена, тому використовують 90% 

спирт (згідно наказу № 197 від 07.09.1993р.). Інгредієнти пропису сумісні, 

лікарська форма може бути приготовлена. 

Розрахунок: 

ППК (зворотний бік)  

Кислоти борної   2,0 г - 100 мл 

x      - 400 мл   

 x = 8,0 г 

Технологія. У флаконі для відпуску з темного скла розчиняють 5,0 г анестезину 

в 20 мл спирту етилового 90 % -вого. У підставці в 400 мл гарячої води розчиняють 

8,0 г кислоти борної і проціджують у флакон для відпуску. У ступці послідовно 

змішують по 40,0 г цинку оксиду, тальку і крохмалю. Подрібнюють спочатку в 

сухому вигляді, а потім приблизно з 60 мл готового розчину (за правилом 

Дерягіна). Поступово додають увесь розчин. Переносять отриману суспензію у 

флакон для відпуску. Закупорюють, збовтують, наклеюють номер рецепта і 

заповнюють лицевий бік ППК. Контроль якості здійснюють за загальною схемою 

(наказ МОЗ України № 812).  

ППК  

(лицевий бік) 

Дата                                             № рецепта 

Anaesthesini                   5,0 

Spiritus aethylici 90 %   20 ml (16,4) 

Aquae purificatae          400 ml 

Acidi borici                    8,0 

Talci                               40,0 

Zinci oxydi                   40,0 

Amyli                            40,0 

m заг – 549,4 

Приготував           Підпис 

Перевірив              Підпис 

Оформлення до відпуску. Етикетки: «Зовнішнє», «Перед застосуванням 

збовтувати», «Берегти від дітей». 

 



 

ВАРІАНТ 5 

Згідно отриманого завдання: 

- Провести перевірку сумісності інгредієнтів, разових та добових доз 

отруйних та сильнодіючих речовин. 

- Провести розрахунки необхідних кількостей лікарських і допоміжних 

речовин. 

- Обґрунтувати оптимальну технологію за стадіями виготовлення. 

- Приготувати ЛФ для внутрішнього чи зовнішнього застосування з 

лікарських та допоміжних речовин з врахуванням їх фізико-хімічних властивостей 

та вимог наказів МОЗ України. 

- Провести упакування та оформлення до відпуску лікарської форми. 

- Оформити паспорт письмового контролю. 

- Вказати види контролю, необхідні для встановлення якості ЛФ. 

Rp.: Picis liquidae 

Sulfuris praecipitati    ana 3,0 

Vaselini                      ad 30,0 

M., f. ung. 

D. S. Накладати на уражені ділянки шкіри. 
 

Дана лікарська форма – суспензійна мазь, до складу якої входить сірка 

осаджена - нерозчинна ні в воді, ні в жирах. Вміст сірки осадженої більший за 5%, 

тому для диспергування не використовують допоміжної рідини, щоб не змінювати 

консистенції мазі. Інгредієнти пропису сумісні. Мазь може бути приготовлена. 

Розрахунок: 

ППК (зворотний бік) 

Мас. ч., %, сірки осадженої  30,0 г - 100 % 

     3,0г -  x       x = 10% 

Вазеліну                    30,0 - (3,0 + 3,0) = 24,0 г 

Технологія. У ступку вміщують 3,0 г сірки осадженої, подрібнюють, додають 

1,5 г дьогтю і диспергують. При перемішуванні додають залишок дьогтю і 

частинами 24,0 г вазеліну, ретельно перемішуючи до однорідності. 

Готову мазь переносять у баночку для відпуску, закупорюють, наклеюють 

номер рецепта і заповнюють лицевий бік ППК. Контроль якості здійснюють за 

загальною схемою (Наказ МОЗ України № 812). 

ППК (лицевий бік) 

Дата                                    № рецепта 

Sulfuris praecipitati     3,0 

Picis liquidae               3,0 

Vaselini                      24,0 

тзаг = 30,0 

Приготував           Підпис 

Перевірив              Підпис 

Оформлення до відпуску. Етикетки: «Мазь», «Зберігати в прохолодному 

місці», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей». 

 



 

Завдання та приклади їх виконання за Протокол №2 

 

Виробництво лікарських форм в умовах промисловості, визначення основних 

показників якості готових лікарських засобів; забезпечення раціонального 

застосування лікарських препаратів 

 

ВАРІАНТ 1 

 

1. Оснащення технологічного процесу приладами та апаратами при 

виробництві різних лікарських форм. 

1.1. Дати правильну назву приладу, зображеному на малюнку. Пояснити 

призначення апарату у промисловій технології ЛЗ чи контролі їх якості. 

Відповідь: 

Назва приладу: СП-30 – сушарка з псевдорозрідженим шаром 

Сушарка використовується для висушування грануляту в псевдорозрідженому 

шарі при виготовлені таблеток методом пресування з попереднім вологим 

гранулюванням. 

 
 

1 – візок продуктового резервуару, 2 – зрушувачі, 3 – рукавний фільтр, 4 –

вентилятор, 5 – електродвигун, 6 – калорифер, 7 – фільтр 

 

1.2. Принцип роботи приладу.  

Потік повітря, що всмоктується вентилятором (4) у верхню частину каркасу, 

нагрівається в калорифері (6) до заданої температури, очищається у фільтрі (7), і 

попадає безпосередньо в сушильну камеру, де проходить через резервуар з 

продуктом знизу вверх, псевдорозріджуючи шар продукту. Тоді зволожене повітря 

проходить через рукавний фільтр (3), очищається від мілких частин продукту і 

викидається в атмосферу. 

1.3. Переваги та недоліки  приладу 

- Висока продуктивність;  

- Скорочення часу сушки матеріалу (в залежності від фізичних властивостей 

матеріалу і форми триває від 20 до 50 хвилин);  

- Енергоекономний; 

- Займає невелику робочу площу. 

Недоліком приладу є відносно висока вартість. 



 

2. Виробництво лікарських форм, визначення основних показників якості 

готових лікарських засобів, удосконалення технології ліків. 

 

Згідно отриманого завдання: охарактеризувати технологічні стадії 

виготовлення, апаратурне обладнання, скласти робочий пропис чи матеріальний 

баланс для одержаної лікарської форми, зазначити показники якості, особливості 

упакування та маркування отриманого лікарського засобу. 

 

2.1. Визначити кількість сировини і екстрагента, необхідних для отримання 

150 л рідкого екстракту глоду методом перколяції. Розрахувати кількість першого і 

другого відпусків, прийняти n = 8, K = 3. 

Розв’язок: 

2.1.1. Проведення необхідних розрахунків (ЛРС та екстрагенту): 

Рідкі екстракти готують у співвідношення 1:1, тобто з однієї частини ЛРС 

одержують 1 частину (по масі чи по об’єму) готового продукту. Відповідно, для 

одержання 150 л рідкого екстракту необхідно взяти 150 кг ЛРС. 

Кількість етанолу відповідної концентрації вираховують за формулою: 

V = P · n + Р ·  К, де Р – кількість рідкого екстракту (чи ЛРС) 

V = 150 ·  8 + 150 · 3 =1650 мл 

Перший відпуск становить 85% від  кількості готового екстракту: 

150 л --------100% 

  Х     -------  85%  Х = 127,5 л 

Другий відпуск: 1650 – 127,5 = 1522,5 л.  

Другий відпуск (1522,5) упарюють до 15% від кількості готового продукту, 

тобто до 22,5 л. 

 

2.1.2. Характеристика технологічних стадій виготовлення рідких екстрактів: 

- Підготовка виробництва (підготовка повітря, приміщення, обладнання, 

персоналу відповідно до класів чистоти С і D); 

- Підготовка вихідної сировини (подрібнення, просіювання і зважування 

сировини; приготування та відважування/відмірювання екстрагента); 

- Екстрагування  ЛРС (перколяція, реперколяція та ін.); 

- Очищення витяжки (відстоювання, фільтрування); 

- Стандартизація готового продукту; 

- Фасування, упаковування і маркування. 

 

2.1.3. Визначення основних показників якості готового лікарського засобу 

Рідкі екстракти стандартизують за наступними показниками: 

- Органолептичні показники: колір, запах, смак. 

- Тотожність і кількісний віст БАР (за методиками, вказаними в окремих 

статтях);  

- Кількісне визначення спирту за методами ДФУ (дистиляційний метод і за 

температурою кипіння); 

- Густина (визначення за допомогою пікнометра, ареометра). 

- Сухий залишок (екстрактивні речовини) за методами ДФУ; 

- Важкі метали  за методами ДФУ; 

- Мікробіологічна чистота. 



 

2.2: Лікарський засіб – Капсули «Аевіт» 

 

Характеристика ЛФ та особливості приготування, упаковування і маркування. 

М’які желатинові капсули з олійним розчином жиророзчинних вітамінів,  

виготовлені ротаційно-матричним методом. 

М’які желатинові капсули фасують в чарункову упаковку (або полімерні 

банки), пакують в паперові коробки. На етикетці вказують дату виготовлення,  

особливості та термін зберігання. 

 

3. Забезпечення якості та раціонального застосування лікарських засобів 

  

На виробництві ін’єкційних розчинів новокаїну 0,25%, технолог використав як 

стабілізатор 0,1 н розчин натрію гідроксиду і ампули зі скла марки АБ. Оцініть дії 

технолога. 

Відповідь: Технолог вчинив не вірно. Для стабілізації розчину новокаїну 

доцільно використати 0,1 М розчин хлористоводневої кислоти. Вона уповільнює 

гідроліз новокаїну, який є сіллю, утвореною слабкою основою і сильною кислотою. 

 Для ампулювання розчинів ЛР чутливих до зсуву рН в лужну сторону 

використовують ампули виготовлені зі скла стійкого до вилужнювання: НС-1, НС-3 

та УСП-1. Марка скла АБ не придатна для цього. 

 

 

ВАРІАНТ 2 

 

1. Оснащення технологічного процесу приладами та апаратами при 

виробництві різних лікарських форм. 

1.1. Дати правильну назву приладу, зображеному на малюнку. Пояснити 

призначення апарату у промисловій технології ЛЗ чи контролі їх якості. 

Відповідь: 

Назва приладу: перколятори-екстрактори.  

Використовують для одержання витяжок з ЛРС при виробництві настойок та 

екстрактів методами перколяції. Метод перколяції включає три стадії, які 

послідовно проходять одна за одною: замочування сировини (набухання сировини), 

настоювання, власне перколяція. 

 

 
а – перколятор циліндричний, б – перколятор конічний, в – перколятор з паровою 

сорочкою; 1- перфороване дно, 2 – фільтруючий матеріал. 



 

1.2. Принцип роботи приладу. 

У нижній частині перколятора є перфорована сітка, на якій розташовують 

фільтрувальний матеріал (мішковину, полотно та інше). Набухлий або сухий 

матеріал завантажують у перколятор на перфороване дно з оптимальною 

щільністю, щоб у сировині залишалося якнайменше повітря. Зверху накривають 

фільтрувальним матеріалом, притискають перфорованим диском і заливають 

екстрагентом так, щоб максимально витиснути повітря. ЛРС заливають 

екстрагентом до утворення «дзеркала», товщина шару якого над сировиною має 

дорівнювати 30-40 мм, і проводять настоювання 24-48 год, протягом яких буде 

досягнута рівноважна концентрація. 

Власне перколяція - безперервне проходження екстрагента через шар 

сировини та збір перколяту. При цьому зливання перколяту та одночасна подача 

зверху екстрагента проводяться зі швидкістю, що не перевищує 1/24 або 1/48 

робочого об'єму перколятора за 1 год. 

1.3. Переваги та недоліки  приладу 

Перколяція (проціджування) екстрагента крізь рослинний матеріал забезпечує 

постійну різницю концентрацій БАР у сировині та зовнішньому середовищі 

(екстрагенті). Різниця концентрацій БАР є  рушійною силою процесу екстракції. 

Циліндричні перколятори зручні в роботі при вивантаженні сировини, конічні 

— забезпечують більш рівномірне екстрагування. Перколятори з паровою 

сорочкою дозволяють здійснювати пряму рекуперацію відпрацьованого етанолу з 

ЛРС методом перегонки з водяною парою. 

 

2.Виробництво лікарських форм, визначення основних показників якості 

готових лікарських засобів, удосконалення технології ліків. 

Згідно отриманого завдання: охарактеризувати технологічні стадії 

виготовлення, апаратурне обладнання, скласти робочий пропис чи матеріальний 

баланс для одержаної лікарської форми, зазначити показники якості, особливості 

упакування та маркування отриманого лікарського засобу. 

2.1. На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки «Цитрамон» з 

втратами (ε) 3,47%. Напишіть рівняння матеріального балансу на виготовлення 350 

кг таблеток і розрахуйте розхідний коефіцієнт. 

Розв’язок: 

2.1.1. Проведення необхідних розрахунків  

Загальне рівняння матеріального балансу: 

С1 = С2 + С5, де   

С1 – кількість вихідних продуктів 

С2 – кількість готового продукту 

С5 – втрати в процесі виробництва 

Вихід,  η = (С2/С1) · 100 

Втрати ε  = (С5/С1) · 100 

Квид = С1/С2 

С2 = 350 кг (кількість готового продукту) 

100% - 3,47% = 96,53 % (вихід η) 

96,53 %-----350 кг 

100% ------- С1 

С1 = 350 · 100 / 96,53 = 362,6 кг (кількість вихідних матеріалів). 



 

Матеріальний баланс 

С1 = С2 + С5 

362,6 = 350 + 12,6 

Кроз = С1/С2 = 362,6 / 350 = 1,036 

2.1.2. Характеристика технологічних стадій виготовлення порошків 

- Санітарна обробка виробничих приміщень 

- Підготовка сировини, допоміжних матеріалів та обладнання 

- Подрібнення вихідних матеріалів 

- Розділення частин порошку за розмірами (просіювання) 

- Змішування окремих компонентів 

- Фасування та упакування готової продукції 

2.1.3. Визначення основних показників якості готового лікарського засобу 

Порошки контролюють за органолептичними показниками: колір, запах, 

однорідність змішування. В залежності від призначення порошків, можуть 

визначати розмір частинок за допомогою окулярного мікрометричного мікроскопа. 

Порошки для зовнішнього застосування в однодозових контейнерах повинні 

витримувати випробування на однорідність дозованих одиниць, однорідність 

вмісту і однорідність маси.   
 

2.2. Лікарський засіб – Вагінальні супозиторії «Еротекс». 

Характеристика ЛФ та особливості приготування, упаковування і маркування. 

Вагінальні супозиторії виготовлені на жировій основі методом виливання.  

Супозиторії фасують в полімерну упаковку, пакують в паперові коробки. На 

етикетці вказують дату виготовлення,  особливості та термін зберігання. 

 

3. Забезпечення якості та раціонального застосування лікарських засобів 

На біодоступність лікарських препаратів впливає багато факторів,  в тому 

числі характер і кількість їжі, яку вживають з ліками. При відпуску таблеток  

Цитрамон провізор порекомендував пацієнту запивати їх лужною мінеральною 

водою. Оцініть дії провізора. 

Відповідь: Провізор вчинив вірно. Таблетки саліцилатів в нейтральному і 

кислому середовищі ацетилюються і випадають в осад у вигляді каменів, а в 

лужному перебувають в розчинному стані і легко виводяться з організму, тому їх 

рекомендовано запивати лужними напоями. 
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THE LIST OF ABREVIATIONS 

SPU – State Pharmacopoeia of Ukraine 

DF – dosage form  

GMP – Good Manufacturing Practice 

PWC – passport written control 

BAS – biological active substance  

PRM – plant raw material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTODUCTION 

The features of practically oriented state exam consists of assessing quality of 

solution typical problems of professional activity by graduating student in conditions 

similar to the professional. 

For the state exam on discipline «Technology of drugs» problems covering a wide 

range of activities for the future pharmacist and including several paragraphs: 

manufacturing of dosage forms pharmaceutical and industrial production, preparation and 

equipping of technological process by the materials and technical means, performance 

stage control of production technological process and quality control of ready medicines, 

determination the main indicators of medicinal substances, management of medicines 

manufacture quality, improving of drug technology and development of analytical and 

normative documentation, providing of rational drug application, determination of time 

and storage condition for drugs. This exam include identification of knowledges and 

abilities of graduating students on disciplines: 

1. Pharmaceutical technology of drugs 

2. Industrial technology of drugs 

3. Biopharmaceutics 

4. Technology of cosmetic drugs 

5. Good practices in pharmacy  

Pharmaceutical technology of drugs – it one of the important specialized 

pharmaceutics disciplines that teaching students theoretical bases and practical abilities 

and skills of manufacturing dosing forms in conditions of pharmacy, performing stage 

quality control, standardization, biopharmaceutical estimation, improving of technology, 

determination the influence of storage conditions an type of packaging for the stability of 

drugs. 

Industrial technology of drugs – as a training discipline based on the learning of 

theoretical bases and production process of drugs manufacturing in industrial conditions, 

application of equipment and devices at the pharmaceutical enterprise. Discipline lays the 

foundation of professional practical skills for the performing of technological operations 

(grinding, dissolution, evaporation, drying, extraction and etc.), abilities to read and 

compose technological flowcharts and material balance for production stages, 

determination the optimal type of packing material, learning of perspectives of 

developing manufacture of ready medicines. 

Biopharmaceutics is the science that examines the interrelationship of the 

physicochemical properties of the drug, the dosage form in which the drug is given, and 

the route of administration on the rate and extent of systemic drug absorption. The goal of 

biopharmaceutical studies is to develop a new dosage form that will provide consistent 

bioavailability at a desirable rate. These studies must be able to assess the impact of the 

physical and chemical properties of the drug, drug stability, and large-scale production of 

the drug product on the biologic performance of the drug. Moreover, Biopharmaceutics 

considers the properties of the drug and dosage form in a physiologic environment, the 

drug's intended therapeutic use, and the route of administration. 



 

The technology of cosmetic drugs is the science that studies the theoretical basis 

and technological production processes of perfumes and cosmetics. The subject of 

discipline is the fundamentals of technology of solid dosage cosmetics, liquid cosmetics, 

lotions with various dispersed systems, cosmetic soft drugs, and phytocosmetic remedies 

and perfumes used in clinical cosmetology. 

Good practices in pharmacy – pharmaceutical discipline, which studies guidelines 

for pharmacy practices in order to use them as standards to ensure the quality of drugs on 

the stages of the life cycle and the establishment of pharmaceutical quality system. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. THE LIST OF THEORETICAL QUESTIONS ON DISIPLINE 

«TECHNOLOGY OF DRUGS», THE KNOWLGE OF WICH WILL BE ASSESS 

DURING THE STATE EXAMINATION OF GRADUATING STUDENTS 

 

Pharmaceutical technology of drugs 

1. Drug technology as a scientific discipline, its objectives and main directions of 

development. Definition of the basic terms. 

2. Classification of dosage form. 

3. The main directions of state control over manufacturing of medicines. The normative 

and technical documentation that is standardize the quality, conditions of storage and 

dispensing of medicines. Definition of the State Pharmacopoeia and its structure.  

4. Prescription, its structure and value. The rules of recipe prescribing. 

5. Types of scales that applied in a pharmacy practice, class of their accuracy. 

Metrological properties of scales. The rules of weighting at the hand and technical 

scales of powdery, viscous and liquid substances. 

6. Definition of powder as medicinal form, their classification and requirements of SPU 

to powders. Ways of powders prescribing. 

7. Technological stages, their characteristic during the manufacturing of complex 

powders. Preparation of complex powders that include medicinal substances with 

different physical and chemical properties and prescribed amount. 

8. Rules of working with poisonous, narcotic and strong-effective substances, 

requirements of their storage. Triturations, its appointment, storage and registration. 

Technology of triturations. Preparation of complex powders with poisonous, narcotic 

strong-effective and other substances. Rules of their registration for dispensing. 

9. The degree of grinding pharmaceutical substances in powders depending on medical 

application according to the requirements of SPU. Technology of powders with 

hardly grind substances. Examples of dyeing and aromatic substances and condition 

of their storage. Features of technology powders with dyeing and aromatic 

substances. 

10. Classification of extracts by aggregate state, conditions of their storage. Technology 

solutions of dense extracts, application of this extracts. Methods of introduction 

various extracts to the composition powders. 

11. Types of packaging material that applied in technology of powders for substances 

with different physical and chemical properties. The quality control of powders and 

rules of their registration for dispensing.  

12. Characteristics of liquid medicinal forms and their classification. Methods of 

prescribing and designation the concentration of solutions. Checking of doses 

poisoning and strong-effective substances in mixtures. 

13. Methods of purified water obtaining; equipment that applied. Requirements to the 

quality of purified water, types of control and conditions of storage. 

14. Rules of preparation concentrated solutions for burette system. Structure of burette 

system. Quality control of concentrated solutions, storage conditions. 

15. Stages of technological process of aqueous solution preparation. 



 

16. Rules of preparation mixtures by volumetric method with application of concentrated 

solutions, tinctures, extracts, syrups. Quality control of mixtures, registration to 

dispensing and storage conditions. 

