
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Технологія ліків» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 1-4 (перший-четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

4,5 кредити / 135 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Теоретичні знання та формує практичні навички щодо основних 

етапів становлення та розвитку фармацевтичної технології в 

Україні, сучасних напрямків розвитку фармацевтичної галузі та 

професійної діяльності в Україні й за кордоном, загальних вимог 

до виготовлення лікарських засобів різних фармацевтичних груп 

в умовах аптек та промислових фармацевтичних підприємств. 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних основ i 

практичних умінь та навичок виготовлення лікарських засобів в 

умовах аптек та фармацевтичних підприємств з урахуванням 

вимог належної аптечної та виробничої практики; правилам 

складання технологічного документації на виготовлення 

лікарських препаратів, правил їх зберігання та пакування; 

оволодіння знаннями з характеристики, класифікації та 

асортименту лікарських форм; формування у здобувачів вищої 

освіти теоретичних знань та професійних умінь шляхом вивчення 

впливу допоміжних речовин на якість лікарських препаратів, що 

дає можливість більш повно реалізувати науково-творчий 

потенціал у майбутніх спеціалістів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Засвоєння вимог чинних нормативних документів (Державна 

фармакопея України, GPP, настанов і наказів МОЗ) до організації 

виробничої діяльності аптек щодо виготовлення лікарських 

засобів у різних лікарських формах;  ознайомлення з організацією 

виробництва лікарських засобів в умовах фармацевтичних 

підприємств, згідно з вимогами Належної виробничої практики 

(GMP);  використання в професійній діяльності нормативно-

правових та законодавчих актів України, вимог належної аптечної 

практики (GPP) та належної виробничої практики (GМР) до 

виготовлення лікарських засобів в умовах аптек та промислових 

підприємств;  формування у здобувачів вищої освіти знань з: 

теоретичних основ виготовлення різних видів лікарських форм, 



проведення по стадійного контролю, шляхів удосконалення 

технології лікарських форм в аптечних та промислових умовах;  

вивчення впливу умов зберігання та типу упакування на 

стабільність лікарських засобів;  вивчення промислового 

обладнання, приладів та автоматичних ліній. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. Здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати 

ідеї. Навики здійснення безпечної діяльності та охорони 

навколишнього середовища, розуміння необхідності та 

дотримання правил безпеки життєдіяльності. Здатність оцінювати 

та забезпечувати якість виконаних робіт. Здатність 

використовувати у професійній діяльності знання нормативно-

правових, законодавчих актів України та рекомендацій 

Міжнародної фармацевтичної федерації. Здатність брати участь у 

виробничій діяльності аптек щодо виготовлення лікарських 

засобів за рецептами лікарів і замовленнями лікувально-

профілактичних закладів. Здатність брати участь у виробництві 

лікарських засобів в умовах фармацевтичних підприємств, 

включаючи вибір технологічного процесу відповідного 

обладнання згідно з вимогами Належної виробничої практики 

(GMP). Здатність здійснювати професійну діяльність у 

відповідності до вимог санітарно-гігієнічного режиму, охорони 

праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки. Знання та 

розуміння теоретичних основ технології виготовлення різних за 

формою лікарських засобів. Знання номенклатури лікарських 

засобів промислового виробництва, їх загальної характеристики, 

умов зберігання. Уміння готувати лікарські засоби, включаючи 

вибір лікарської форми, обґрунтування технології та вибір 

обладнання відповідно до правил Належних практик. 

Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести 

відповідальність за них у стандартних і нестандартних 

професійних ситуаціях. Аргументувати та оцінювати фактори, які 

впливають на технології виготовлення лікарських засобів. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Основні поняття в технології ліків. Біофармація. Державне 

регулювання виробництва лікарських препаратів. Дозування 

за масою. Дозування за об’ємом. Тверді ліки. Прості 

порошки, дозовані та не дозовані порошки. Порошки з 

барвними, леткими, важко подрібнюваними речовинами. 