17. Features of technology aqueous solutions of slowly and hardly dissolved substances, 

strong oxidant, and preparation of iodine solution. 

18. The nomenclature of standard pharmacopoeial liquids. Features of their prescribing in 

recipes and calculations. Conditions of storage and technology of manicuring. 

19. Nomenclature and characteristic of non-aqueous solvents. 

20. Features of technology alcohol solutions and calculations for dissolution of alcohol. 

The rules of prescriptions registration and registration of alcohol solutions for 

dispensing.  

21. Technology of oils and glycerin solution. Packaging and storage of non-aqueous 

solutions.  

22. Standard drop-meter. Factors affecting to the accuracy of dosing. Calibration of non-

standard drop-meter. 

23. Characteristic of drops as medicinal form, their classification. The rules of drops 

preparation with application of concentrated solutions and by the way of dissolution 

dry substances. Checking of doses poisonous and strong-effective substances in 

drops.   

24. Characteristic and classification of high molecular compounds.  Influence of the 

structure molecular of high molecular compounds to the process of dissolution limited 

and unlimited swelling substances. 

25. Application of high molecular compounds in a pharmacy. Preparation of solutions 

with limited and unlimited swelling substances.  

26. Characteristic and features of colloidal solutions and their characteristics. Factors 

affecting to their stability. Essence of protected colloids. 

27. Technology of protargol and collargol solutions. Features of technology ichthyol 

solution. The rules of introduction medicinal substances into solution of high 

molecular compounds and colloidal solutions. 

28. Definition of suspensions as medicinal form and disperse systems. Cases of 

suspensions formation. Factors affecting the stability of the suspensions.  

29. Dispersion method of suspensions obtaining with hydrophilic substances. Application 

the rules of Deryagin in the technology of suspensions. 

30. Preparation of suspensions from medicinal substances with distinctly and poorly 

expressed hydrophobic properties. Stabilizers and their quantitative selection. 

Technology of sulfur suspensions. 

31. Methods of physical condensation suspensions formation. Mixture opalescent and 

turbid, the conditions of their formation. Methods of chemical condensation during 

the suspension preparation. Quality control of suspensions and registration for 

dispensing. 

32. Definition of emulsions as medicinal form and disperse systems. Classification of 

emulsions and requirements to emulsions. Types of oil emulsions and methods for 



 

their determination. Emulsifiers their classification and short characteristic. The 

principle of emulsifier’s selection.  

33. Stages of emulsions technology. Calculations of oil, emulsifier, water. Administration 

of medicinal substances with different physical and chemical properties in oil 

emulsion. Emulsion quality control, their storage and registration for dispensing. 

34. Characteristic of infusions and decoctions as medicinal form and disperse systems. 

Requirements to the infusions and decoctions. Theoretical bases of extraction process 

from the plant raw material. Factors affecting to the quality of aqueous extracts. 

35. Features of technology infusions and decoctions from the plant raw material that 

include alkaloids, cardiac glycosides, tannins, anthraglycosides, saponins, volatile 

oils. 

36. Mucilages as medicinal form and their application in medical practice. Features of the 

preparation of infusions marshmallow root from raw materials and extract-

concentrates. 

37. Characteristic extracts-concentrates of industrial production that applied in pharmacy; 

nomenclature and classification of extracts-concentrates by the aggregate state. 

Advantages of infusion preparation with application of standardize extracts-

concentrates. Improving technology of aqueous extracts. Quality control, storage and 

registration for dispensing. 

38. Characteristics of liniments as medicinal form, their classification. Technologies of 

homogeneous, suspension, emulsion and combined liniments. Quality control and 

registration for dispensing. 

39. Characteristics of ointments as medicinal form and disperse systems. Rules of 

ointment prescribing. Ointment classification. Classification of ointment bases, 

requirements to ointment bases. Characteristic of hydrophobic, hydrophilic and 

dyphilic ointment bases. 

40. Homogeneous ointments and their characteristics, the main technological stages of 

preparation and rules of administration medicinal substances in homogeneous 

ointment. 

41. Suspension ointments, their classification and technology based on the percentage of 

medicinal substances. Pastes and their classification. Features preparation of 

dermatological pastes. 

42. Emulsion ointment, their characteristics and technology. Combined ointment; their 

technology. Quality control of ointment and registration for dispensing. 

43. Characteristics of suppositories as medicinal form and disperse systems; their 

classification depending on the destination. Requirements SPU to suppositories. 

Suppositories prescribing and checking doses of poisonous and strong-effective 

substances.  

44. General characteristic and classification of suppositories bases.  

45. Stages of technological process preparation of suppositories by the rolling method. 

Administration of medicinal substances that dissolve in water and other solvents to 

the composition of suppositories depend on the prescribed amount. 



 

46. Stages of technological process preparation suppositories by casting method. 

Replacement and inverse replacement coefficient.  Packaging, registration for 

dispensing and storage rules of suppositories.  

47. Pills characteristic as disperse systems; requirements to the pills. Auxiliary substances 

that applied for the pills preparation. 

48. Determination of medical forms for injection, their classification and requirements 

SPU to them. Ways of administration solutions for injecting.  

49. Aseptic and its importance for sterility and apirohenity solution for injection. Creation 

of aseptic conditions in pharmacies. The concept of pyrogenic substances and 

checking apirohenity drugs for injection. 

50. Characteristic of solvents that applied for the preparation of injection solution and 

requirements to them. Conditions of water for injection obtaining and storage 

according to the requirements of analytical and normative documentation.  

51. Stages of technological process preparation of solutions for injection and their 

characteristics. 

52. Classification and characteristic methods of sterilization solutions for injection and 

auxiliary materials. Equipment that is used. 

53. The concept of the stabilization solution for injection. The mechanism of stabilization 

of solutions that is form by the salts of weak bases and strong acids, salts of weak 

acids and strong bases. Antioxidants; mechanism of action during the stabilization 

solutions of easy oxidized substances.  

54. Materials and equipment that is used for filtering injection solutions. Features of 

technology thermolabile substances and suspensions for injection. 

55. Features of technology glucose solution for injection, solution of sodium 

hydrocarbonate, solution of ascorbic acid for injection.   

56. Stage quality control of drugs for injection. Performing the control of sterility solution 

for injection. 

57. The value of isotonic concentration of infusion solutions. Methods for calculating 

isotonic concentrations medicinal substances. 

58. The meaning about infusion (physiological solution); their classification, purpose.  

Requirements of isotonicity, isohydricity, isoionicity for infusion solutions. 

59. Features of technology plasma-substituting solutions at the examples of solutions 

Ringer, Ringer-Lock and etc. Calculations of isotonicity infusion solutions according 

to the law of Van’t-Hoff. 

60. Characteristic of dosage form that applied in ophthalmology. Requirements to the 

ophthalmic dosage forms.    

61. To ensure the stability of eye drops and lotions in the process of preparation, 

application and storage. Classification of stabilizers. Prolongation of eye drops action. 

Sterility of eye drops and lotions before and after package opening. Nomenclature of 

preservatives and their classification. 

62. Feature of technology eye drops depend on the physical and chemical properties of 

medicinal substances, features of sterilization.  



 

63. Requirements to ophthalmic ointments. Characteristic of bases, that is applied for the 

ointment preparation and requirements to them. Technology of ophthalmic ointments. 

Quality control of ophthalmic dosage forms, registration for dispensing, storage rules. 

64. Requirements to medical forms with antibiotics. Features of administration antibiotics 

to the composition of solid and liquid medicinal form. Methods of stabilization. 

Characteristics of bases for the preparation of ointments with antibiotics, conditions 

of their sterilization. Features of administration of antibiotics in ointments and 

suppositories. 

65. Difficult prescription, their classification and methods of overcoming. 

66. Definition of pharmaceutical incompatibilities and their classification. Rights and 

duties of pharmacist with respect to such recipes according to the order Ministry of 

Health of Ukraine. 

67. The concept about pharmacological incompatibility. 

68. Physical (physical and chemical) incompatibilities reasons for their formation and 

ways to overcome specific examples. 

69. Classification and examples of chemical incompatibilities that form precipitate, 

change colors or evaporate gas. Reactions without external changes. 

70. Physical and chemical incompatibilities in powder, liquid and soft dosage form; ways 

of their overcoming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Industrial technology of drugs 

1. Manufacturing of drugs according to the rules of GMP. 

2. Regulatory documentation in manufacturing of ready drugs. 

3. Paragraphs of industrial regulations. 

4. Significance and importance of material balance. 

5. Grinding of solid substances in manufacturing of ready drugs. Equipment. 

6. Sifting. Sieves classification of the crushed material. Materials and types of sieves 

Classification of sieves according to SPU. 

7. Types of mixers for the powdery materials. Structure and working principles. 

8. Methods of determining technological properties of powders and granules that applied 

in the tablets manufacturing. 

9. Characteristics and classification of tablets as medicinal form. Advantages and 

disadvantages of tablets as medicinal form. 

10. Function of auxiliary substances in manufacturing of tablets. The main groups of 

auxiliary substances that used in tablet manufacturing. 

11. The main technological stage of manufacturing tablets by the method of direct 

compression. Production flowchart. 

12. Tablets manufacturing by the method of direct compression with the previous 

granulation of material. Production flowchart. 

13. Granulation methods that applied in tablet manufacturing. Equipment. 

14. Coating of tablets by the shells. Types of coverage.  

15. Dry (pressed) coverage. Equipment for tablets covering by the method of pressing. 

16. Stages of technological process of tablets covering by the shells by dragging method. 

Factors affecting to the quality of coverage. 

17. Tablets with film coating. Types of coverage.                                                                                                                                                                                                                                              

18. Quality control of tablets according to SPU. 

19. Determination of capsules as finished dosage form, requirements SPU to capsules. 

20. Types of capsules and their appointment. Tubatine. Spansules. Medules. Rectal 

gelatin capsules. 

21. Auxiliary substances in the manufacturing capsules. 

22. The method of manufacturing soft and solid gelatin capsules and filling them by the 

medicinal substances. 

23. Quality control of capsules according to SPU. 

24. Medicinal forms in a form of microcapsules. The main methods of micro-capsulation.   

25. The pharmaceutical solutions. Classification and nomenclature. Production flowchart.  

26. Classification of syrups. Methods for making medicinal syrups. 

27. The method of partial and full recovery of alcohol. 

28. Rectification of alcohol. Equipment that is used. 

29. Methods of determining the concentration of alcohol in alcohol-water solutions and 

pharmaceuticals remedies. 

30. Determination of suspensions and emulsions as medicinal forms. 

31. Classification of auxiliary substances that is used in manufacturing of suspensions 

and emulsions. 



 

32. Methods of preparation of suspensions and emulsions at the pharmaceutical 

manufacture. 

33. Main stage production of suspensions and emulsions. 

34. Equipment that is use in the production of suspensions and emulsions for 

pharmaceutical enterprises. 

35. Indicators for assessing the quality of suspensions and emulsions of industrial 

manufacture according to SPU. 

36. Ointment technology at the pharmaceutical enterprises. 

37. Classificaton of auxilliary substanes, that appled in the production of soft medicinal 

forms. 

38. Structure and application of equipment at all technologycal stages of ointment 

manufacturing. Flowhart of ointment production. 

39. Factors, that affecting to the biovailability of medicinal substances from soft 

medicinal foms. 

40. Ointment standartization. Quality control according to SPU. 

41. Rectal nd vagainal DF o industrial production. 

42. Characteristic of lipophilic and hydrophilic bases. Requirements to the suppositories 

bases. 

43. Technological stages of suppositories manufacturing. Flowchart of technological 

process suppositories manufacturing. 

44. Technological equipment for suppositories manufacturing in industrial conditions. 

45. Standardization of suppositories according to the requirements of SPU. 

46. Manufacuing of injection solution. Clean class according to GMP. 

47. Glass composition for ampules obtaining. Class and brands of ampules glass. 

Indicators of quality assessment ampoules glass. 

48. Preparation of ampoules to the filing. Methods of ampoules washing and drying. 

49. Solvents that is used in the manufacturing of injection solutions. Requirements for 

solutions. 

50. Methods of water for injection obtaining, their application in medical practice. 

51. The stages of technological process manufacturing injection solutions in ampules. 

52. The stages of manufacturing sterile medicinal forms in aseptic conditions at the 

chemical-pharmaceutical factory’s. 

53. Methods of stabilization injection medicinal form. 

54. Methods of cleaning solution for injection. 

55. Characteristic of membrane and deep filtering. Materials applied for manufacturing of 

filters. 

56. Methods of ampoules filing by the solution. Main advantages and disadvantages. 

57. Methods of sterilization injection solutions. Control of sterility.  

58. Characteristic, clssifiction of infusion solutions, application. 

59. Characteristic and clssifiction ophthalmic medicinal forms of industrial production.  

60. The main characteristic of ophthalmic drops, methods of manufacturing, equipment, 

quality control.  



 

61. Soft ophthalmic medicinal forms. Physic-chemical and biological properties of 

creation and standardization. 

62. The main lows of extraction. Static and dynamic methods of extraction medicinal 

plant raw material. 

63. Molecular, convective and free diffusion. Mass exchanges. Intensification of 

extraction process. 

64. Tinctures as medicinal form. The methods of tinctures manufacturing. 

Standardization. 

65. Extracts as medicinal form. Characteristic and classiiction. 

66. The methods of extract obtaining during the production of liquid extracts. Producion 

flowchart.   

67. The methods of extract obtaining during the production of dense extracts. Producion 

flowchart.   

68. The methods of extract obtaining during the production of dry extracts. Producion 

flowchart.   

69. Factors affecting to the process of extraction biologically active substances. 

Producion flowchart.   

70. Standardization of liquid, dense and dry extracts. 

71. Maximum purified drugs from the plant raw material. Classification and obtaining 

methods. 

72. Stage of extraction drugs obtaining from the animal material. 

73. Characteristic and classifiction DF under pressure. 

74. Types of packing material for the manufacturing of pharmaceutical aerosols, their 

main elements. 

75. Characteristic of aerosols containers. Types of valve-spray systems. 

76. Propellants, their application. Classification. 

77. Flowchart of manufacturing medicine in the aerosols packaging. Quality control 

according to SPU. 

78. Industrial methods of enzymes drug obtaining. 

79. Technologycal systems with direct delivery and release of mdicinl substances. 

80. General characteristic to the biotechnology. The main directions of biotechnology. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biopharmaceutics 

1. Biopharmacy as a scienсe and its importance in the development of drugs technology. 

2. Pharmaceutical factors and their classification. 

3. The influence of physical state of drugs on their pharmacotherapeutic effect. 

4. The concept of simple chemical modification of drugs and its influence on the 

bioavailability and stability of drugs. 

5. The influence of polymorphism of drugs on their therapeutic activity. 

6. The influence of excipients on the rate of medicines absorption and the effectiveness of 

the various dosage forms and their stability. 

7. The influence of the type of dosage form on the rate of drug absorption and its 

concentration in biological fluids and stability of drugs. 

8. The influence of technological factors on the therapeutic activity of drugs. 

9. The bioavailability of drugs. 

10. The concept of therapeutic non-equivalence of drugs and its causes. 

11. The concept of pharmacodynamics and pharmacokinetics. 

12. The main biological factors that affect the absorption of drugs with different modes of 

administration. 

13. The impact of environmental factors on human biorhythms and effectiveness of 

drugs. 

14. The interaction of drugs with food. 

15. The main methods of biopharmaceutical studying of drugs. Methods "in vitro" and 

"in vivo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. THE LIST OF PRODUCTION FUNCTIONS, TYPICAL PRACTICE TASKS 

ANG CONTENT OF SKILLS ON DISCIPLINE «TECHNOLOGY OF DRUGS», 

WHICH SHOULD HAVE GRADUATING STUDENTS 

 

Graduating student mast perform: 

1. Manufacturing DF of pharmaceutical and industrial production: 

• with the purpose to select the most optimal technology to classify and characterize 

DF by the types of disperse systems, method of application, place of destination, 

aggregate state, take into acounting the physical and chemical properties of active 

and auiliry substances; 

• to determin the technological and physical-chemical properties of powdes and 

granules, that affecting to the manufacture technology of solid DF; 

• personally weigh accurate amounts of poisonous, narcotic and similar substances to 

prevent errors in the manufacturing of drugs; 

• to weigh, measure and dose different medicines by mass and volume according to 

the prescription; 

• to receive water for injection, purified and demineralized; 

• to prepare extraction agents with necessary concentration, applying different 

calculation methods; 

• to perform preparation and examination of ampoules, vials for injection soluions; 

• to stabilize pharmacuical remedies taking into account biological, physical-

chemical, technologycal properties of active and auxiliary substances, applying 

necessary reagents; 

• to manufacture different DF and intrapharmacy workpeace from the medicinal and 

auxiliary substances: 

- solid; 

- liquid; 

- extraction; 

- soft; 

- acepticly manufctured; 

- intrapharmacy workpeace; 

- homeopathic and veterinary; 

- aersols; 

- biotehnologycal; 

- new DF. 

• to perform sterilization of DF taking into accounting physical-chemical properties 

and stability of medicinal substanes; 

• to regitrate for dispensing manufactured drugs with poisonous, narcotic and similar 

substances; 

• to regitrate passport writing control for all manufactured drugs with the purpose to 

cheking compliance with requirements technology and accuracy of drug dosing. 



 

2. Implementation stepwise control of production technological process and quality 

control of the ready product: 

• to create and comply with aseptic requirements, sanitary regime, pharmaceutical 

order and safety technique at the workplaces during the manufacture of medicines 

in pharmacies and the pharmaceutical enterprises; 

• to performe types of control individually manufactured dosage forms and record 

their results in relevant journals (writing, questionnaire, organoleptic and control at 

dispensing); 

• to draw up appropriate quality passport, to perform selective butch control of ready 

products for compliance its quality with analytical documents with the purpose to 

prevent spoilage. 

3. Identification the main indicators of medicinal substances: 

• to identify main indicators of ready medicines receved from medicinal and 

auxiliary substances: 

- quality indicators of parenteral dosage forms; 

- quality indicators of solig DF; 

- quality indicators of soft DF; 

- quality indicators of aerosols; 

• to identify main indicators of ampoules glass, capsules and vials, using the 

necessary devices and equipment 

4. Quality control of drug production: 

• to supervise the control by the compliance with process of medicines preparation, 

timely filling of passports written controls; if it is necessary, to provide assistance 

for pharmacists on technology features of drugs, guided by technological rules, 

physical and chemical properties of substances, requirements of analytical 

documentation and information database about medicines; 

• to identify frequently repeated prescriptions of drugs for the preparation of small 

batches using the appropriate technological equipments; 

• to organize the implementation of sanitary norms and rules of pharmaceutical 

activity and also requirements to the personal hygiene for pharmacy staff and 

structural units of the institution; 

• to implement new technologies and means of mechanization to the technologycal 

process of pharmaceutical production on the basis of scientific theoretical 

developments and information materials on drug technology; 

• to conduct preparation and equipping of technological process manufacturing 

various drugs by the materials and technical meanses. 

5. Improvement of drug technology and the development of analytical 

documentation: 

• to choose optimal technology for the production of ready dosage forms, using the 

necessary equipment; 



 

• to conduct selection of auxiliary substances (stabilizers, emulsifiers, prolongators, 

ointment and suppository bases, tablet fillers, etc.) for the preparation and 

extension of shelf life DF based on biopharmaceutical researches; 

• to select the model of experimental researches DF for scientific justification 

production technology of drugs; 

• to develop new and to improve the existing methods of drugs analysis to enhance 

the quality of manufactured products and reduce analysis time, using the necessary 

equipment and guided by normative materials, taking into accounting physical and 

chemical properties of the components; 

• to develop and to review pharmacopoeial articles and standards of enterprises on 

the new and existing medicines with taking into accounting physical and chemical 

properties of components; 

• to develop technological regulations of production certain drugs with small batches 

by the frequently repeated prescriptions, including physical and chemical 

properties of the ingredients, available equipment, premises and other factors; 

• to compose technological schemes and instructions for small-scale production 

injection and infusion solutions in conditions of small enterprises and hospital 

pharmacies, using the necessary equipment acording to the requirements of GMP 

and other regulatory documents. 

6. Ensuring rational application of medications: 

• to determine advantages and disadvantages of medicines on different 

pharmacological groups to take into accounting biopharmaceutical, 

pharmacological and pharmacokinetic features of drugs, and also anatomical and 

physiological cfeatures of the patient (age, sex, physical condition, etc.); 

• to determine factors influence depending on the state and features of the human 

body (physiological, pathological) to the processes of absorption, distribution, 

deposit, metabolism and excretion of drugs; 

• based on anatomical and physiological human features, pharmacological properties 

of medicines and DF to determine the optimal mode of drug administration (time, 

frequency, duration); 

• to determine possible influence of food to the pharmacokinetic and 

pharmacological properties of drugs (time and amount of absorption, duration, 

route of administration). 

7. Determination of terms and storage conditions of medicinal substances: 

• to determine terms and storage conditions of medicinal substances in 

pharmaceutical institutions, to take into accounting physical, chemical, 

technological properties of medicinal and auxiliary substances and guided by 

instruction, orders and other documentation, to determine the einfluence of 

packaging material to the stability of DF. 

 

 

 

 



 

3. PROCEDURE OF CONDUCTING THE STATE EXAMINATION OF 

GRADUATING STUDENTS ON THE DISCIPLINE “TECHNOLOGY OF 

DRUGS” 

 

For graduates of the speciality «Pharmacy» state examination on the discipline 

“Technology of drugs” is carried out into two stages: 

Stage I – licensing exam “KROK-2” “Pharmacy”; 

Stage II – complex practically oriented examination on discipline “Technology of 

drugs”. 

For graduates of the speciality «Pharmacy» of correspondence form state 

examination on the discipline “Technology of drugs” is carried out by compose 

practically oriented examination. 

State exam “Technology of drugs” is conducted in a form of complex practically 

oriented. The difference between traditional conducting of the state examination and 

complex practically oriented examination is that the student by the way of choice 

determines not the list of proposed theoretical questions and practical skills, but performs 

under the control of the commission of activity tasks. The list of activity tasks that 

evaluates based on Branch standards of higher education – Educational-qualification 

characteristics and Educational-professional program of training the specialist of the 

direction “Pharmacy”, which set out the general requirements for the properties and 

qualities of a graduate student of the higher educational institution. 

After studying the cycle of disciplines of technology direction, graduate of the 

pharmaceutical higher educational institution should be able to perform basic production 

functions, which achieved by the implementation of 21 typical activity tasks. Each task 

corresponds the skills system to solve this typical activity task. During the graduate’s 

demonstration of practical skill, examiners may ask the theoretical question to test 

theoretical knowledge. 

During the conduction of state practically oriented examination “Technology of 

drugs” with the purpose to assess personal and professional qualities of the graduate’s to 

the ability to solve the listed activity tasks, the Chair of Organization and Economics of 

Pharmacy and Drug Technology Department develop special challenges that are grouped 

into 2 blocks. According to them, it is developed two protocols and evaluation of the state 

examination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. EVALUATION CRITERIA OF ACTIVITY TASKS AND SKILLS THEIR 

IMPLEMENTATION DURING THE STATE EXAMINATION ON THE 

DISCIPLINE “TECHNOLOGY OF DRUGS” 

 

The result of complex practically oriented State examination on discipline 

“TECHNOLOGY OF DRUGS” for students of full-time study is determined by the 

requirements of credit-modular system educational process. Separately evaluated two 

protocols: 

the first protocol contains 4 typical activity tasks, each of which is estimated by 

scores “1”, “0.5”, “0” (completed, completed not fully, not completed) – CA1, 

the second protocol contains 11 situational tasks, basic abilities and skills that are 

evaluated in points “1” and “0” (completed, not completed) – CA2. 

Point for the first (second) part of the examination defined as the average amount of 

all points, which are fixed in the individually protocol of conducting and evaluation of the 

relevant part of the exam. The average arithmetic points for the first CA1 and second Ca2 

part of the examination are between 0 and 1, and are rounded into two decimal places. 

Evaluation of graduate on the exam by the 200-point scale is calculated by the formula: 
(СА1 + СА2) / 2 * 200 

Converting the amount of points, scored by the student separately by the protocols 

№ 1 and № 2 in the assessment on the state exam 200-point scale and traditional – 4-

point scale conducted in accordance with table 1 and 2. 

Table 1 

Criteria for evaluation of the traditional 4-point scale 

 

After conducting the examination for all students, deanery conducts the ranking to 

determine points by scale ECTS in accordance with existing regulations (table 3). 

Students who received the exam 100 points and less than (point “2”), are not included to 

the list of students who ranked. The results of the ranking entered in the relevant data and 

protocols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points of 200 point scale Points of a 4-point scale 

From 180 to 200 points 5 “excellent” 

From 140 to 179 points 4 “good” 

From 101 to 139 points 3 “satisfied” 

100 points and less than 2 “unsatisfied” 



 
Table 2 

Nomogram assessment on the State Examination of graduates by the 200-point scale and 

traditional 4-point scale 

Protocol №2 Protocol № 1 

  
Total 

mark 
4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

Total 

mark 

The 

average 

mark 

1 0,88 0,75 0,63 0,5 0,38 0,25 0,13 0 

11 1 

1,00 

200 

5 

0,94 

188 

5 

0,88) 

176 

4 

0,815 

163 

4 

0,75  

150 

4 

0,69 

138 

3 

0,63  

126 

3 

0,565 

113 

3 

0,50  

100 

2 

10 0,91 

0,96  

192 

5 

0,895 

179 

4 

0,83 

166 

4 

0,77 

154 

4 

0,71  

142 

4 

0,645 

129 

3 

0,58) 

116 

3 

0,52 

104 

3 

0,46 

92 

2 

9 0,82 

0,91  

182 

5 

0,85 

170 

4 

0,79  

158 

4 

0,725 

145 

4 

0,66 

132 

3 

0,60 

120 

3 

0,54 

108 

3 

0,475 

95 

2 

0,41 

82 

2 

8 0,73 

0,87  

174 

4 

0,805 

161 

4 

0,74  

148 

4 

0,68 

136 

3 

0,62 

124 

3 

0,555 

111 

3 

0,49  

98 

2 

0,43 

86 

2 

0,37 

74 

2 

7 0,64 

0,82  

164 

4 

0,76 

152 

4 

0,70  

140 

4 

0,635 

127 

3 

0,57 

114 

3 

0,51 

102 

3 

0,45 

90 

2 

0,385 

77 

2 

0,32 

62 

2 

6 0,55 

0,78  

156 

4 

0,715 

143 

4 

0,65 

130 

3 

0,59 

118 

3 

0,53 

106 

3 

0,465 

93 

2 

0,40 

80 

2 

0,34 

68 

2 

0,28 

56 

2 

5 0,45 

0,73  

146 

4 

0,665 

133 

3 

0,60  

120 

3 

0,54 

108 

3 

0,48 

96 

2 

0,415 

83 

2 

0,35 

75 

2 

0,29 

58 

2 

0,23 

46 

2 

4 0,36 

0,68 

136 

3 

0,62 

124 

3 

0,56 

112 

3 

0,495 

99 

2 

0,43 

86 

2 

0,37 

74 

2 

0,31 

62 

2 

0,245 

49 

2 

0,18 

36 

2 

3 0,27 

0,64  

128 

3 

0,575 

115 

3 

0,51  

102 

3 

0,45 

90 

2 

0,39 

78 

2 

0,325 

65 

2 

0,26 

52 

2 

0,20 

40 

2 

0,14 

28 

2 

2 0,18 

0,59  

118 

3 

0,53 

106 

3 

0,47 

94 

2 

0,405 

81 

2 

0,34 

68 

2 

0,28 

56 

2 

0,22 

44 

2 

0,155 

31 

2 

0,09 

18 

2 

1 0,09 

0,55  

110 

3 

0,485 

97 

2 

0,42 

84 

2 

0,36 

72 

2 

0,30 

60 

2 

0,235 

47 

2 

0,17 

34 

2 

0,11 

22 

2 

0,05 

10 

2 

0 0 

0,50  

100 

2 

0,44 

88 

2 

0,38 

76 

2 

0,315 

63 

2 

0,25 

50 

2 

0,19 

38 

2 

0,13 

26 

2 

0,065 

13 

2 

0,00 

0 

2 
 

Table 3 

Criteria for assessment of ECTS 

Statistical index Assessment ECTS 

The best 10 % of students «A» 

Next 25% of students «B» 

Next 30% of students «C» 

Next 25% of students «D» 

The last 10 % of students «E» 



 

5. THE LIST OF PRACTICAL TASKS, PERFORMANCE OF WHICH WILL BE 

EVALUATED DURING THE STATE EXAMINATION OF GRADUATE 

STUDENTS ON THE DISCIPLINE “TECHNOLOGY OF DRUGS” 

 

5.1. The list typical prescriptions for pharmaceutical manufacturing of drugs 

1. Solutionis Acidi borici 2% - 150 ml 

    Da. Signa.: For gargling. 

2. Natrii chloridi 1,8 

    Sol. Furacilini (1:5000) – 200 ml 

    Misce. Da. Signa.: For gargling. 

3. Solutionis Lugoli 10 ml 

    Da. Signa.: 5 drops 2 times a day with 

milk. 

4. Solutionis Calcii gluconatis 5 % -150 ml 

    Da. Signa.:  1 teaspoon 3 times a day. 

5. Solutionis Acidi hydrochlorici 2 % - 

150 ml 

    Da. Signa. 1 teaspoon 3 times a day 

before meals. 

6. Sol. Ammonii 5  % - 100 ml 

   Da. Signa.: For ingalation. 

7. Sol. Acidi acetici 5% - 150 ml 

    Da. Signa.: 1 teaspoon 3 times a day. 

8. Sol. Hydrogenii peroxydi 2 % - 150 ml 

    Da. Signa.: For washing septic wounds. 

9. Liquoris Kalii acetati 5% - 150 ml  

    Da. Signa.: 1 teaspoon 3 times a day. 

10. Sol. Formaldehydi 10 % - 150 ml 

      Da. Signa.: For hand washing. 

11. Magnesii sulfatis 2,0 

      Tincturae Convallariae 5 ml 

      Aquae Menthae 100 ml 

      Misce. Da. Signa. 1 tablespoon 3 times 

a day. 

12. Kalii Iodidi 1,0 

      Natrii bromidi 4,0 

      Aquae purificatae 100 ml 

      Misce. Da. Signa. 1 dessert spoon 2 

times a day. 

13. Sol. Glucosae 2% - 100 ml 

      Natrii benzoatis 2,0 

      Elixiri pectoralis 5 ml 

      M.D.S.:  1 tablespoon 2 times a day. 

14. Hexamethylentetramini 4,0 

      Natrii salicylatis 1,5 

      Natrii bromidi 4,0 

      Tincturae Valerianae 6 мл 

      Sirupi simplicis 15 мл 

      Aquae purificatae ad 120 мл 

      Misce. Da. Signa. 1 tablespoon 3 times 

a day. 

15. Coffeini-natrii benzoatis 0,5 

      Natrii bromidi 1,0 

      Aquae purificatae 200 ml 

      Misce. Da. Signa. 1 tablespoon 3 times    

a day (mixture Pavlova). 

16. Natrii hydrocarbonatis 

      Natrii salicylatis ana 2,0 

      Tincturae Valerianae 6 ml 

      Sirupi simplicis 10 ml 

      Aquae Menthae 200 ml 

      Misce. Da. Signa. 1 tablespoon 3 times 

a day. 

17. Olei Helianthi 7,4 

      Solutionis Ammonii caustici 2,5 ml 

      Acidi Oleinici 0,1 

      Misce. Da. Signa. For rubbing. 

18. Iodi 0,25 

      Spiritus aethylici 95%-5 мл 

      Paraffini 5,0 

      Chloroformii 12,5 

      Misce. Da. Signa. Liniment Rosenthal. 

 

 



 

19. Mentholi 1,0 

     Camphorae  

     Chloralhydrati ana 1,5 

     Misce. Da. Signa.: Tooth drop. 

20. Natrii tetraboratis 0,2 

      Glycerini 10,0 

      Misce. Da. Signa.: Drip into sore ear 2 

drops. 

21. Camphorae 0,2 

      Olei Helianthi 10,0 

      Da. Signa.: At 2 drops into the ear. 

 

22. Mentholi 0,4 

      Tincturae Beladonnae 5 ml 

      Tincturae Valerianae  

      Tincturae Convallariae ana 10 ml 

      Misce. Da. Signa.: 15 drops 3 times a 

day. 

23. Solutionis Gelatinae 5% - 100 ml 

      Da. Signa. 1 dessertspoon 3 hours. 

24. Solutionis Collargoli 0,5% - 100 ml 

      Da. Signa. For douching. 

25. Ichtyoli 1,5 

      Aquae purificatae 50 ml 

      Misce. Da. Signa. For compress. 

26. Protargoli 0,5 

      Aquae purificatae 100 ml 

      Misce. Da. Signa. For flushing. 

27. Zinci oxydi          10,0 

     Aquae purifictae  100 ml 

     Misce.Da. Signa. For compress. 

28. Magnesii oxydi 3,0 

      Solutionis Natrii hydrocarbonatis 1% - 

100 ml 

      Misce. Da. Signa. 1 tablespoon 3 times 

a day. 

 

29. Mentholi 0,2 

      Natrii hydrocarbonatis 

      Natrii chloridi 

      Natrii tetraboratis ana 2,0 

      Aquae purifictae  200 ml 

      Misce. Da. Signa. For gargling. 

30. Emulsi oleosi 100,0 

      Camphorae 1,2 

      Extracti Crategi 0,2 

      Misce. Da. Signa. 1 tablespoon 3 times 

a day. 

31. Bismuthi subnitratis 0,2 

      Vaselini 10,0 

      Misce, ut fiat unguentum 

      Da. Signa. Lubricate the damaged skin. 

32. Mentholi                 0,2 

      Vaselini                  7,0 

       Lanolini anhydrici  3,0 

       Misce, ut fiat unguentum 

       Da. Signa.  For lubrication. 

33. Mentholi   

      Camphorae ana  0,1 

      Vaselini            10,0 

      Misce, ut fiat unguentum 

      Da. Signa. For lubricating. 

34. Camphorae               0,1 

      Olei Terebinthinae   0,5 

      Vaselini                  10,0 

      Misce, ut fiat unguentum 

      Da. Signa. Ointment for nose. 

35. Amyli  

      Aquae purificatae ana  0,7 

      Glycerini                      9,3 

      Misce, ut fiat gel 

      Da. Signa.  Glycerin ointment. 

36.  Anaesthesini   0,05 

       Camphorae       0,3 

       Cerae flavae     2,0 

       Vaselini          10,0 

       Misce, ut fiat unguentum 

       Da. Signa.  For rubbing in the joints. 

 

 

 



 

37. Unguenti Xeroformii 5,0 

     Zinci oxydi 0,5 

     Misce, ut fiat unguentum 

     Da. Signa. Ointment hand. 

38. Tanini 0,25 

      Lanolini 2,5 

      Vaselini 5,0 

      Misce, ut fiat unguentum 

      Da. Signa. Ointment to nose. 

39. Ephedrini hydrochloridi 0,1 

      Protargoli 0,1 

      Mentholi 0,2 

      Vaselini 8,0 

      Lanolini 2,0 

      Misce, ut fiat unguentum 

      Da. Signa. Ointment to nose. 

40. Dimedroli 0,25 

      Anaesthesini 2,0 

      Aquae purificatae 10 ml 

      Lanolini 60,0 

      Misce, ut fiat unguentum 

      Da. Signa. Apply to the affected skin. 

41. Furacilini 0,02 

      Olei Cacao 1,0 

      Misce, fiat suppositorium 

      Da tales doses №3      

      Signa. 1 suppository 2 times a day. 

42. Protargoli 0,2 

      Olei Cacao q.s., 

     ut fiat bacillus longitudine 7 sm 

     et diametro 4 mm 

     Da tales doses №4      

     Signa. 1 stick per day in fistul move. 

43. Streptocidi 0,2 

      Olei Cacao q.s., 

      ut fiat bacillus longitudine 5 sm 

      et diametro 4 mm 

      Da tales doses №4      

      Signa. 1 stick 2 times a day. 

44. Chinini hydrochloridi 0,3 

      Acidi borici 0,2 

      Acidi citrici 0,02 

      Olei Cacao 2,0 

      Misce, ut fiat globulus vaginalis. 

      Da tales doses №3      

      Signa. 1 globule at night. 

45. Streptocidi  

      Zinci oxydi ana 0,2 

      Butyroli             q.s. 

      Misce, fiat suppositorium 

      Da tales doses №3      

      Signa. 1 suppository at night. 

46. Xeroformii 0,3 

      Butyroli      q.s. 

      Misce, fiat suppositorium 

      Da tales doses №3      

     Signa. 1 suppository rectum 2 times a 

day. 

47. Acidi ascorbinici 0,1 

      Rutini 0,05 

      Sacchari 0,2 

      Misce, ut fiat pulvis 

      Da tales doses № 6 

      Signa. 1 powder 3 times a day. 

48. Natrii hydrocarbonatis 

      Calcii carbonati ana 1.2 

      Misce, ut fiat pulvis 

      Da tales doses № 6 

      Signa. 1 powder 3 times a day. 

49. Atropini sulfatis 0,0003 

      Sacchari 0,2 

      Misce, ut fiat pulvis 

      Da tales doses № 6 

      Signa. 1 powder 2 times a day. 

50. Aethylmorphini hydrochloridi 0,00025 

      Sacchari 0,25 

      Misce, ut fiat pulvis 

      Da tales doses № 6 

      Signa. 1 powder 2 times a day. 

 



 

51. Aethacridini lactas 0.03 

     Glucosi 0.2 

     Misce, ut fiat pulvis 

     Da tales doses № 6 

     Signa. 1 powder 3 times a day. 

52. Thymoli  

      Sacchari ana 0.2 

      Misce, ut fiat pulvis 

      Da tales doses № 5 

      Signa. 1 powder 3 times a day. 

53. Bismuthi subnitratis 

     Magnesii oxyde ana 1.2 

     Misce, ut fiat pulvis 

     Da tales doses № 6 

     Signa. 1 powder 3 times a day. 

 

54. Riboflavini 0,005 

      Rutini 0.02 

      Acidi ascorbinici 0.1 

      Misce, ut fiat pulvis 

      Da tales doses № 6 

      Signa. 1 powder 3 times a day. 

55. Streptocidi 

      Glucosi 

      Acid borici ana 1.0 

      Misce, ut fiat pulvis 

      Da tales doses № 6 

      Signa. 1 powder 3 times a day. 

56. Riboflavini 0.01 

      Pyridoxini hydrochloridi 0.02 

      Sacchari 0.2 

      Misce, ut fiat pulvis 

      Da tales doses No. 2 

      Signa. 1 powder 3 times a day. 

57. Solutionis Atropini sulfatis 1% - 5 ml 

      Da. Signa. Eye drops. 

58. Solutionis Ephedrini hydrochloridi 1% 

- 10 ml 

      Da. Signa. 2 drops in the right eye 2 

times a day. 

59. Solutionis Natrii tetraboratis 1% - 150 

ml 

      Da. Signa. Eyewash. 

60. Solutionis Aethacridini lactatis 0,1%-

200 ml 

      Da. Signa. Eyewash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. The list of typical technological equipment for industrial production and 

conducting pharmaco-technological quality control of drugs 

1. Vertical granulator 

2. Device with liquefied layer for granulation 

3. Rotary tablet device 

4. Dragging boiler 

5. Tablet deice “Drycot” 

6. Device for identification of tablet strength 

7. Drum friabilator 

8. Laboratory identificator of tablets disintegration “basket that oscillate” 

9. Laboratory identificator of tablets dissolution “basket that rotate” 

10.  Laboratory identificator of tablets dissolution device with paddle 

11.  Laboratory identificator of tablets dissolution device with cuvette 

12.  Device by the type “Mark” for the manufacturing capsules by the drop method 

13.  Device of the “Leiner” company for the capsules manufacturing by the pressing 

method 

14.  Disk mixer 

15. Maceration tank with circulation of extraction agent  

16. Percolator-extractor 

17. Auger horizontal extractor  

18. Auger vertical extractor  

19. Circulation device for extraction by the type of Soxlet 

20. Disk mixer  

21. Drum mixer 

22. Reserpine device for ampoules cutting  

23. Gas-furnace with burner for ampoules annealing 

24. Aquae-distillator «Fin-aqua» 

25. Device for ampoules filling 

26. Device for ampoules filling by the syringe method. 

27. Device for smears glue 

28. Three roller homogenizer 

29. Nutch-filters (indoor and outdoor) 

30. Vacuum drying cabinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3. A list of typical problems that are used in industrial production drugs 

1. In the production of salt instead of 200.0 g was obtain 196.2 g of finished product. 

Write the equation of material balance, determine the yield, losses and consumption 

coefficient. 

2. During the manufacture of capsules levomicetyn received 50.2 kg of finished product, 

and the material losses was 1,2%. Write the equation of material balance and 

calculate the consumption coefficient for manufacturing 200 kg of capsules. 

3. At the pharmaceutical enterprise manufacturing tablets “Paracetamol” with efficiency 

99,2%. Write the equation of material balance for manufacturing 48 kg of tablets and 

calculate the losses and consumption coefficient. 

4. The yield of ready product after manufacturing lead patch equal 98,3%. Write the 

equation of material balance for manufacturing 56 kg of lead patch and calculate the 

losses and consumption coefficient. 

5. Calculate the amount of plant raw material and extraction agent for manufacturing 150 

ml of tincture Belladonna by the method of re-percolation with coefficient of alcohol 

adsorption 1,4. 

6. Calculate the amount of plant raw material and extraction agent for manufacturing 250 

ml of tincture eucalyptus leaves by the method of re-percolation with coefficient of 

alcohol adsorption 1,8. 

7. Determine the amount of pant raw materials necessary for manufacturing 150 liters of 

liquid extract of hawthorn by percolation method. Calculate the number of first and 

second extracts. 

8. Calculate the amount of plant raw material and extraction agent necessary for the 

preparation 180 ml tinctures of motherwort herb (1:5), by the method of re-

percolation with coefficient of  extraction gent adsorption К = 2,1. 

9. To paint scheme of re-percolation with distribution of plant raw material to equal parts 

with complete cycle (three percolators), indicate amounts of finished product, 

obtained from every percolator for manufacturing 180 kg of liquid plant extract.    

11. To paint scheme of re-percolation with distribution of plant raw material to unequal 

parts by the USA Pharmacopoeia, indicate amounts of finished product, obtained 

from every percolator for manufacturing 320 kg of liquid plant extract.    

12. To make working prescription for manufacturing of 2000 ml of 20% sodium benzoate 

caffeine solution. Coefficient of volume increase of 0,65 ml/g. 

10. To make working prescription for manufacturing of 1000 ml of 10% glucose solution 

for injection. Humidity of glucose 9,8%. Coefficient of volume increase of 0,69 ml/g. 

13. To make working prescription for manufacturing of 1500 ml of 1% isotonic solution 

of eye drops pilocarpine hydrochloride. Isotonic equivalent of pilocarpine 

hydrochloride by the sodium chloride is 0,22. 

14. Calculate the rate of percolation in drops per minute if percolator diameter 6 cm, 

height of plant material layer 12 cm, and the number of drops in one ml of tincture is 

50. 

15. Calculate the amount of water for dissolution 2 liter solution of aluminum hydroxy 

acetate with density of 1,055 to obtain a standard solution with a density of 1,048? 



 

 

5.4. The list typical situational problems on biopharmaceutics (assurance the quality 

and rational application of medications) 

1. A pharmacist prepared 10% solution of coffeine-sodium benzoate for injections. He 

used 0.1 n solution of hydrochloric acid as a stabilizer. Assess the technologist’s 

actions. 

2. A pharmacist prepared 0,25% solution of novocaine for injections. He used 0.1 n 

solution of sodium hydroxide as a stabilizer. Assess the technologist’s actions. 

3. A pharmacist prepared 25% solution of glucosae for injections. After sterilization this 

solution became yellow. Indicate the reason of it. 

4. A pharmacist prepared the eye drops with Collargol. He used sodium chloride to create 

isotonic concentration of solution. Assess the technologist’s actions. 

5. A pharmacist prepared the eye lotion with Aetacrydini lactati. He used sodium chloride 

to create the isotonic concentration of solution. Assess the technologist’s actions. 

6. The company manufactures oil solutions. An oil solution of camphor was prepared 

with vaseline oil and poured into vials made of glass brand neutral-3. Assess the 

technologist’s actions. 

7. Many factors influence on the bioavailability of drugs. Some drugs that are irritating to 

the gastrointestinal tract, are used with milk. A pharmacist recommended his patient to 

use tablets of Bisacodyl with milk. Assess the technologist’s actions. 

8. Many factors influence on the bioavailability of drugs. Some drugs that are irritating to 

the gastrointestinal tract, are used with milk. A pharmacist recommended his patient to 

use tablets of Pancreatin with milk. Assess the technologist’s actions. 

9. Many factors influence on the bioavailability of drugs. Some drugs that are irritating to 

the gastrointestinal tract, are used with milk. A pharmacist recommended his patient to 

use tablets of Festal with milk. Assess the technologist’s actions. 

10. Many factors influence on the bioavailability of drugs. Some drugs that are irritating 

to the gastrointestinal tract, are used with milk. A pharmacist recommended his 

patient to use tablets of Oxytetracycline with milk. Assess the technologist’s actions. 

11. Many factors influence on the bioavailability of drugs. Some drugs that are irritating 

to the gastrointestinal tract, are used with milk. Pharmacist recommended to the 

patient to use tablets of Indomethacin with milk. Assess the technologist’s actions. 

12. Many factors influence on the bioavailability of drugs. A pharmacist recommended 

his patient to use tablets of Biseptol with alkaline mineral water. Assess the 

technologist’s actions. 

13. Many factors influence on the bioavailability of drugs. A pharmacist recommended 

his patient to use tablets of Streptocide with alkaline mineral water. Assess the 

technologist’s actions. 

14. Many factors influence on the bioavailability of drugs. A pharmacist recommended 

his patient to use tablets of Citramon with alkaline mineral water. Assess the 

technologist’s actions. 

15. Many factors influence on the bioavailability of drugs. A pharmacist recommended 

his patient to use Tetracycline with milk or yogurt. Assess the technologist’s actions. 



 

6. LIST OF TYPICAL TASKS AND EXAMPLES THEIR PERFORMANCE BY 

THE EVALUATION PROTOCOL OF STATE EXAMINATION ON DISCIPLINE 

"TECHNOLOGY OF DRUGS » 
EXAMPLES OF PERFORMANCE TYPICAL TASKS AND SKILLS ACCORDING TO THE 

PROPOSED PROTOCOLS 

 

Tasks and examples of their performance by protocol №1 

Manufacturing dosage forms of pharmaceutical production, conducting quality control 

assessment of ready medicines and determination time and conditions of storage drugs 

 

OPTION 1 

According to received prescription it is necessary:  

- to check compatibilities of ingredients, single and day doses of poisonous, narcotic 

and strong-effective substances;  

- to conduct calculations of amounts medicinal and auxiliary substances;  

- to justify optimal technology by the stages of manufacturing;  

- to manufacture medicine, in accordance with sanitary and hygiene requirements and 

rules of pharmaceutical order;  

- to pack and draw up for dispensing dosage form;  

- to draw up passport written control passport, to perfume quality control assessment of 

ready drug. 

 

Rp.: Codeini phosphatis     0,02 

     Anaesthesini          0,3 

       M., f. pulv. D. t. d. N. 10. 

         S. 1 powder 3 times a day. 

 

This dosage form – complex dosed powder for internal application, which includes a 

strong-effective substance. Codeine phosphate - a substance to be subject-quantifiable, as 

released on request. According to the order number 360 one-time dispensing dose of 

codeine phosphate not more (0.2 g). When checking dosage according to the SPU tables 

found that the dose is not too high. Ingredients of prescription compatible. Powders can 

be prepared. Medicinal substances prescribed in different amounts, that’s why mixing is 

carried out in order of increasing weight components. 

Calculation: 

Codeine phosphate, g: h. s. d. - 0.1, h. d. d. - 0.3; 

Anesthesin, g: h. s. d.  - 0.5, h. d. d. - 1.5. 

PWC (reverse side) 

Anaesthesini       0,3 х 10 = 3,0 g 

Codeini phosphatis     0,02 х 10 = 0,2 g 

Mass of one dose:     0,3 + 0,02 = 0,32 g 

Technology. In a mortar weighed 3.0 g of anesthesin, crushed and taken away in a 

paper capsule, leaving about 0.2 g in mortar. During the grinding 0.2 grams of codeine 



 

phosphate obtained on request. At least time by the parts from the capsules are added 

anesthesin and mix to homogeneity. Quality control is carried out under the general 

scheme (MOH Ukraine number 812) and weighed 10 doses of 0.32 g, packed into 

parchment capsules in and placed in a bag. Glue number of recipe and fill facial side of 

the passport written control (on the back of the prescription form). 

 

Has issued: Codeini phosphatis 0,2   

                    Series №       Date       Signature  

Has received: Codeini phosphatis 0,2   

                    Series №       Date       Signature  

 

PWC (facial side) 

Date                                    № of prescription  

Anaesthesini              3,0 

Codeini phosphatis    0,2 

0,32 № 10 

Has prepared:        Signature 

Has checked:         Signature 

Registration to dispensing. Signature, labels "Handle with care", "Keep away from 

children", "Keep in a dry, cool place", sealing. 

 

OPTION 2 

According to received prescription it is necessary:  

- to check compatibilities of ingredients, single and day doses of poisonous, narcotic 

and strong-effective substances;  

- to conduct calculations of amounts medicinal and auxiliary substances;  

- to justify optimal technology by the stages of manufacturing;  

- to manufacture medicine, in accordance with sanitary and hygiene requirements 

and rules of pharmaceutical order;  

- to pack and draw up for dispensing dosage form;  

- to draw up passport written control passport, to perfume quality control assessment 

of ready drug. 

Rp.: Sol. Aethacridini lactatis 0,02 % - 400 ml 

                                         D. S. For gargling. 

This dosage form - solution for external application, which includes dyeing, hardly 

soluble substance etakridine lactate. To increase the dissolution time using cleaned hot 

water. The dose not check because the solution is designed for external application. 

Calculation 

PWC (reverse side) 

Etakridine lactate 0,02 g – 100 ml 

                                 x – 400 ml, x=0,08 g 

Purified water          400 ml 



 

Technology. To the cap measuring 400 ml of hot purified water and dissolve 0,08 g 

of  etakridine lactate (dyeing substance), strain to the bottle for dispensing. Packaging, 

glue the number of prescription and filling facial side of PWC. Quality control conduct 

by the common scheme. 

 

PWC (facial side) 

Date                                    № of prescription  

Aquae purificatae              400 ml 

                                            Aethacridini lactatis           0,08 

Vtotal=400 ml 

Has prepared:        Signature 

Has checked:         Signature 

Registration to dispensing. Labels "External", "Keep away from children". 

 

OPTION 3 

According to received prescription it is necessary:  

- to check compatibilities of ingredients, single and day doses of poisonous, narcotic 

and strong-effective substances;  

- to conduct calculations of amounts medicinal and auxiliary substances;  

- to justify optimal technology by the stages of manufacturing;  

- to manufacture medicine, in accordance with sanitary and hygiene requirements 

and rules of pharmaceutical order;  

- to pack and draw up for dispensing dosage form;  

- to draw up passport written control passport, to perfume quality control assessment 

of ready drug. 

 

Rp.: Acidi ascorbinici                  1,0 

Sol. Natrii bromidi 2 %       200 ml 

Glucosi                                2,0 

Tincturae Valerianae           15 ml 

M. D. S. 1 tablspoon 3 times a day. 
 

                                         D. S. For gargling. 

This dosage form – complex mixture that include medicinal substances of common 

list. Ingredients of prescription compatible. Mixture can be prepared. For increasing 

speed of preparation and ensuring quality of DF it is necessary to applied concentrated 

solution of sodium bromide (20%). Content f powdery substances less than 3%, that is 

why CVI do not count (according to the order № 197 from 07.09.1993). Valerian tincture 

add to the bottle for dispensing for ready mixture.  
 

Calculation 

PWC (reverse side) 

Solution of sodium bromide  20 %  2,0 g - 100 ml 

x  - 200 ml  x = 4,0 g 

4,0 х 5 = 20 ml  



 

Glucose                                                2,0 g < 3 % 

Purified water                                       200 - 20 = 180 ml 
 

Technology. To the cap measuring 180 ml of purified water, dissolve  2,0 g of 

glucose and 1,0 g of ascorbic acid. Solution strain to the bottle for dispening from the 

dark glass, add 20 ml of 20% solution of sodium bromide (light sensitive substance) and 

15 ml of valerian tincture. Packaging, shake, glue the number of prescription and filling 

facial side of PWC. Quality control conduct by the common scheme (order MOH 

Ukraine № 812). 
 

PWC (facial side) 

Date                                    № of prescription  

Aquae purificatae                   180 ml 

Glucosi                                     2,0 

Acidi ascorbinici                     1,0 

Sol. Natrii bromidi 20 %         20 ml 

Tincturae Valerianae              15 ml 

          Ѵtotl - 215 ml 

Has prepared:        Signature 

Has checked:         Signature 

Registration to dispensing. Labels "Internal", "Keep away from children", "Keep in a 

cold place", "Before using shake", "Keep away from children". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tasks and examples of their performance by protocol №2 

 

Manufacturing dosage forms in industrial conditions, determination of main quality 

indicators of reedy medicines; ensuring the rational application of drugs 

 

OPTION 1 

1. Equipping of technological process by the equipment and devises during the 

manufacturing of different dosage form.  

To give the correct name of equipment, which is represented at the picture. To 

explain the purpose of equipment, structural features and principle of action.    

Answer: 

Name of device: rotary tablet device. 

 
Applied by pharmaceutical industry of Ukraine in the tablet manufacturing.  

Technological cycle of tableting on the rotary tablet device and include next 

technological stages: matrix filling by tablet material (volume method of dosing), 

pressing, pushing of tablet. This operations performance automatically and one after 

another. Punches upper and lower sliding on guide and pass between pressed rollers, that 

in the same time pressing. During this time pressure increase and decrease and its ensure 

homogeny and soft tablets moving. Depend from the type this device can be equipping by 

the one or two   stationary bunker.  Bunker can contain mixers. 

 

2. Manufacture of dosage forms, determination of main quality indicators of reedy 

medicines, improvement of drugs technology.  

According to received task: to characterize technological stages of manufacturing, 

equipment, to compose material balance for received dosage form, to indicate quality 

parameters, features of packaging and labeling of received medicines.  

2.1: During production of artificial salt instead of 100.0 g received 99.70 g of 

finished product. Write the equation of material balance, determine the yield, losses, and 

consumption coefficient. 

  

Equation of material balance 

С1 = С2 + С5, where  

С1 – amount of initial components 

С2 – amount of ready product 

С5 – losses during the manufacturing 

Yield, η = (С2/С1) · 100 

Losses ε = (С5/С1) · 100 

Кcons = С1/С2 

С1 = 100,0 g  



 

С2 = 99,7 g  

С5  = 100,0 – 99,7  = 0,3 

Equation of material balance 

С1 = С2 + С5 

100,0 = 99,7 + 0,3 

 η = (С2/С1) · 100 = 99,7/100,0 · 100 = 99,7% 

ε  = (С5/С1) · 100 = 0,3/200,0 · 100 = 0,3% 

Кcons = С1/С2 = 100,0 / 99,7 = 1,003 

 

Answer:  η = 99,7%, ε  = 0,3%, Кcons = 1,003 

 2.1.2. Characteristics of technological stages powders production 

- Sanitary cleaning of industrial premises 

- Preparation of raw materials, auxiliary materials and equipment 

- Grinding initial materials 

- Separation to the parts of powder by the size (sieving) 

- Mixing the individual components 

- Packing and packaging of finished products 

2.1.3. Determination the main quality indicators of ready medicines 

Powders control by the organoleptic characteristics: color, odor, uniformity of mixing. 

Depending on the purpose, powders can determine particle size using a ocular 

micrometer microscope. Powders for external application one-dose containers must 

withstand the test for uniformity of dosage units, uniformity of content and uniformity of 

mass. 

 

2.2: Medicines – Capsules «Аеvit». 

Characteristic of DF and features of manufacturing, packaging and labeling.  

Soft gelatin capsules with oil solution of fatty soluble vitamins, manufactured by 

rotary-matrix method.  

Soft gelatin capsules pack into holes package (or polymeric bottles), and than into 

paper boxex. At the label indicate manufacturing date, features and shelf-life. 

 

3. Ensuring the quality and rational application of drugs. 

A pharmacist prepared 0,25% solution of novocaine for injections. He used 0.1 n 

solution of sodium hydroxide as a stabilizer. Assess the technologist’s actions. 

Answer: technologist’s make a mistake. For novocaine solution stabilization it is 

necessary to apply 0,1 M solution of hydrochloric acid. This acid to reduce novocaine 

hydrolysis, which is salt that is for by the weak base and strong acid. 

For ampoules filling solutions sensitive to the pH changes to the alkaline side 

applied ampoules from the glass stabile to alkalization: NG-1, NG-3. Brand glass WB – 

is not valid for this. 

 

OPTION 2 

1. Equipping of technological process by the equipment and devises during the 

manufacturing of different dosage form.  

1.1. To give the correct name of equipment, which is represented at the picture. To 

explain the purpose of equipment, structural features and principle of action.    



 

Answer: 

Name of device: extractor-percolator. 

Applied for manufacturing extracts from the plant raw material during production 

tinctures and extracts by percolation methods. Percolation methods include three stages, 

that pass one after another: wetting of plant raw material (swelling), standing, true 

percolation.  

 
a – cylinder percolator, b – conic percolator, c – percolator with steam jacket; 1 – false 

bottom, 2 – filtering material. 

 

1.2. Principle of device action: At the lower part of percolator, there is false net with 

filtering material. Swelling or dry material load to the percolator to the false bottom with 

optimal density, to remove air from the material. On the top is it covered by the filtering 

material, pushing by the false disk and add extraction agent to push out air maximum. 

Plant raw material cover by extraction agent to the for of “mirror”, the layer above 

material equal  30-40 mm and conduct standing 24-48 hours during this time equilibrium 

concentration is reached.   

True percolation - continuous extraction agent passing through the layer of raw 

material and collection of percolator. The speed of percolation 1/24 or 1/48 working 

volume percolator for 1 hour. 

1.3. Advantages and disadvantages of the device 

Percolation (straining) of extraction agent through the plant raw material provides 

consistent difference in the concentrations of biologically active substances in raw 

materials and at the environment (extraction agent). Difference concentration of 

biologically active substances is driving force of the extraction process. 

Cylindrical percolator easy to work during unloading of materials, conical - provide 

more uniform extraction. Percolator with a steam jacket allow performed direct 

recuperation of waste ethanol from the plant raw material by the method of distillation 

with water vapor. 

 

2. Manufacture of dosage forms, determination of main quality indicators of 

reedy medicines, improvement of drugs technology.  

According to received task: to characterize technological stages of manufacturing, 

equipment, to compose material balance for received dosage form, to indicate quality 

parameters, features of packaging and labeling of received medicines.  

2.1: Calculate the amount of plant raw material and extraction agent for 

manufacturing 150 ml of tincture Belladonna by the method of re-percolation with 

coefficient of alcohol adsorption 1,4. 

2.1.1. Calculations 

Amount of plant raw material equal: 



 

1 part of plant raw material – 10 parts of extract 

x g – 180 ml, x=180×1/10=18 g 

V (40% alcohol) = 180 + 18 · 1,4 = 205,2 ml  

So, it s necessary 18 g of Belladonna leaves and 205,2 ml 40% alcohol 

 

2.1.2. Characteristics of technological stages liquid extracts production 

- Preparation of production (preparation of air, space, equipment and personnel in 

accordance with the purity classes C and D); 

- preparation of raw materials (grinding, sifting and weighing of raw materials, 

preparation and measuring extraction agent); 

- extraction of plant raw material (percolation, re-percolation et al.); 

- extract purification (sedimentation, filtration); 

- standardization of the ready product; 

- packing, packaging and labeling. 

2.1.3. Determination the main quality indicators of ready medicines 

Liquid extracts are standardized on the following parameters: 

- organoleptic properties: color, smell, taste; 

- qualitative and quantitative content of biologically active substances (by the method 

given in separate articles); 

- quality determination of alcohol by methods SPU (distillation method and the 

boiling point); 

- density (determination by pycnometer, hydrometer). 

- dry residue (extractive substances) by method of SPU; 

- heavy metals by method of SPU; 

- microbiological purity. 

 

2.2. Medicines - Vaginal suppositories "Erotex". 

Characteristic of DF and features of preparation, packaging and labeling. 

Vaginal suppositories made on the fat based by the method of outpouring. 

Suppositories packed in polymeric packaging, packed in paper boxes. At the label 

indicating the date of manufacture, characteristics and shelf life. 

 

3. Ensuring the quality and rational application of drugs.  

Many factors influence on the bioavailability of drugs. A pharmacist recommended 

his patient to use tablets of Streptocide with alkaline mineral water. Assess the 

technologist’s actions. 

Answer: Pharmacist done right. Tablets of sulfanilamide’s in neutral and acidic 

environment acetylate and precipitate as stones, and are in an alkaline state soluble and 

easily excreted, so it is recommended to drink alkaline drinks. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

АНД     – Аналитическая нормативная документация 

АТЛС  – аптечная технология лекарственных средств 

БАР      – биологически активное вещество 

ВМС    – Высокомолекулярное сединение 

ГЛС     – готовые лекарственные средства 

ГФУ     – Государственная фармакопея Украины 

ЛС        – лекарственное средство 

ЛП       – лекарственный препарат 

ЛРС     – лекарственное растительное сырье 

ЛФ       – лекарственная форма 

МЗ       – Министерство здравоохранения 

НТД     – нормативно-техническая документация 

ПТЛС  – промышленная технология лекарственных средств 

GMP    – надлежащая производственная практика (Good Manufacturing 

Practice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Особенность практически-ориентированного государственного экзамена 

заключается в оценке качества решения выпускником типичных задач 

деятельности специалиста в условиях, приближенных к профессиональным. 

Для государственного экзамена по дисциплине «Технология лекарственных 

средств» эти задачи охватывают широкий пласт деятельности будущего провизора 

и включают несколько разделов, среди них: изготовление лекарственных форм 

аптечного и промышленного производства, подготовка и оснащение 

технологического процесса материалами и техническими средствами, 

осуществление постадийного контроля технологического процесса производства и 

контроля качества готовой продукции, определение основных показателей 

лекарственных веществ, управление качеством лекарственных средств, 

совершенствование технологии лекарств и разработка аналитической нормативной 

документации, обеспечение рационального применения лекарственных средств, 

определение сроков и условий хранения лекарственных веществ. Данный экзамен 

включает определение знаний и умений выпускников фармацевтического 

факультета по дисциплинам: 

1. Аптечная технология лекарственных средств 

2. Промышленная технология лекарственных средств 

3. Биофармация 

4. Технология лекарственных косметических средств 

5. Надлежащие практики в фармации 

Аптечная технология лекарственных средств – одна из важнейших 

профильных фармацевтических дисциплин, которая учит студентов теоретических 

основ, практических умений и навыков изготовления лекарственных форм в 

условиях аптеки, осуществления постадийного контроля качества, стандартизации, 

биофармацевтической оценки, совершенствования технологии, определения 

влияния условий хранения и вида упаковки на стабильность лекарственных 

средств. 

Промышленная технология лекарственных средств как учебная 

дисциплина базируется на изучении теоретических основ и производственных 

процессов по изготовлению лекарственных препаратов в промышленных условиях, 

использования оборудования и аппаратуры на фармацевтических предприятиях. 

Предмет закладывает основы профессиональных практических навыков по 

осуществлению технологических операций (измельчение, растворение, испарение, 

сушки, экстракции и др.), умения читать и составлять технологические схемы и 

материальный баланс стадий производства, определения оптимального вида 

упаковки, изучения перспектив развития производства готовых лекарственных 

средств. 

Биофармация – учебная дисциплина, изучающая зависимость 

терапевтического действия лекарственных препаратов от эндогенных 

(биологических) и экзогенных (фармацевтических) факторов. Целью биофармации 

является разработка рациональной стратегии, построенной на строго научном 

подходе к назначению лекарств и требует осуществления рационального подбора 

лекарственных форм, вспомогательных веществ и биологически обоснованной 

технологии лекарственных препаратов. Главной задачей биофармации является 



 

повышение эффективности при разработке новых лекарственных препаратов и 

совершенствование существующих с учетом уменьшения их негативного 

воздействия на организм. 

Технология лекарственных косметических средств – наука, изучающая 

теоретические основы и производственные процессы получения лекарственных 

косметических форм, их стандартизацию, хранение и отпуск, а также средства и 

методы косметического ухода за кожей и ее придатками. Предмет базируется на 

теоретических положениях аптечной и промышленной технологии лекарств, 

биофармации и других дисциплин. 

Надлежащие практики в фармации – обобщающая фармацевтическая 

дисциплина, предметом изучения которой является установки фармацевтических 

практик с целью использования их в качестве стандартов по обеспечению качества 

ЛС на этапах жизненного цикла и создание фармацевтической системы качества. 

Данные материалы разработаны для студентов V курса как путеводитель для 

успешной сдачи государственной аттестации. Они включают перечни 

теоретических вопросов, образцы типичных рецептов для аптечного изготовления 

ЛС, ситуационных задач с ПТЛС и биофармации, перечень типичного 

оборудования и аппаратуры для промышленного изготовления и контроля качества 

ГЛС; протоколы с критериями оценки, образцы задач и примеры их решения для 

каждой задачи деятельности, которыми должен обладать провизор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ», 

ЗНАНИЕ КОТОРЫХ БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Аптечная технология лекарственных средств 

1. Технология лекарственных форм как научная дисциплина, ее задание и 

направления развития. Определение основных технологических терминов. 

2. Классификация лекарственных форм. 

3. Основные направления государственного нормирования производства 

лекарственных препаратов. НТД, которая нормирует качество, условия 

хранения и отпуска лекарственных средств. Определение ГФ Украины, ее 

структура.  

4. Рецепт, его структура и значение. Правила выписывание рецептов. 

5. Виды весов, которые используются в аптечной практике, класс их точности. 

Метрологические характеристики весов. Правила взвешивание на аптечных 

ручных и технических весах сыпучих, вязких и жидких веществ.  

6. Определение порошков как ЛФ; их классификация и требования ГФ Украины к 

ним. Способы прописывания порошков.  

7. Технологические стадии, их характеристика при изготовлении сложных 

порошков. Приготовление сложных порошков, в состав которых входят 

лекарственные вещества, которые отличаются физико-химическими 

свойствами и прописанным количеством. 

8. Правила работы с ядовитыми, сильнодействующими и наркотическими ЛВ, 

требования к их хранению. Тритурации, их назначение, хранение и 

оформления. Технология тритураций. Приготовление сложных порошков с 

ядовитыми, наркотическими, сильнодействующими и другими веществами. 

Правила их оформление к отпуску. 

9. Степень измельчения ЛВ в порошках в зависимости от медицинского 

назначения в соответствии с требованиями ГФ Украины. Технология порошков 

с трудноизмельчаемыми веществами. Примеры красящих и пахучих веществ и 

условия их хранения. Особенности технологии порошков с красящими и 

пахучиими веществами. 

10. Классификация экстрактов по агрегатному состоянию, условия их хранения. 

Технология растворов густых экстрактов, их применение. Способы введения 

разных экстрактов в состав порошков. 

11. Виды упаковочного материала, который используется в технологии порошков 

для веществ с разными физико-химическими свойствами. Оценка качества 

порошков и правила оформление их к отпуску. 

12. Характеристика жидких ЛФ, их классификация. Способы прописывания и 

обозначения концентрации растворов. Проверка доз ядовитых и 

сильнодействующих лекарственных веществ в микстурах.  

13. Способы получения воды очищенной; аппаратура, которая применяется для 

этого. Требования к качеству, виды контроля и условия хранения воды 

очищеной. 

14. Правила приготовление концентрированных растворов для бюреточной 

системы. Строение бюреточной установки; правила ухода и пользования ею. 



 

Контроль качества концентрированных растворов, условия хранения. 

15. Стадии технологического процесса приготовления водных растворов; средства 

малой механизации, которые используются на разных стадиях. 

16. Приготовление микстур объемным способом с использованием 

концентрированных растворов, настоек, экстрактов, сиропов. Технология 

микстур, в состав которых входят сухие ЛВ в количествах до 3% или больше 

3%. Оценка качества, оформления, к отпуску, условия хранения. 

17. Особенности технологии водных растворов медленно и труднорастворимых 

веществ, веществ сильных окислителей, приготовления растворов йода.  

18. Номенклатура стандартных фармакопейних жидкостей, способы прописывания 

их в рецептах, условия хранения и технология изготовления.  

19. Ассортимент и характеристика неводных растворителей.  

20. Особенности технологии спиртовых растворов и расчеты по разведению 

этилового спирта. Правила оформление рецептов и оформление спиртовых 

растворов к отпуску. Техника безопасности при работе с 

легковоспламеняющимися веществами. 

21. Технология масляных и глицериновых растворов. Упаковка и хранение 

неводных растворов. 

22. Определение стандартного каплемера. Факторы, которые влияют на точность 

дозирования. Правила пользования каплемером; калибрование нестандарного 

каплемера. 

23. Характеристика капель как ЛФ, их классификация. Правила приготовление 

капель с использованием концентрированных растворов и путем растворения 

сухих веществ. Проверка доз ядовитых и сильнодействующих ЛВ в каплях. 

24. Характеристика и классификация ВМС. Влияние структуры молекулы ВМС на 

процесс растворения ограниченно и неограниченное набухающих веществ. 

25. Применение ВМС в фармации. Приготовление растворов неограниченный и 

ограниченно набухающих веществ. 

26. Характеристика и особенности коллоидных растворов. Факторы, которые 

обуславливают их стойкость. Суть коллоидной защиты. 

27. Технология растворов протаргола и колларгола. Особенности технологии 

раствора ихтиола. Правила введение ЛВ в растворы ВМС и коллоидные 

растворы. 

28. Определение суспензий как ЛФ и как дисперсной системы. Случаи 

образования суспензий. Факторы, которые влияют на стойкость суспензий.  

29. Дисперсионный метод получения суспензий из гидрофильных веществ. 

Использование правила Б.В. Дерягина и эффекта П.А. Ребиндера в технологии 

суспензий. 

30. Приготовление суспензий из ЛВ с резко и нерезко выраженными 

гидрофобными свойствами. Стабилизаторы, их количественный подбор. 

Технология суспензий серы. 

31. Методы физической конденсации образования суспензий. Микстуры 

опалесциирующие и мутные, условия их образования. Метод химической 

конденсации при изготовлении суспензий. Оценка качества суспензий и 

оформление их к отпуску. 

32. Определение эмульсий как ЛФ и дисперсной системы. Классификация 

эмульсий, требования, к ним. Типы масляных эмульсий и методы их 



 

определения. Эмульгаторы, их классификация и краткая характеристика. 

Принципы выбора эмульгаторов. 

33. Стадии технологии эмульсий. Расчеты масла, эмульгатора, воды. Введение 

лекарственных веществ с разными физико-химическими свойствами в 

масляные эмульсии. Оценка качества эмульсий, их хранение и оформления, к 

отпуску. 

34. Характеристика настоев и отваров как дисперсных систем и ЛФ; требования, к 

ним. Теоретические основы процесса экстракции БАВ из ЛРС. Факторы, 

которые влияют на качество водных вытяжек.  

35. Особенности технологии настоев и отваров из ЛРС, которое содержит 

алкалоиды, сердечные гликозиды, дубильные вещества, антрагликозиды, 

сапонины, эфирные масла. 

36. Слизы как ЛФ, их применение в медицинской практике. Особенности 

приготовления настоев алтейного корня из сырья и экстракта-концентрата. 

37. Характеристика экстрактов-концентратов промышленного производства, 

которые применяются в аптеках; их ассортимент и классификация по 

агрегатному состоянию. Преимущества приготовления настоев с 

использованием стандартизированных экстрактов-концентратов. Отличия в 

технологии и правилах введения ЛВ в настои и отвары из ЛРС и 

стандартизированных экстрактов-концентратов. Пути совершенствования 

технологии водных вытяжек. Оценка качества, хранения, и отпуск водных 

вытяжек.  

38. Характеристика линиментов как ЛФ и их классификация. Технология 

гомогенных, суспензионных, эмульсионных и комбинированных линиментов. 

Оценка качества линиментов и оформление их к отпуску. 

39. Характеристика мазей как ЛФ и дисперсных систем. Правила выписывания 

мазей. Классификация мазей. Классификация мазевих основ и требования к 

ним. Характеристика гидрофобных, гидрофильных и дифильних мазевих 

основ. 

40. Гомогенные мази и их характеристика. Основные технологические стадии 

приготовления и правила введение лекарственных веществ в гомогенные мази. 

41. Суспензионные мази; их классификация и технология в зависимости от 

процентного содержания лекарственных веществ. Пасты, их классификация; 

особенности приготовления дерматологических паст. 

42. Эмульсионные мази; их характеристика и технология. Приготовление мазей с 

протарголом, колларголом, танином, сухими и густыми экстрактами. Мази 

комбинированного типа, их технология. Оценка качества мазей и оформление 

их к отпуску. 

43. Характеристика супозиториев как ЛФ и дисперсных систем; их классификация 

в зависимости от назначения. Требования к супозиториям. Прописывание 

супозиториев и проверка доз ядовитых и сильнодействующих лекарственных 

веществ. 

44. Общая характеристика и классификация супозиторных основ. 

45. Стадии технологического процесса приготовления супозиториев методом 

выкатывания. Введение в состав супозиторных масс ЛВ, растворимых в воде и 

других индифферентных жидкостях в зависимости от прописанного 

количества. 



 

46. Стадии технологического процесса супозиториев методом выливания. Прямой 

и обратный коэффициенты замещения лекарственных веществ. Упаковка, 

оформление к отпуску, правила хранения супозиториев. 

47. Характеристика пилюль как ЛФ и дисперсной системы; требования к ним. 

Вспомогательные вещества, которые применяются для приготовления пилюль. 

48. Определение ЛФ для инъекций и требования ГФУ к ним. Пути введения 

инъекционных растворов. 

49. Асептика, ее значение для обеспечения стерильности и апирогенности 

растворов для инъекций. Создание асептических условий в аптеке. Понятие о 

пирогенных веществах и проверка апирогенности препаратов для инъекций. 

50. Характеристика растворителей, которые используются для приготовления 

инъекционных растворов и требования к ним. Условия получения и хранения 

воды для инъекций согласно требованиям АНД. 

51. Стадии технологического процесса приготовления растворов для инъекций, их 

краткая характеристика. 

52. Классификация и характеристика способов стерилизации растворов для 

инъекций и вспомогательных материалов; аппаратура. 

53. Понятие о стабилизации растворов для инъекций. Механизм стабилизации 

растворов солей слабых оснований и сильных кислот, солей слабых кислот и 

сильных осноаний. Антиоксиданты; суть механизма их действия при 

стабилизации растворов легкоокисляемых веществ. 

54. Материалы и аппаратура, которая используется для фильтрования 

инъекционных растворов. Особенности технологии растворов термолабильных 

веществ и суспензий для инъекций. 

55. Особенности технологии растворов глюкозы для инъекций, растворов натрия 

гидрокарбоната для инъекций, растворов кислоты аскорбиновой для инъекций.  

56. Постадийный контроль качества лекарственных препаратов для инъекций. 

Осуществление контроля стерильности растворов для инъекций. 

57. Значение изотоничности инъекционных растворов. Способы расчета 

изотонической концентрации лекарственных веществ.  

58. Понятие об инфузионных растворах; их классификации, назначении. 

Требования изотонии, изоионии, изогидрии к данным растворам. 

59. Особенности технологии плазмозамещающих растворов на примере растворов 

Рингера, Рингера-Локка и др. Расчеты изотоничности инфузионных растворов 

согласно закона Вант-Гоффа и уравнения Менделеева-Клапейрона. 

60. Характеристика лекарственных форм, которые используются в офтальмологии. 

Требования к глазным лекарственным формам. 

61. Обеспечение стабильности глазных капель и примочек в процессе 

приготовления, использования и хранения. Классификация стабилизаторов. 

Пролонгация действия глазных капель и способы ее достижения. Обеспечение 

стерильности глазных капель и примочек до и после раскрытия упаковки. 

Номенклатура консервантов, их классификация.  

62. Особенности технологии глазных капель в зависимости от физико-химических 

свойств лекарственных веществ, особенности стерилизации. 

63. Требования к глазным мазям. Технология глазных мазей; особенности введения 

к ним цинка сульфата и резорцина. Характеристика основ, которые 

используются для приготовления глазных мазей, и требования, к ним. Оценка 



 

качества глазных лекарственных форм, оформления, к отпуску, правила 

хранение. 

64. Требования к ЛФ с антибиотиками. Условия их приготовления. Особенности 

введения антибиотиков к твердым и жидким ЛФ. Методы достижения их 

стабильности. Характеристика основ для приготовления мазей с 

антибиотиками, условия их стерилизации. Особенности введения антибиотиков 

в мази и супозитории. 

65. Затрудненные прописи; их классификация и способы преодоления. 

66. Определения фармацевтической несовместимости и их классификация. Права и 

обязанности провизора-технолога относительно таких рецептов. 

67. Понятие о фармакологической несовместимости. 

68. Физико-химическая несовместимость; причины их возникновения и пути 

преодоления. 

69. Классификация и примеры химической несовместимости, которая протекает с 

образованием осадков, с изменением цвета и выделением газов. Реакции 

нейтрализации и омыления в разных ЛФ. Реакции, которые протекают без 

видимых внешних проявлений. 

70. Физическая и химическая несовместимости в порошках, в жидких и мягких ЛФ; 

возможные пути их преодоления. 



 

Промышленная технология лекарственных средств 

1. Производство препаратов согласно требованиям GMP. 

2. Нормативная документация в производстве  ГЛС. 

3. Разделы промышленного регламента. 

4. Существенность и значение материального баланса. 

5. Измельчение твердых тел в производстве ГЛС. Оборудование. 

6. Просеивание. Сытовая классификация измельчающего материала. Материалы и 

виды сит. Классификация сит согласно ГФУ. 

7. Типы смесителей для порошкообразных материалов. Устройство и принцип 

работы. 

8. Способы определения технологических свойств порошков и гранулятов, 

используемых в производстве таблеток. 

9. Характеристика и классификация таблеток как лекарственной формы. 

Преимущества и недостатки таблеток как лекарственной формы. 

10. Роль вспомогательных веществ в производстве таблеток. Основные группы 

вспомогательных веществ, которые используются в таблеточном производстве. 

11. Основные технологические стадии производства таблеток методом прямого 

прессования. Блок-схема производства. 

12. Производство таблеток методом прессования с предыдущей грануляцией 

материала. Блок-схема производства. 

13. Способы гранулирования, которые используются в таблеточном производстве. 

Оборудование. 

14. Покрытие таблеток оболочками. Виды покрытия. 

15. Сухие (прессованные) покрытия. Оборудование для покрытия таблеток 

методом прессования. 

16. Стадии технологического процесса покрытия таблеток методом дражевания. 

Факторы, влияющие на качество покрытия. 

17. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Виды покрытия. 

18. Контроль качества таблеток согласно ГФУ. 

19. Определение капсул как ЛФ, требования ГФУ к капсулам. 

20. Виды капсул и их назначение. Тубатины. Спансулы. Медулы. Ректальные 

желатиновые капсулы. 

21. Вспомогательные  вещества в производстве капсул.  

22. Способы изготовления мягких и твердых желатиновых капсул и наполнение их 

лекарственными веществами. 

23. Контроль качества капсул согласно ГФУ. 

24. Фармацевтические растворы. Классификация и номенклатура. Блок-схема 

производства. 

25. Классификация сиропов. Способы получения лекарственных сиропов. 

26. Методы частичной и полной рекуперации спирта. 

27. Ректификация спирта. Оборудование, используемое для этого. 

28. Методы определения концентрации спирта в спирто-водных растворах и 

фармацевтических препаратах. 

29. Определение суспензий и эмульсий кик лекарственных форм. 

30. Классификация вспомогательных веществ, применяемых в производстве 

суспензий и эмульсий. 

31. Методы получения суспензий и эмульсий на фармацевтическом производстве. 



 

32. Основные стадии производства суспензий и эмульсий. 

33. Оборудование, применяемое в производстве суспензий и эмульсий на 

фармацевтических предприятиях. 

34. Показатели, по которым оценивается качество суспензий и эмульсий согласно 

ГФУ.  

35. Технология мазей на фармацевтических предприятиях. 

36. Классификация вспомогательных веществ, применяемых в производстве мягких 

лекарственных форм. 

37. Строение и назначение оборудования на всех технологических стадиях 

производства мазей. Блок-схема производства мазей. 

38. Факторы, влияющие на биологическую доступность лекарственных веществ из 

мягких лекарственных форм. 

39. Стандартизация мазей. Контроль качества согласно ГФУ.  

40. Ректальные и вагинальные ЛФ промышленного производства. 

41. Характеристика липофильных и гидрофильных супозиторних основ. 

Требования к суппозиторним основам. 

42. Технологические стадии изготовления суппозиториев. Блок-схема 

технологического процесса изготовления суппозиториев. 

43. Технологическое оборудование для изготовления суппозиториев в 

промышленных условиях. Схема строения автоматической линии "Sarong 200 

S". 

44. Стандартизация суппозиториев согласно требованиям ГФУ. 

45. Производство инъекционных растворов. Классы чистоты помещений согласно 

GMP. 

46. Состав стекла для получения ампул. Классы и марки ампульного стекла. 

Параметры оценки качества ампульного стекла. 

47. Подготовка ампул к наполнению. Способы мойки и сушки ампул. 

48. Растворители, применяемые в производстве инъекционных растворов. 

Требования, которые к ним предъявляются. 

49. Способы получения воды для инъекций, ее использование в медицинской 

практике. 

50. Стадии технологического процесса производства инъекционных растворов в 

ампулах. 

51. Стадии производства стерильных лекарственных форм в асептических условиях 

на химико-фармацевтических заводах. 

52. Методы стабилизации инъекционных ЛФ. 

53. Способы очистки растворов для инъекций. 

54. Способы наполнения ампул раствором. Основные преимущества и недостатки, 

присущие им. 

55. Способы стерилизации инъекционных растворов. Контроль стерильности.  

56. Внутрицеховой контроль производства инъекционных растворов в ампулах. 

Блок-схема производства. 

57. Характеристика, классификация и производство инфузионных растворов. 

58. Характеристика и классификация глазных лекарственных форм 

промышленного производства. Ламели, контактные линзы, минимсы. 

59. Основные характеристики глазных капель и офтальмологических растворов; 

методы изготовления, оборудование, контроль качества. 



 

60. Глазные лекарственные формы с упруго-пластической дисперсионной средой. 

Физико-химические и биологические особенности создания и стандартизации. 

61. Основные законы процесса экстрагирования. Статические и динамические 

методы экстрагирования лекарственного растительного сырья. 

62. Молекулярная, конвективная и свободная диффузия. Масообмен. 

Интенсификация процессов экстрагирования. 

63. Настойки как ЛФ. Способы получения настоек. Стандартизация. 

64. Экстракты как ЛФ. Характеристика и классификация.  

65. Способы получения вытяжек при производстве жидких экстрактов. Блок-схема 

производства. 

66. Способы получения вытяжек при производстве густых и сухих экстрактов. 

67. Технологические стадии при производстве густых и сухих экстрактов. Блок-

схема производства, оборудование. 

68. Стандартизация жидких, густых и сухих экстрактов. 

69. Характеристика и классификация ЛФ, находящихся под давлением. 

70. Виды и типы упаковки для производства фармацевтических аэрозолей, ее 

основные элементы. Характеристика аэрозольных баллонов. Типы клапанно-

распылительных систем. 

71. Пропелленты, их назначение. Классификация. 

72. Блок-схема производства лекарственных средств в аэрозольных упаковках. 

Контроль качества согласно ГФУ. 



 

Биофармация 

 

1. Биофармацевтическая классификация лекарственных средств. 

Фармацевтические факторы. Характеристика. Влияние фармацевтических 

факторов на фармацевтическую доступность. 

2. Методы определения фармацевтической и биологической доступности. 

Определение относительной и абсолютной биологической доступности. 

Факторы, влияющие на фармацевтическую доступность лекарственных форм, 

предназначенных для нанесения на кожу. 

3. Роль вспомогательных веществ в технологии лекарственных форм и их 

классификация. Влияние природы вспомогательных веществ на скорость 

всасывания лекарственных веществ, эффективность действия лекарственных 

форм и их стабильность. 

4. Влияние технологических факторов на терапевтическую эффективность 

лекарственных веществ. Влияние вида лекарственной формы на стабильность, 

скорость всасывания лекарственного вещества и его концентрацию в 

биологических жидкостях. 

5. Понятие о терапевтической эквивалентности лекарственных препаратов и 

причины ее возникновения. 

6. Понятие о фармакодинамике и фармакокинетике. Основные биологические 

факторы, влияющие на всасывание лекарственных веществ при различных 

способах введения. 

7. Влияние факторов внешней среды и биоритмов человека на эффективность 

лекарственных препаратов. Определение понятия хронофармакологии. 

8. Основные биофармацевтические методы изучения лекарственных препаратов. 

Методы "in vitro" и "in vivo". 

9. Способы определения биологической доступности. Современные физико-

химические методы анализа лекарственных веществ в биологических 

жидкостях. 

10. Биофармацевтические и физико-химические аспекты суспензий (преимущества 

данной ЛФ перед твердыми ЛФ; кинетическая и агрегационная устойчивость). 

11. Биофармацевтические и физико-химические аспекты эмульсий. Влияние типа 

эмульсионной системы, вида эмульгаторов, степени дисперсности на 

биологическую доступность. 

12. Половые и возрастные особенности организма человека, которые влияют на 

фармакодинамику и фармакокинетику лекарств. 

13. Выбор пути введения, вида ЛФ и дозировки лекарств для детей. Выбор 

вспомогательных веществ при приготовлении детских ЛФ. 

14. Выбор пути введения, вида ЛФ и дозировки лекарств для пожилых людей. 

Выбор вспомогательных веществ при приготовлении гериатрических ЛФ. 

Побочное действие лекарств у пожилых людей. 

15. Взаимодействие лекарственных препаратов с пищей. Влияние компонентов и 

температуры пищи на фармакокинетику лекарств. Влияние характера жидкости, 

которую используют для запивания лекарств на их фармакокинетику. 

16. Фармакокинетическое и фармакодинамическое взаимодействие лекарств. 

 

 



 

2. ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ, ТИПИЧНЫХ ЗАДАЧ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ УМЕНИЙ С ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»  

КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ ВЫПУСКНИК  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 

Выпускник должен осуществлять: 

1. Изготовление лекарственных форм аптечного и промышленного 

производства: 

• с целью выбора наиболее оптимальной технологии классифицировать и 

характеризовать лекарственные формы по типам дисперсных систем, способу 

употребления, места назначения, агрегатному состоянию, учитывая физико-

химические свойства действующих и вспомогательных веществ; 

• определять технологические и физико-химические свойства порошков и 

гранулятов, которые влияют на технологию изготовления ТЛФ; 

• лично отвешивать точные количества ядовитых, наркотических и 

приравненных к ним веществам с целью предотвращения ошибок при 

изготовлении лекарственных средств; 

• отвешивать, отмерять и дозировать разнообразные лекарственные средства по 

массе и объему согласно прописи; 

• получать воду для инъекций, деминерализованную и очищенную; 

• готовить экстрагенты необходимой концентрации, пользуясь разными 

расчетными методами; 

• проводить подготовку и испытание ампул, флаконов для инъекционных 

растворов; 

• стабилизировать фармацевтические препараты, учитывая биологические, 

физико-химические, технологические свойства действующих и 

вспомогательные, веществ, используя необходимые реактивы; 

• готовить разнообразные лекарственные формы и внутриаптечные заготовки из 

лекарственных и вспомогательных веществ: 

- твердые; 

- жидкие; 

- экстракционные; 

- мягкие; 

- асептического изготовления; 

- внутриаптечные заготовки; 

- гомеопатические и ветеринарные; 

- аэрозольные; 

- биотехнологические; 

- новые лекарственные формы. 

• осуществлять стерилизацию лекарственных форм, учитывая физико-

химические свойства и стабильность лекарственных веществ; 

• оформлять к отпуску изготовлены лекарственные препараты с ядовитыми, 

наркотическими и приравненными к ним веществами; 



 

• оформлять паспорта письменного контроля на все изготовленные 

лекарственные препараты с целью проверки соблюдения требований 

технологии и точности дозирования лекарственных средств. 

2. Осуществление постадийного контроля технологического процесса 

производства и контроля качества готовой продукции 

• создавать и придерживаться требований асептики, санитарного режима и 

фармацевтического порядка и техники безопасности на рабочих местах при 

изготовлении ЛС в аптеках и на фармацевтических предприятиях; 

• осуществлять виды контроля индивидуально изготовленных лекарственных 

форм и регистрировать их результаты в соответствующих журналах 

(письменный, опросный, органолептический и контроль при отпуске); 

• оформлять соответствующий паспорт качества, осуществлять выборочный 

серийный контроль готовой продукции на соответствие ее качества 

аналитической документации с целью предотвращения брака. 

3. Определение основных показателей лекарственных веществ 

• определять основные показатели готовых лекарственных средств полученных 

из лекарственных и вспомогательных веществ: 

- показатели качества парентеральных лекарственных форм; 

- показатели качества ТЛФ; 

- показатели качества МЛФ; 

- показатели качества аэрозолей; 

• определять основные показатели стекла ампул, капсул и флаконов, используя 

необходимые приборы и оборудование. 

4. Управление качеством производства лекарственных средств 

• осуществлять надзор за соблюдением технологического процесса 

приготовления ЛС, своевременным заполнением паспортов письменного 

контроля; в случае необходимости оказывать помощь фармацевтам по 

вопросам особенностей технологии отдельных препаратов, руководствуясь 

технологическими правилами, физико-химическими свойствами веществ, 

требованиями аналитической нормативной документации и информационной 

базой данных о лекарственных средствах; 

• обнаруживать частоповторяемые прописи лекарств для приготовления их 

малыми сериями с использованием соответствующего технологического 

оборудования; 

• организовывать выполнение санитарных норм и правил фармацевтической 

деятельности, а также требований к личной гигиене персонала аптеки и 

структурных подразделений заведения; 

• внедрять новые технологии и средства малой механизации в 

технологический процесс аптечного производства на основе научных 

теоретических разработок и информационных материалов по технологии 

лекарств; 

• проводить подготовку и оснащение технологического процесса изготовления 

разных лекарственных препаратов материалами и техническими средствами. 

5. Усовершенствование технологии лекарств и разработка аналитической 

нормативной документации 



 

• избирать оптимальную технологию для производства готовых лекарственных 

форм, используя необходимое оборудование; 

• проводить подбор вспомогательных веществ (стабилизаторов, эмульгаторов, 

пролонгаторов, мазевых и супозиторных основ, наполнителей для таблеток и 

т. п.) для приготовления и продолжения сроков пригодности ЛФ на основе 

биофармацевтических исследований; 

• избирать модели экспериментальных исследований ЛФ для научного 

обоснования технологии производства лекарственных препаратов; 

• разрабатывать новые и совершенствовать существующие методы анализа ЛС 

для повышения качества изготовленной продукции и сокращения времени 

анализа, используя необходимое оборудование и руководствуясь 

нормативными материалами, учитывая физико-химические свойства 

компонентов; 

• разрабатывать и пересматривать фармакопейные статьи и стандарты 

предприятия на новые и действующие лекарственные препараты с учетом 

физико-химических свойств компонентов; 

• разрабатывать технологические регламенты производства отдельных ЛС 

малыми сериями по частоповторяемым прописям, учитывая физико-

химические свойства ингредиентов, имеющееся оборудование, помещение и 

другие факторы; 

• составлять технологические схемы и инструкции мелкосерийного 

производства инъекционных и инфузионных растворов в условиях малых 

предприятий и больничных аптек, используя необходимое оборудование 

относительно требований GMP и другой нормативной документации. 

6. Обеспечение рационального применения лекарственных средств 

• определять преимущества и недостатки ЛП разных фармакологических групп 

с учетом биофармацевтических, фармакокинетических и фармакологических 

особенностей ЛС, а также анатомо-физиологических особенностей больного 

(возраст, пол, физическое состояние и др.); 

• определять влияние факторов, которые зависят от состояния и особенности 

организма человека (физиологичные, патологические) на процессы 

всасывания, распределения, депонирования, метаболизма и выведения ЛС; 

• на основе анатомо-физиологических особенностей человека, 

фармакологических свойств ЛП и ЛФ определять оптимальный режим 

введения лекарств (время, кратность, длительность); 

• определять возможное влияние еды на фармакокинетические и 

фармакологические свойства ЛС (время и количество всасывания, 

длительность действия, путь введения). 

7. Определение сроков и условий хранения лекарственных веществ 

• определять условия и сроки хранения лекарственных веществ в 

фармацевтических заведениях, учитывая физико-химические, технологические 

свойства лекарственных и вспомогательных веществ и руководствуясь 

инструкциями, приказами, другой документацией, определять влияние 

тароупаковочных материалов на стабильность лекарственных форм. 

 



 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ» 

 

Для выпускников фармацевтического факультета очной формы обучения 

государственная аттестация по дисциплине "Управление и экономика в фармации" 

осуществляется в 2 этапа: 

Этап I – лицензионный экзамен «Крок - 2. Фармация»; 

Этап II – практически ориентированный экзамен по дисциплине 

«Технология лекарственных средств». 

Для выпускников фармацевтического факультета заочной формы обучения 

государственная аттестация по дисциплине «Технология лекарственных 

средств» осуществляется составлением практически ориентированного экзамена. 

Государственный экзамен «Технология лекарственных средств» проводится в 

виде практически-ориентированного. Отличие между традиционным проведением 

государственной аттестации и практически ориентированным экзаменом в том, что 

студент путем выбора определяет не перечень предлагаемых теоретических 

вопросов и практических навыков, а выполняет под контролем комиссии 

определенные задачи деятельности. Перечень задач деятельности, которые 

оцениваются, построенный на основе отраслевых стандартов высшего образования 

– Образовательно-квалификационной характеристики и Образовательно-

профессиональной программы подготовки специалиста направления 

"Фармация", которые определяют общие требования к свойствам и качествам 

выпускника высшего учебного заведения. 

После изучения цикла дисциплин технологического направления выпускник 

фармацевтического высшего учебного заведения должен уметь выполнять базовые 

производственные функции, которые достигаются осуществлением 21 типичной 

задачей деятельности. Каждой задаче соответствует система умений по решению 

этой типичной задачи деятельности. Во время демонстрации выпускником 

практического умения экзаменаторы могут задавать ему теоретические вопросы 

для проверки теоретических знаний. 

Во время проведения государственного практически ориентированного 

экзамена «Технология лекарственных средств» с целью оценки личных и 

профессиональных качеств выпускника на способность решать перечисленные 

задачи деятельности кафедрой ОЭФ и ТЛ разработаны специальные задания, 

которые сгруппированы в 2 блока. В соответствии с ними разработаны 2 Протокола 

проведения и оценки государственного экзамена. 

 



 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УМЕНИЙ ИХ 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ" 

Результат практически-ориентированного государственного экзамена по 

дисциплине «ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» для студентов очной 

формы обучения определяется требованиями кредитно-модульной системы 

организации учебного процесса. Отдельно оцениваются 2 протокола: 

первый протокол содержит 4 типичных задачи деятельности, каждая из 

которых оценивается баллами «1», «0,5», «0» (выполнено, выполнено не 

полностью, не выполнено) – СА1, 

второй протокол содержит 11 ситуационных задач, основных умений и 

навыков, которые оцениваются баллами «1» и «0» (выполнено, не выполнено) – 

СА2. 

Балл за первую (вторую) часть экзамена определяется как среднее 

арифметическое всех баллов, зафиксированных в индивидуальном протоколе 

проведения и оценки соответствующей части экзамена. Средние арифметические 

баллы за первую СА1 и вторую СА2 части экзамена лежат в диапазоне от 0 до 1 и 

округляются до двух знаков после запятой. Оценка выпускника на экзамене по 200-

балльной шкале вычисляется по формуле: 

 (СА1 + СА2) / 2 * 200 

Конвертация суммы баллов, набранных студентом отдельно по протоколам 

№1 и №2 в оценку на государственном экзамене по 200-балльной шкале и 

традиционной – 4-балльной шкале, проводится в соответствии с табл. 1, 2. 

Таблица 1 

Критерии выставления оценки по традиционной 4-балльной шкале 

 

После проведения экзамена для всех студентов деканатом проводится 

ранжирование для определения оценок по шкале ECTS в соответствии с 

существующими нормами (табл. 3). Студенты, которые получили на экзамене 100 

баллов и меньше (оценка «2»), не вносятся в список студентов, которые 

ранжируются. Результаты ранжировки заносятся в соответствующие сведения и 

протоколы.  

 

Оценка по 200-балльной шкале Оценка по 4-балльной шкале 

От 180 до 200 баллов 5, «отлично» 

От 140 до 179 баллов 4, «хорошо» 

От 101 до 139 баллов 3, «удовлетворительно» 

100 баллов и меньше 2, «неудовлетворительно» 



 
Таблица 2 

Нормограмма оценки на государственных экзаменах 

по 200-балльной шкале и традиционной 4-балльной шкале 

Протокол №2 Протокол №1 

  
Общ. 

бал 

4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

Общ.б

ал 
Ср. бал 

1 0,88 0,75 0,63 0,5 0,38 0,25 0,13 0 

11 1 

1,00 

200 

5 

0,94 

188 

5 

0,88) 

176 

4 

0,815 

163 

4 

0,75  

150 

4 

0,69 

138 

3 

0,63  

126 

3 

0,565 

113 

3 

0,50  

100 

2 

10 0,91 

0,96  

192 

5 

0,895 

179 

4 

0,83 

166 

4 

0,77 

154 

4 

0,71  

142 

4 

0,645 

129 

3 

0,58) 

116 

3 

0,52 

104 

3 

0,46 

92 

2 

9 0,82 

0,91  

182 

5 

0,85 

170 

4 

0,79  

158 

4 

0,725 

145 

4 

0,66 

132 

3 

0,60 

120 

3 

0,54 

108 

3 

0,475 

95 

2 

0,41 

82 

2 

8 0,73 

0,87  

174 

4 

0,805 

161 

4 

0,74  

148 

4 

0,68 

136 

3 

0,62 

124 

3 

0,555 

111 

3 

0,49  

98 

2 

0,43 

86 

2 

0,37 

74 

2 

7 0,64 

0,82  

164 

4 

0,76 

152 

4 

0,70  

140 

4 

0,635 

127 

3 

0,57 

114 

3 

0,51 

102 

3 

0,45 

90 

2 

0,385 

77 

2 

0,32 

62 

2 

6 0,55 

0,78  

156 

4 

0,715 

143 

4 

0,65 

130 

3 

0,59 

118 

3 

0,53 

106 

3 

0,465 

93 

2 

0,40 

80 

2 

0,34 

68 

2 

0,28 

56 

2 

5 0,45 

0,73  

146 

4 

0,665 

133 

3 

0,60  

120 

3 

0,54 

108 

3 

0,48 

96 

2 

0,415 

83 

2 

0,35 

75 

2 

0,29 

58 

2 

0,23 

46 

2 

4 0,36 

0,68 

136 

3 

0,62 

124 

3 

0,56 

112 

3 

0,495 

99 

2 

0,43 

86 

2 

0,37 

74 

2 

0,31 

62 

2 

0,245 

49 

2 

0,18 

36 

2 

3 0,27 

0,64  

128 

3 

0,575 

115 

3 

0,51  

102 

3 

0,45 

90 

2 

0,39 

78 

2 

0,325 

65 

2 

0,26 

52 

2 

0,20 

40 

2 

0,14 

28 

2 

2 0,18 

0,59  

118 

3 

0,53 

106 

3 

0,47 

94 

2 

0,405 

81 

2 

0,34 

68 

2 

0,28 

56 

2 

0,22 

44 

2 

0,155 

31 

2 

0,09 

18 

2 

1 0,09 

0,55  

110 

3 

0,485 

97 

2 

0,42 

84 

2 

0,36 

72 

2 

0,30 

60 

2 

0,235 

47 

2 

0,17 

34 

2 

0,11 

22 

2 

0,05 

10 

2 

0 0 

0,50  

100 

2 

0,44 

88 

2 

0,38 

76 

2 

0,315 

63 

2 

0,25 

50 

2 

0,19 

38 

2 

0,13 

26 

2 

0,065 

13 

2 

0,00 

0 

2 

 

Таблица 3 

Критерии определения оценки ECTS 

Статистический показатель Оценка ECTS 

Наилучшее 10% студентов «A» 

Следующее 25% студентов «B» 

Следующее 30% студентов «C» 

Следующее 25% студентов «D» 

Последнее 10% студентов «E» 



 

5. ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ БУДЕТ 

ОЦЕНИВАТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 

 

5.1. Перечень типичных рецептов для аптечного изготовления ЛП 

 

1. Раствора кислоты борной 

2% - 150 мл 

Дай. Обозначь. Для примочек на 

поврежденную кожу 2 раза в день. 

 

2. Натрия хлорида 1,8 

Раствора фурацилина 

(1:5000) – 200 мл 

Дай. Обозначь. Для промывания ран. 

 

3. Раствора Люголя 10 мл 

Дай. Обозначь. По 5 капель 2 раза в 

день с молоком во внутрь после еды. 

4. Раствора кальция глюконата 

5% – 150 мл 

Дай. Обозначь. По 1 чайной ложке 3 

раза в день после еды. 

 

5. Раствора кислоты хлоридной  

2% - 150 мл 

Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке  

 3 раза в день перед едой во внутрь. 

6. Раствора аммония гидроксида  

5% - 100 мл 

Дай. Обозначь. Для вдыханий. 

7. Раствора кислоты уксусной  

3% - 200 мл  

Дай. Обозначь. Для обтираний. 

 

8. Раствора пероксида водорода 

2% - 150 мл 

Дай. Обозначь. Для обработки ран. 

 

9. Раствора жидкости калия ацетата 

5% - 150 мл 

Дай. Обозначь. По 1 чайной ложке  

3 раза в день во внутрь. 

10. Раствора формальдегида 

10 % - 150 мл 

Дай. Обозначь. Для протирания рук. 

11. Натрию салицилата 2,0 

Настойки валерианы 6 мл 

Сиропа простого 10 мл 

Воды мятной до 200 мл 

Смешай. Дай. Обозначь. По 1 

столовой ложке 3 раза в день во 

внутрь. 

12. Этилморфина гидрохлорида 0,1 

Калия бромида 5,0 

Адонизида 5 мл 

Настойки валерианы 10 мл 

Воды очищенной до 150 мл 

Смешай. Дай. Обозначь. По 1 

столовой ложке 3 разы в день во 

внутрь. 

 



 

13. Хлоралгидрата 1,0 

Калия бромида 4,0 

Кофеиня-бензоатя натрия 0,6 

Настойки ландыша 

Настойки валерианы по 6 мл 

Воды очищенной до 200 мл 

Смешай. Дай. Обозначь. По 1 

столовой ложке 3 разы в день. 

 

14. Калия йодида 1,0 

Натрия гидрокарбоната 2,0 

Нашатырно-анисовых капель 4 мл 

Сиропа простого 10 мл 

Воды очищенной до 200 мл 

Смешай. Дай. Обозначь. По 1 

столовой ложке 3 разы в день во 

внутрь. 

 

15. Линимента летучего 50,0 

Смешай. Дай. Обозначь. Для 

растираний при болях в суставах. 

 

16. Линимента Розенталя 100,0 

Смешай. Дай. Обозначь. Наносить 

сеточкой 1 раз в день после 

разогревания. 

 

17. Ментола 1,0  

Камфоры 

Хлоралгидрата по 1,5 

Смешай. Дай. Обозначь. Зубные 

капли. По 2 капли 2 раза в день 

18. Натрия тетрабората 0,2 

Глицерина 10,0 

Смешай. Дай. Обозначь. Закапывать 

в уши по 2 капли 3 раза в день. 

 

19. Раствора дикаина 0,5% - 10 мл 

Раствора адреналина гідрохлорида 

(1:1000) - 20 капель 

Смешай. Дай. Обозначь. По 4 капли 

в нос 2 раза в день. 

 

20. Настоя корня алтеи 200 мл 

Натрия гидрокарбоната 4,0 

Кодеина фосфата 0,2 

Грудного эликсира 5 мл 

Смешай. Дай. Обозначь. По 1 

столовой ложке 3 раза в день. 

 

21. Камфоры 3,0 

Масла подсолнечного 30,0 

Смешай. Дай. Обозначь. Для 

растираний. 

 

22. Раствора желатина 5% - 100,0 

Дай. Обозначь. По 1 десертной  

ложке через каждых 3 часа во 

внутрь. 

 

23. Раствора крахмала 100,0 

Хлоралгидрата 2,0 

Смешай. Дай. Обозначь. 

На 2 клизмы на ночь. 

24. Раствора колларгола  

0,5% - 100 мл  

Дай. Обозначь. Для инстиляций в 

мочевой пузырь. 

 

25. Ихтиола 3,0 

Воды очищенной 100 мл 

Смешай. Дай. Обозначь.  

Для тампонов. 

26. Протаргола 0,3 

Воды очищенной 100 мл 

Смешай. Дай. Обозначь.  

Для спринцеваний на ночь. 

 



 

27. Анестезина 1,5 

Талька 4,0 

Спирта этилового 50 мл 

Воды очищенной 60 мл 

Смешай. Дай. Обозначь. Для 

повязок. 

 

28. Магния оксида 3,0 

Раствору натрия гидрокарбоната 

1% - 100 мл 

Смешай. Дай. Обозначь. По 1 

столовой ложке 3 раза в день во 

внутрь. 

29. Ментола 0,2 

Натрия гидрокарбоната 

Натрия хлорида по 2,0 

Воды очищенной 200 мл 

Смешай. Дай. Обозначь. Для 

полосканий горла 2 раза в день. 

30. Эмульсии масляной 150,0 

Ментола 1,5 

Смешай. Дай. Обозначь. По 1 

столовой ложке 3 раза в день во 

внутрь после еды. 

 

31. Ментола 0,1 

Вазелина 

Ланолина безводного по 5,0 

Смешай, чтобы образовалась мазь. 

Дай. Обозначь. Смазывать 

поврежденную кожу 2 раза в день. 

32. Ментола  

Камфоры по 0,1 

Вазелины 10,0 

Смешай, чтобы образовалась мазь.  

Дай. Обозначь. Для растираний 2 

раза в день. 

 

33. Воска белого 2,0 

Спермацета 4,0 

Масла персикового 14,0 

Смешай, чтобы образовалась мазь. 

Дай. Обозначь. "Мазь 

спермацетовая." Смазывать кожу на 

ночь 

34. Крахмала  

Воды очищенной по 0,7 

Глицерина 9,3 

Смешай, чтобы образовался гель. 

Дай. Обозначь. Мазь глицериновая. 

 

35. Дерматола 0,2 

Вазелина 10,0 

Смешай, чтобы образовалась мазь. 

Дай. Обозначь. Накладывать мазь 

под повязку на ночь. 

 

36. Мази ксероформной 5,0 

Цинка оксида 0,5 

Смешай, чтобы образовалась мазь. 

Дай. Обозначь. Смазывать кожу рук 

2 раза в день. 

 

37. Ксероформа 

Дегтя по 0,6 

Масла касторового до 20,0 

Смешай. Дай. Обозначь. Линимент 

Вишневского. 

38. Масла подсолнечного 7,4 

Кислоты олеиновой 0,1 

Раствора аммиака 2,5 мл 

Смешай. Дай. Обозначь. Для 

растирания при болях. 



 

39. Дерматола 0,05 

Ментола 

Новокаина по 0,1 

Стрептоцида 0,5 

Вазелина  

Ланолина по 5,0 

Смешай, чтобы образовалась мазь. 

Дай. Обозначь. Закладывать в обе 

ноздри 2 раза в день. 

 

40. Новокаина 

Ментола по 0,1 

Протаргола 0,4 

Вазелина  

Ланолина по 5,0 

Смешай, чтобы образовалась мазь. 

Дай. Обозначь. Закладывать в обе 

ноздри 2 раза в день. 

41. Колларгола 0,4 

Воды очищенной 1 мл 

Ланолина безводного 3,0 

Вазелина 6,0 

Смешай, чтобы образовалась мазь. 

Дай. Обозначь. Закладывать в обе 

ноздри 2 раза в день. 

 

42. Фурацилина 0,02 

Масла какао 1,0 

Смешай, чтобы образовалась свеча 

Дай таких доз № 10. 

Обозначь. По 1 свече 2 раза в день 

ректально. 

 

43. Хинина гидрохлорида 0,3 

Кислоты борной 0,2 

Кислоты лимонной 0,02 

Масла какао 2,0 

Смешай, чтобы образовался шарик. 

Дай таких доз № 10. 

Обозначь. По 1 шарику на ночь в 

вагину. 

 

44. Стрептоцида  

Цинка оксида по 0,2 

Бутирола достаточное количество. 

Смешай, чтобы образовалась свеча. 

Дай таких доз № 10. 

Обозначь. По 1 свече на ночь в 

прямую кишку. 

45. Стрептоцида 0,2 

Масла какао сколько нужно, чтобы 

образовалась палочка длиной 5 см, 

диаметром 4 мм 

Дай таких доз № 10. 

Обозначь. По 1 палочке 2 раза в день 

в уретру. 

 

46. Протаргола 0,2 

Массы желатино-глицериновой 

достаточное количество. 

Смешай, чтобы образовались 

вагинальные суппозитории № 10.  

Дай. Обозначь. По 1 шарику 2 раза в 

день в вагину. 

 

47. Атропина сульфата 0,0003 

Сахара 0,2 

Смешай, чтобы образовался 

порошок. Дай таких доз № 10. 

Обозначь. По 1 порошку 3 раза в 

день во внутрь после еды. 

48. Прозерина 0,002 

Сахара 0,3 

Смешай, чтобы образовался 

порошок. 

Дай таких доз № 10. 

Обозначь. По 1 порошку 3 раза в 

день во внутрь после еды. 

 



 

49. Натрия гидрокарбоната 

Кальция карбоната по 2,0 

Смешай, чтобы образовался 

порошок. 

Разделы на равные части № 10. 

Обозначь. По 1 порошку 3 раза в 

день во внутрь. 

 

50. Дерматола 5,0 

Цинка оксида 10,0 

Талька 15,0 

Смешай, чтобы образовался 

порошок. Дай. Обозначь. Присыпка. 

 

51. Кислоты аскорбиновой 0,2 

Рутина 0,05 

Глюкозы 0,2 

Смешай, чтобы образовался 

порошок. 

Дай таких доз № 6. 

Обозначь. По 1 порошку 3 раза в 

день во внутрь. 

52. Рибофлавина 0,01 

Кислоты аскорбиновой 0,1 

Глюкозы 0,2 

Смешай, чтобы образовался 

порошок. Дай таких доз № 6. 

Обозначь. По 1 порошку 3 раза в 

день во внутрь. 

 

53. Этакридина лактата 0,03 

Глюкозы 0,2 

Смешай, чтобы образовался 

порошок. Дай таких доз № 6. 

Обозначь. По 1 порошку 3 раза в 

день во внутрь. 

54. Ментола 0,03 

Стрептоцида 0,2 

Смешай, чтобы образовался 

порошок. 

Дай таких доз № 6. 

Обозначь. Вдыхать при насморке. 

 

55. Раствора атропина сульфата  

1% - 5 мл 

Дай. Обозначь. По 2 капли 2 раза в 

день в оба глаза. 

 

56. Раствора натрия тетрабората  

1% - 150 мл 

Дай. Обозначь. Примочка для глаз.  

57. Спирта этилового 20% - 30 мл 

Глицерина 5,0 

Раствора кислоты борной  2% - 35 мл 

Воды укропной 30 мл. 

Смешай. Дай. Обозначь. Лосьон для 

ухода за нормальной кожей. 

58. Спирта этилового 70% - 50 мл 

Глицерина 15,0 

Серы осажденной 10,0 

Спирта камфарного 10 мл 

Смешай. Дай. Обозначь. Лосьон для 

ухода за жирной кожей. 

 



 

5.2. Перечень типичного технологического оборудования для промышленного 

производства и проведения фармако-технологического контроля качества ЛС 

1. Щечная дробилка. 

2. Шаровая мельница периодического действия. 

3. Аппарат с псевдоразжиженным слоем для гранулирования таблеткових смесей 

СГ-30. 

4. Сушилка с псевдоразжиженным слоем СП-30. 

5. Ротационная таблеткова машина. 

6. Дражевальний котел. 

7. Таблетковая машина “Драйкота”. 

8. Барабанный фриабилятор. 

9. Лабораторный идентификатор процесса распада таблеток “корзина что 

колеблется”. 

10. Лабораторный идентификатор процесса растворения таблеток “корзина что 

вращается”. 

11. Лабораторный идентификатор процесса растворения таблеток “прибор с 

лопастью”. 

12. Лабораторный идентификатор процесса растворения таблеток “проточная 

кювета”. 

13. Автомат типа “Mark”, для изготовления капсул капельным методом. 

14. Автоматическая линия фирмы “Leiner” для изготовления капсул методом 

прессования. 

15. Перколяторы-экстракторы. 

16. Циркуляционный вакуум-випарной аппарат фирмы “Симакс”. 

17. Турбинный распылитель для получения эмульсий. 

18. Жидкостный свисток. 

19. Электропанель для плавления мазевых основ. 

20. Трехвальцевая мазетерка. 

21. Автомат Резепина для отрезка капилляров. 

22. Нутч-фильтр открытый.  

23. Нутч-фильтр закрытый (друк-фильтр).  

24. Вертикальный гранулятор. 

25. Дисковая мешалка. 

26. Реактор смеситель. 

27. Аппарат для наполнения ампул шприцевым методом. 

28. Аквадистиллятор «Финн-аква». 

29. Тубонаполнительная машина TF-51. 

30. Магнитострикционный излучатель (для приготовления эмульсий). 

31. Приборы для определения концентрации этанола. 

32. Прибор для определения прочности таблеток на раскол ХНИХФИ. 

33. Клеепромазочная машина. 

34. Мацерационный бак с циркуляцией экстрагента. 

35. Роторно-пульсационный аппарат. 



 

5.3. Перечень типичных задач, используемых в промышленном производстве 

ЛП 

1. При производстве соли карловарской искусственной вместо 200,0 г получено 

199,4 г готового продукта. Написать уравнение материального баланса, 

определить выход, потери, расходный коэффициент. 

2. На фармацевтическом предприятии изготовляют таблетки “Цитрамон” с 

потерями (ε) 3,47%. Напишите уравнение материального баланса на 

изготовление 350 кг таблеток и рассчитайте расходный коэффициент. 

3. Фармпредприятие изготовляет таблетки ”Фурацилин” с эффективностью 99,2%. 

Составьте уравнение материального баланса, найдите расходный коэффициент и 

норму потерь на изготовление 48 кг таблеток. 

4. Выход готового продукта при производстве свинцового пластыря составляет 

98,3%. Составьте уравнение материального баланса, найдите расходный 

коэффициент и норму потерь на изготовление 56 кг свинцового пластыря. 

5. Сколько сырья и экстрагента необходимо для приготовления 150 мл настойки 

беладонны, методом реперколяции с соответствующим коэффициентом 

спиртопоглощения 1,4.  

6. Сколько сырья и экстрагента необходимо для приготовления 250 мл настойки 

листьев эвкалипта методом реперколяции с соответствующим коэффициентом 

спиртопоглощения 1,8.  

7. Рассчитайте скорость перколирования в каплях за минуту, если диаметр 

перколятора 6 см, высота слоя растительного материала 12 см, а количество 

капель в одном мл настойки составляет 50.  

8. Зарисовать схему перколяции, рассчитать количество сырья, первого и второго 

отпусков на изготовление 150 кг жидкого экстракта боярышника. 

9. Зарисовать схему реперколяции с разделением сырья на неравные части за 

фармакопеей США. Указать количество сырья в каждом из перколяторов и 

количество готовой продукции, полученной из каждого из них на изготовление 

320 кг жидкого экстракта. 

10. Зарисовать схему реперколяции с разделением сырья на равные части с 

законченным циклом (в батарее из трех перколяторов), указать количества 

готовой продукции, полученные из каждого перколятора на изготовление 180 кг 

жидкого растительного экстракта. 

11. Сколько нужно воды для разведения 2 л раствора алюминия гидроксиацетата с 

плотностью 1,055, чтобы получить стандартный раствор с плотностью 1,048? 

12. Составить рабочую пропись для получения 2000 мл 20% раствора натрия 

кофеин-бензоата. Коэффициент увеличения объема 0,65 мл/г, плотность 20% 

раствора 1,073 г/см3. 

13. Составить рабочую пропись для получения 1000 мл 10% раствора глюкозы для 

инъекций. Влажность глюкозы 9,8 %, коэффициент увеличения объема 0,69 мл/г, 

плотность 10% раствора 1,0341 г/см3. 

14. Составить рабочую пропись для приготовления 100 ампул по 1 мл 20% 

масляного раствора камфоры для инъекций. Принять Красх = 1,045, плотность 

раствора =  0,926 г/мл. 

15. Составить рабочую пропись для получения 1500 мл 1% изотонического раствора 

глазных капель пилокарпина гидрохлорида. Изотонический эквивалент 

пилокарпина гидрохлорида по натрия хлориду равняется 0,22. 



 

5.4. Перечень типичных ситуационных задач по биофармации 

(обеспечение качества и рационального применения лекарственных средств) 

 

1. На производстве инъекционных растворов новокаина 0,25%, технолог 

использовал в качестве стабилизатора 0,1н раствор натрия гидроксида и ампулы 

из стекла марки АБ. Оцените действия технолога. 

2. На производстве 10% раствора кальция глюконата для инъекций было проведено 

растворение при комнатной температуре и стерилизацию при температуре 120 
0С. Укажите на недостатки в технологии и их вероятные последствия. С какой 

целью к раствору добавляют кальция оксалат? 

3. При производстве растворов гексаметилентетрамина для инъекций проводили 

стерилизацию при температуре 100 0С и для фильтрации использовали фильтр 

ХНИХФИ. Укажите на недостатки технологии, ответ обоснуйте. 

4. Предприятие изготовляет масляные растворы. Раствор камфоры в масле разлили 

в ампулы, изготовленные из стекла марки НС-3. Правильно ли сделал технолог, 

ответ обоснуйте. 

8. На биодоступность лекарственных препаратов влияет много факторов, в том 

числе характер и количество еды, которое употребляют с лекарствами. 

Некоторые лекарства, которые раздражающе действуют на ЖКТ, запивают 

молоком. Провизор порекомендовал пациенту запивать таблетки Панкреатина 

молоком. Оцените действия провизора. 

9. На биодоступность лекарственных препаратов влияет много факторов, в том 

числе характер и количество еды, которое употребляют с лекарствами. 

Некоторые лекарства, которые раздражающе действуют на ЖКТ, запивают 

молоком. Провизор порекомендовал пациенту запивать таблетки 

Окситетрациклина молоком. Оцените действия провизора. 

10. На биодоступность лекарственных препаратов влияет много факторов,  в том 

числе характер и количество еды, которое употребляют с лекарствами. При 

отпуске таблеток Индометацина провизор порекомендовал пациенту запивать 

их молоком. Оцените действия провизора. 

11. При изготовлении глазных капель с колларголом провизор-технолог 

использовал натрия хлорид для создания изотонической концентрации 

раствора. Оцените действия технолога. Предложите вспомогательные вещества 

для изотонирования коллоидных растворов. 

12. На фармацевтическом производстве получены твердые желатиновые капсулы, 

стенки которых тонкие и ломкие. На какой стадии технологического процесса 

допущенные нарушения технологических режимов и какие? Ответ обоснуйте. 

13. На фармацевтическом производстве получены мягкие желатиновые капсулы, на 

поверхности которых наблюдаются волдырьки воздуха и механические 

включения. Какие нарушения допущены в технологическом процессе? Ответ 

обоснуйте.  

14. При прессовании таблеток, последние разрываются на две части, которые 

пристают к пуансонам. В чем заключается технологическая ошибка? Как ее 

устранить? 

15. При определении прочности таблеток на истирание разница конечной массы 10 

таблеток по отношению к начальной составляла 1,3%. Выдержали ли таблетки 

испытания? Ответ обоснуйте. 



 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТИПИЧНЫХ ЗАДАНИЙ И ПРИМЕРЫ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗА ПРОТОКОЛАМИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 

ОБРАЗЦЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ТИПИЧНЫХ ЗАДАЧ И УМЕНИЙ СОГЛАСНО 

ПРЕДЛОЖЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ 

Задание и примеры их выполнения по протоколу №1 

Изготовление лекарственных форм аптечного производства, осуществление 

контроля качества готовой продукции и определение сроков и условий хранения 

лекарственных веществ 

 

ВАРИАНТ 1 

Согласно полученного задания: 

- Провести проверку совместимости ингредиентов, разовых и суточных доз 

ядовитых и сильнодействующих веществ. 

- Провести расчеты необходимых количеств лекарственных и 

вспомогательных веществ. 

- Обосновать оптимальную технологию по стадиям изготовления. 

- Приготовить ЛФ для внутреннего или внешнего применения из 

лекарственных и вспомогательных веществ с учетом их физико-химических 

свойств и требований приказов МЗ Украины. 

- Упаковать и оформить к отпуску лекарственную форму. 

- Оформить паспорт письменного контроля. 

- Указать виды контроля, необходимые для установления качества 

изготовленной ЛФ. 

Rp.: Codeini phosphatis     0,02 

 Anaesthesini 0,3 

 M., f. pulv. D. t. d. N. 10.  

 S. По 1 порошку 3 раза в день во внутрь после еды. 

Даная лекарственная форма – сложный дозированный порошок для 

внутреннего употребления, в состав которого входят сильнодействующие 

вещества. Кодеину фосфат – вещество, которое подлежит предметно 

количественному учету, потому отпускается по требованию. Согласно приказа № 

360 норма одноразового отпуска кодеина фосфата не завышена (0,2 граммов). При 

проверке доз согласно таблиц ГФУ установлено, что дозы не завышены. 

Ингредиенты прописи совместимы. Порошки могут быть приготовлены. 

Лекарственные вещества прописаны в разных количествах, потому смешивания 

проводят в порядке увеличения массы компонентов. 

Расчет: 

Кодеина фосфата, грамма:   в. р д. - 0,1,  в. с. д. - 0,3; 

анестезина, грамму: в. р. д. - 0,5,  в. с. д. - 1,5. 

ППК (обратная сторона) 

Анестезина       0,3 х 10 = 3,0r 

Кодеина фосфата      0,02 х 10 = 0,2r  

Масса одной дозы:     0,3 + 0,02 = 0,32 грамма 



 

Технология. В ступку отвешивают 3,0 грамма анестезина, измельчают и 

отбирают на капсулу, оставив в ступке приблизительно 0,2 грамма. При 

перемешивании добавляют 0,2 грамма кодеина фосфата, полученного по 

требованию. В последнюю очередь частями добавляют из капсулы остаток 

анестезина и перемешивают к однородности. Контроль качества проводят по 

общей схемой (приказ МЗ Украины № 812) и развешивают на 10 доз по 0,32 

грамма, упаковывают в пергаментные капсулы и помещают в пакет. Наклеивают 

номер рецепта и заполняют лицевую сторону ППК (на обороте рецептурного 

бланка). 

 

Выдал:    Codeini phosphatis 0,2   

сер. №       Дата       Подпись 

Получил: Codeini phosphatis 0,2 

  сер. №        Дата        Подпись 

ППК (лицевая сторона) 

Дата                                             № рецепта 

Anaesthesini              3,0 

Codeini phosphatis    0,2 

0,32 № 10 

Приготовил        Подпись 

Проверил           Подпись 

Оформление к отпуску. Сигнатура, этикетки: «Порошки», «Обращаться с 

осторожностью», «Беречь от детей», «Хранить в сухом, прохладном месте», 

опечатывают. 

 

ВАРИАНТ 2 

Согласно полученного задания: 

- Провести проверку совместимости ингредиентов, разовых и суточных доз 

ядовитых и сильнодействующих веществ. 

- Провести расчеты необходимых количеств лекарственных и 

вспомогательных веществ. 

- Обосновать оптимальную технологию за стадиями изготовления. 

- Приготовить ЛФ для внутреннего или внешнего применения из 

лекарственных и вспомогательных веществ с учетом их физико-химических 

свойств и требований приказов МЗ Украины. 

- Упаковать и оформить к отпуску лекарственную форму. 

- Оформить паспорт письменного контроля. 

- Указать виды контроля, необходимые для определения качества 

изготовленной ЛФ. 

 

Rp.: Sol. Aethacridini lactatis 0,02 %    400 ml  

D. S. Для полоскания горла. 

Даная лекарственная форма – раствор для внешнего применения, в состав 

которого входит красящее, труднорастворимое вещество етакридина лактат. Для 

ускорения растворения используют горячую воду очищенную. Дозу препарата не 

проверяем, поскольку раствор предназначен для внешнего применения.  



 

Расчет: 

ППК  (обратная сторона)  

Этакридина лактата     0,02 грамма - 100 мл 

х - 400 мл     х = 0,08 грамма 

Воды очищенной            400 мл 

Технология. В подставке в 400 мл горячей воды очищенной растворяют 0,08 

грамма этакридина лактата (вещество красящее), процеживают в флакон для 

отпуска. Закупоривают, наклеивают номер рецепта и заполняют лицевую сторону 

ППК. Контроль качества осуществляют по общей схеме (приказ МЗ Украины № 

812). 

 

                             ППК  (лицевая сторона) 

Дата                              № рецепта 

Aquae purificatae    400 ml 

Aethacridini lactatis     0,08 

               Vобщ = 400 ml 

      Приготовил   Подпись 

Проверил     Подпись 

 

Оформление к отпуску. Этикетки: «Наружное», «Беречь от детей». 

 

ВАРИАНТ 3 

Согласно полученного задания: 

- Провести проверку совместимости ингредиентов, разовых и суточных доз 

ядовитых и сильнодействующих веществ. 

- Провести расчеты необходимых количеств лекарственных и 

вспомогательных веществ. 

- Обосновать оптимальную технологию за стадиями изготовления. 

- Приготовить ЛФ для внутреннего или внешнего применения из 

лекарственных и вспомогательных веществ с учетом их физико-химических 

свойств и требований приказов МОЗ Украины. 

- Упаковать и оформить к отпуску лекарственную форму. 

- Оформить паспорт письменного контроля. 

- Указать виды контроля, необходимые для установления качества 

изготовленной ЛФ. 

 

Rp.: Acidi ascorbinici                  1,0 

Sol. Natrii bromidi 2 %       200 ml 

Glucosi                                2,0 

Tincturae Valerianae           15 ml 

M. D. S. По 1 столовой ложке 3 разы в день во внутрь. 

 

Даная лекарственная форма – сложная микстура, в состав которой входят 

лекарственные вещества общего списка, настойка валерианы. Ингредиенты 

прописи совместимы. Микстура может быть приготовлена. Для ускорения 

приготовления и обеспечения качества ЛФ целесообразно использовать 



 

концентрированный раствор натрия бромида (20%). Содержание порошковидных 

веществ менее 3%, потому КУО не учитываем (согласно приказа № 197 от 07.09. 

1993 г.). Настойку валерианы добавляем в флакон к отпуску к приготовленной 

микстуре. 

Расчет: 

ППК (обратная сторона) 

Натрия бромида                                2,0 грамма - 100 мл 

x       - 200 мл  x = 4,0 грамма  

Раствора натрия бромида 20 % -вого       4,0 х 5 = 20 мл  

Глюкози                                                      2,0 грамма < 3 % 

Воды очищенной                                        200 - 20 = 180 мл 

 

Технология. В подставку отмеряют 180 мл воды очищенной, растворяют 2,0 

грамма глюкозы и 1,0 грамм кислоты аскорбиновой. Полученный раствор 

процеживают в флакон для отпуска из темного стекла, добавляют 20 мл 20 % -вого 

раствору натрия бромида (светочувствительное вещество) и 15 мл настойки 

валерианы. Закупоривают, взбалтывают, наклеивают номер рецепта и заполняют 

лицевую сторону ППК. Контроль качества осуществляют по общей схеме (приказ 

МЗ Украины № 812).  

 

ППК (лицевая сторона) 

Дата                                             № рецепта 

Aquae purificatae                   180 ml 

Glucosi                                     2,0 

Acidi ascorbinici                     1,0 

Sol. Natrii bromidi 20 %         20 ml 

Tincturae Valerianae              15 ml 

          Vобщ - 215 ml 

Приготовил       Подпись 

Проверил          Подпись 

 

Оформление к отпуску. Этикетки: «Внутреннее», «Хранить в прохладном 

месте», «Перед употреблением взбалтывать», «Беречь от детей». 

 

ВАРИАНТ 4 

Согласно полученного задания: 

 

- Провести проверку совместимости ингредиентов, разовых и суточных доз 

ядовитых и сильнодействующих веществ. 

- Провести расчеты необходимых количеств лекарственных и 

вспомогательных веществ. 

- Обосновать оптимальную технологию за стадиями изготовления. 

- Приготовить ЛФ для внутреннего или внешнего применения из 

лекарственных и вспомогательных веществ с учетом их физико-химических 

свойств и требований приказов МЗ Украины. 

- Упаковать и оформить к отпуску лекарственную форму. 



 

- Оформить паспорт письменного контроля. 

- Указать виды контроля, необходимые для установления качества 

изготовленной ЛФ. 
 
             Rp.: Anaesthesini                5,0 

Sol. Ac. borici 2 %      400 ml 

Talci 

Zinci oxydi 

Amyli                    ana 40,0 

Spiritus aethylici         20 ml 

M. D. S. Смазывать пораженные участки кожи. 

Даная лекарственная форма – суспензия для внешнего применения. В состав 

суспензии входит анестезин – порошок нерастворимый в воде, но легко 

растворимый в спирте; борная кислота медленно растворимая в холодной воде, но 

легко растворимая в горячей воде; цинку оксид, тальк и крахмал не растворимые ни 

в воде, ни в спирте, потому их вводят в состав лекарственной формы по типу 

суспензии. Стабилизатор не добавляют, потому что эти вещества имеют 

гидрофильный характер (смачиваются водой). Содержание порошковидных 

веществ больше 3%, потому суспензию готовят по массе. Концентрация спирта 

этилового в рецепте не указана, потому используют 90% спирт (согласно приказа 

№ 197 от 07.09.1993р.). Ингредиенты прописи совместимы, лекарственная форма 

может быть приготовлена. 

Расчет: 
ППК (обратная сторона)  

Кислоты борной   2,0 грамма - 100 мл 

x      - 400 мл   

 x = 8,0 грамма 

Технология. В флаконе для отпуска из темного стекла растворяют 5,0 грамм 

анестезина в 20 мл спирта этилового 90 % -вого. В подставке в 400 мл горячей воды 

растворяют 8,0 грамм кислоты борной и процеживают в флакон для отпуска. В 

ступке последовательно смешивают по 40,0 граммов цинка оксида, талька и 

крахмала. Измельчают сначала в сухом виде, а затем приблизительно с 60 мл 

готового раствора (по правилу Дерягина). Постепенно добавляют весь раствор. 

Переносят полученную суспензию в флакон для отпуска. Закупоривают, 

взбалтывают, наклеивают номер рецепта и заполняют лицевую сторону ППК. 

Контроль качества осуществляют по общей схеме (приказ МЗ Украины № 812).  
ППК  

(лицевая сторона) 

Дата                                             № рецепта 

Anaesthesini                   5,0 

Spiritus aethylici 90 %   20 ml (16,4) 

Aquae purificatae          400 ml 

Acidi borici                    8,0 

Talci                               40,0 

Zinci oxydi                   40,0 

Amyli                            40,0 

m общ - 549,4 

Приготовил           Подпись 

Проверил              Подпись 



 

Оформление к отпуску. Этикетки: «Наружное», «Перед применением 

взбалтывать», «Беречь от детей». 

 
ВАРИАНТ 5 

Согласно полученного задания: 

- Провести проверку совместимости ингредиентов, разовых и суточных доз 

ядовитых и сильнодействующих веществ. 

- Провести расчеты необходимых количеств лекарственных и вспомогательных 

веществ. 

- Обосновать оптимальную технологию за стадиями изготовления. 

- Приготовить ЛФ для внутреннего или внешнего применения из лекарственных и 

вспомогательных веществ с учетом их физико-химических свойств и требований 

приказов МЗ Украины. 

- Упаковать и оформить к отпуску лекарственной формы. 

- Оформить паспорт письменного контроля. 

- Указать виды контроля, необходимые для установления качества изготовленной 

ЛФ. 

Rp.: Picis liquidae 

Sulfuris praecipitati    ana 3,0 

Vaselini                      ad 30,0 

M., f. ung. 

D. S. Накладывать на пораженные участки кожи. 

Даная лекарственная форма – суспензионная мазь, в состав которой входит сера 

осажденная, - нерастворимая ни в воде, ни в жирах. Содержание серы осажденной больше 

5%, потому для диспергирования не используют вспомогательную жидкость, чтобы не 

изменять консистенцию мази. Ингредиенты прописи совместимы. Мазь может быть 

приготовлена. 

Расчет: 

ППК (обратная сторона) 

Масс. ч., %, серы осажденной  30,0 граммов - 100 % 

     3,0г -  x       x = 10% 

Вазелина                    30,0 - (3,0 + 3,0) = 24,0 грамма 
Технология. В ступку вмещают 3,0 грамма серы осажденной, измельчают, 

добавляют 1,5 грамма дегтя и диспергируют. При перемешивании добавляют остаток 

дегтя и частями 24,0 грамма вазелина, тщательным образом перемешивая к однородности. 

Готовую мазь переносят в баночку для отпуска, закупоривают, наклеивают номер 

рецепта и заполняют лицевую сторону ППК. Контроль качества осуществляют по общей 

схеме (Приказ МЗ Украины № 812). 

ППК (лицевая сторона) 

Дата                                    № рецепта 

Sulfuris praecipitati     3,0 

Picis liquidae               3,0 

Vaselini                      24,0 

т общ = 30,0 

Приготовил           Подпись 

Проверил              Подпись 

Оформление к отпуску. Этикетки: «Мазь», «Хранить в прохладном месте», «Хранить 

в защищенном от света месте», «Беречь от детей». 



 

Задания и примеры их выполнения по Протоколу №2 

 

Производство лекарственных форм в условиях промышленности, определение 

основных показателей качества готовых лекарственных средств; обеспечение 

рационального применения лекарственных препаратов 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Оснащение технологического процесса приборами и аппаратами при 

производстве различных лекарственных форм. 

1.1. Дать правильное название прибора, изображенного на рисунке. 

Объяснить назначение аппарата для промышленной технологии ЛС, либо 

контроле их качества. 

Ответ: 

Название прибора: СП- 30 – сушилка с псевдоразреженным слоем.  

Сушилка используется для сушки гранулята в псевдорозжиженном слое при 

изготовлении таблеток методом прессования с предыдущим влажным 

гранулированием 

 
1 - тележка продуктового резервуара, 2 - ворошытели, 3 - рукавный фильтр, 4 -

вентилятор, 5 - электродвигатель, 6 - калорифер, 7 - фильтр 

 

1.2. Принцип работы прибора 

Поток воздуха, который всасывается вентилятором (4) в верхнюю часть 

каркаса, нагревается в калорифере (6) до заданной температуры, очищается в 

фильтре (7), и попадает непосредственно в сушильную камеру, где проходит через 

резервуар с продуктом снизу вверх, псевдоразжижая слой продукта. Тогда 

увлажненный воздух проходит через рукавный фильтр (3), очищается от мелких 

частей продукта и выбрасывается в атмосферу. 

1.3. Преимущества и недостатки прибора 

- Высокая производительность 

- Сокращение времени сушки материала (в зависимости от физических свойств 

материала и формы длится от 20 до 50 минут); 

- Энергосбережение; 

- Занимают небольшую рабочую площадь. 

Недостатком устройства является относительно высокая стоимость. 



 

2. Производство лекарственных форм, определение основных показателей 

качества ГЛС, совершенствование технологии лекарств. 

 

Согласно полученной задачи: охарактеризовать технологические стадии 

производства, аппаратурное оборудование, составить рабочую пропись или 

материальный баланс для полученной лекарственной формы, указать показатели 

качества, особенности упаковки и маркировки полученного лекарственного 

средства. 

 

2.1. Определить количество сырья и экстрагента, необходимых для 

получения 150 л жидкого экстракта боярышника методом перколяции. Рассчитать 

количество первого и второго отпусков, принять n = 8, K = 3. 

решение: 

 

2.1.1. Проведение необходимых расчетов (ЛРС и экстрагента): 

Жидкие экстракты готовят в соотношении 1: 1, то есть из одной части ЛРС 

получают 1 часть (по массе или по объему) готового продукта. Соответственно, для 

получения 150 л жидкого экстракта необходимо взять 150 кг ЛРС. 

Количество этанола соответствующей концентрации вычисляют по формуле: 

V = P • n + Р • К, где Р - количество жидкого экстракта (или ЛРС) 

V = 150 • 8 + 150 • 3 = 1650 мл 

Первый отпуск составляет 85% от количества готового экстракта: 

150 л -------- 100% 

  Х ------- 85% Х = 127,5 л 

Второй отпуск 1650 - 127,5 = 1522,5 л. 

Второй отпуск (1522,5) упаривают до 15% от количества готового продукта, то есть 

до 22,5 л. 

2.1.2. Характеристика технологических стадий изготовления жидких 

экстрактов: 

- Подготовка производства (подготовка воздуха, помещения, оборудования, 

персонала по классам чистоты С и D); 

- Подготовка исходного сырья (измельчение, просеивание и взвешивание 

сырья; приготовление и свешиванние / отмеривание экстрагента) 

- Экстрагирование ЛРС (перколяция, реперколяция и др.); 

- Очистка вытяжки (отстаивание, фильтрование); 

- Стандартизация готового продукта; 

- Фасовка, упаковка и маркировка. 

2.1.3. Определение основных показателей качества ГЛС: 

- Жидкие экстракты стандартизируют по следующим показателям: 

- Органолептические показатели: цвет, запах, вкус. 

- Идентификация и количественное содержание БАВ (по методикам, 

указанным в соответствующих статьях) 

- Количественное определение спирта по методам ГФУ (дистилляционный 

метод и по температуре кипения) 

- Плотность (определение с помощью пикнометра, ареометра). 

- Сухой остаток (экстрактивные вещества) по методам ГФУ; 

- Тяжелые металлы по методам ГФУ; 



 

- Микробиологическая чистота. 

 

2.2: Лекарственное средство - Капсулы «Аэвит» 

Характеристика ЛФ и особенности приготовления, упаковки и маркировки. 

Мягкие желатиновые капсулы с масляным раствором жирорастворимых 

витаминов, изготовленные ротационно-матричным методом. 

Мягкие желатиновые капсулы фасуют в контурную упаковку (или полимерные 

банки), упаковывают в бумажные коробки. На этикетке указывают дату 

изготовления, особенности и сроки хранения. 

 

3. Обеспечение качества и рационального применения ЛС 

На производстве инъекционных растворов новокаина 0,25%, технолог 

использовал в качестве стабилизатора 0,1 н раствор натрия гидроксида и ампулы из 

стекла марки АБ. Оцените действия технолога. 

Ответ: Технолог поступил неправильно. Для стабилизации раствора 

новокаина целесообразно использовать 0,1 М раствор соляной кислоты. Она 

замедляет гидролиз новокаина, который является солью, образованной слабым 

основанием и сильной кислотой. 

Для ампуллирования растворов ЛВ чувствительных к сдвигу рН в щелочную 

сторону используют ампулы изготовленные из химически устойчивого стекла: НС-

1, НС-3 и УСП-1. Марка стекла АБ не пригодна для этого. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Оснащение технологического процесса приборами и аппаратами при 

производстве различных лекарственных форм. 

1.1. Дать правильное название прибора, изображенного на рисунке. 

Объяснить назначение аппарата для промышленной технологии ЛС, либо 

контроле их качества. 

       Ответ: 

Название прибора: перколяторы-экстракторы.  

Используют для получения извлечений из ЛРС при производстве настоек и 

экстрактов методами перколяции. Метод перколяции включает три стадии, 

которые последовательно проходят одна за другой: замачивание сырья (набухание 

сырья), настаивание, собственно перколяции. 

 

 
а - перколятор цилиндрический, б - перколятор конический, в - перколятор с 

паровой рубашкой; 1- перфорованное дно, 2 - фильтрующий материал. 

 

 

 



 

1.2. Принцип работы прибора. 

В нижней части перколятора находится перфорированная сетка, на которой 

располагают фильтрующий материала (мешковину, холст и т.д.). Набухший или 

сухой материал загружают в перколятор на перфорированное дно с оптимальной 

плотностью, чтобы в сырье оставалось как можно меньше воздуха. Сверху 

накрывают фильтрующим материалом, прижимают перфорированным диском и 

заливают экстрагентом так, чтобы максимально вытеснить воздух. ЛРС заливают 

экстрагентом до образования «зеркала», толщина слоя которого над сырьем должна 

быть ровна 30-40 мм, и проводят настаивание 24-48 ч, в течение которых будет 

достигнута равновесная концентрация. 

Собственно перколяция – непрерывное прохождение экстрагента через слой 

сырья и сбор перколята. При этом слив перколята и одновременная подача сверху 

экстрагента проводятся со скоростью, не превышающей 1/24 или 1/48 рабочего 

объема перколятора за 1 час. 

1.3. Преимущества и недостатки прибора 

Перколяция (процеживание) экстрагента через растительный материал 

обеспечивает постоянную разность концентраций БАВ в сырье и внешней среде 

(экстрагенте). Разница концентраций БАВ является движущей силой процесса 

экстракции. 

Цилиндрические перколяторы удобные в работе при выгрузке сырья, 

конические - обеспечивают более равномерное экстрагирование. Перколяторы с 

паровой рубашкой позволяют осуществлять прямую рекуперацию отработанного 

этанола из ЛРС методом перегонки с водяным паром. 

 

2. Производство лекарственных форм, определение основных показателей 

качества готовых лекарственных средств, совершенствование технологии 

лекарств. 

Согласно полученной задаче: охарактеризовать технологические стадии 

производства, аппаратурное оборудование, составить рабочую пропись или 

материальный баланс для полученной лекарственной формы, указать показатели 

качества, особенности упаковки и маркировки полученного лекарственного 

средства. 

2.1. На фармацевтическом предприятии изготавливают таблетки "Цитрамон" 

с потерями (ε) 3,47%. Напишите уравнение материального баланса на изготовление 

350 кг таблеток и рассчитайте расходный коэффициент. 

Решение: 

2.1.1. Проведение необходимых расчетов 

Общее уравнение материального баланса: 

С1 = С2 + С5, где 

С1 - количество исходных продуктов 

С2 - количество готового продукта 

С5 - потери в процессе производства 

Выход, η = (С2 / С1) • 100 

Потери ε = (С5 / С1) • 100 

Кр = С1 / С2 

С2 = 350 кг (количество готового продукта) 

100% - 3,47% = 96,53% (выход η) 



 

96,53% ----- 350 кг 

100% ------- С1 

С1 = 350 • 100/96, 53 = 362,6 кг (количество исходных материалов или расходные 

нормы) 

Материальный баланс 

С1 = С2 + С5 

362,6 = 350 + 12,6 

Кр = С1 / С2 = 362,6 / 350 = 1,036 

2.1.2. Характеристика технологических стадий изготовления порошков 

- Санитарная обработка производственных помещений 

- Подготовка сырья, вспомогательных материалов и оборудования 

- Измельчение исходных материалов 

- Разделение частей порошка по размерам (просеивание) 

- Смешивание отдельных компонентов 

- Фасовка и упаковка готовой продукции 

2.1.3. Определение основных показателей качества готового лекарственного 

средства 

Порошки контролируют по органолептическим показателям: цвет, запах, 

однородность смешивания. В зависимости от назначения порошков, могут 

определять размер частиц с помощью окулярного микрометрического микроскопа. 

Порошки для наружного применения в однодозовых контейнерах должны 

выдерживать испытания на однородность дозированных единиц, однородность 

содержания и однородность массы. 

 

2.2. Лекарственное средство – Вагинальные суппозитории «Эротекс». 

Характеристика ЛФ и особенности приготовления, упаковки и маркировки. 

Вагинальные суппозитории изготовлены на жировой основе методом литья. 

Суппозитории фасуют в полимерную упаковку, пакуют в бумажные коробки. На 

этикетке указывают дату изготовления, особенности и сроки хранения. 

 

3. Обеспечение качества и рационального применения лекарственных 

средств 

На биодоступность лекарственных препаратов влияет много факторов, в том 

числе характер и количество пищи, которую употребляют с лекарствами. При 

отпуске таблеток Цитрамон провизор порекомендовал пациенту запивать их 

щелочной минеральной водой. Оцените действия провизора. 

Ответ: Провизор поступил верно. Таблетки салицилатов в нейтральной и 

кислой среде ацетилируются и выпадают в осадок в виде камней, а в щелочной 

находятся в растворимом состоянии и легко выводятся из организма, поэтому их 

рекомендуется запивать щелочными напитками. 
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