Порошки з екстрактами та рідинами. Порошки з отруйними, 

наркотичними,психотропними речовинами та прекурсорами. 

Тритурації, їх використання. Охорона праці під час приготування 

порошків з отруйними, наркотичними, психотропними 

речовинами, прекурсорами. Випробування порошків. 

Маркування. Зберігання у паперових та медичних капсулах. 

Збори. Таблетки. Драже. Гранули. Капсули. Розчини. Загальна 

характеристика справжніх розчинів. Водні розчини. Масо-

об'ємний спосіб приготування розчинів. Техніка безпеки під 

час приготування розчинів. Концентровані розчини для 

бюреткової установки та їх використання. Стандартні рідини та їх 

розведення в умовах аптек. Техніка безпеки під час розведення 



стандартних рідин. Неводні розчини. Розведення спирту 

етилового. Охорона праці під час роботи зі спиртом етиловим. 

Розчини високомолекулярних сполук. Приготування розчинів 

обмежено та необмежено набухаючих ВМС. Колоїдні розчини. 

Приготування розчинів захищених колоїдів та напівколоїдів. 

Краплі. Ароматні води. Емульсії. Суспензії. Настої. Відвари. 

Слизи. Охорона праці під час використання апаратури для 

виготовлення водних витяжок. Фітопрепарати промислового 

виробництва. Екстракти-концентрати та використання в умовах 

аптеки. Лініменти. Мазі. Пасти. Ректальні та вагінальні лікарські 

засоби аптечного та промислового виробництва. Палички. 

Пластирі. Гірчичники. Ін'єкційні розчини. Інфузійні ліки. Очні 

ліки. Ліки для новонароджених та дітей віком до 1 року. Ліки з 

антибіотиками. Фармацевтичні несумісності. Гомеопатія як 

напрям у медицині. Основи технології гомеопатичних ліків. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна (на 

основі ПЗСО) 

Пререквізити Базується на латинська мова, органічна хімія, ботаніка, техніка 

лабораторних робіт  

Пореквізити База для суміжних фармацевтичних дисциплін: фармакології, 

фармацевтична хімія, фармакогнозії.  

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. Навчально-

методичний посібник. 5 вид. Медицина, 2019. 536 с 

Технологія ліків: Навчально-методичний посібник / Косяченко 

Н.М., Домбровська Т.А., Марчук О.С. К.: Медицина, 2017.  464 с. 

Технологія ліків: навч. посіб. 2-ге вид., переробл. і доп.  / 

Марчук О.С., Андрощук Н.Б. К.: Медицина, 2014.  576 с. 

Державна фармакопея України. 2-е видання (ДФУ 2.0). Х., 2016.  

Державна Фармакопея України / ДП “Науково-експертний 

фармакопейний центр”. 1-е вид. Х.: PIPER, 2001; Доп. 1-е. 2004; 

Доп. 2-е. 2008; Доп. 3-е. 2009; Доп. 4-е. 2011.  

Дмитрієвський Д.І., Богуславська Л.І., Хохлова Л.М. та ін. 

Технологія лікарських препаратів промислового виробництва: 

навч. посіб. Вид. 2-е. / За ред. Д.І. Дмитрієвського. Вінниця: Нова 

книга, 2008. 

Марчук О.С., Андрощук Н.Б. Технологія ліків: навч. посіб. К.: 

Медицина, 2008.  

Методичні рекомендації. Вимоги до виготовлення стерильних та 

асептичних лікарських засобів в умовах аптек / Під ред. акад. 

АНТКУ проф. О.І. Тихонова і проф. Т.Г. Ярних. К.:  2005. 

Методичні рекомендації. Вимоги до виготовлення нестерильних 

лікарських засобів в умовах аптек / Під ред. акад. АНТКУ проф. 

О.І. Тихонова і проф. Т.Г. Ярних. К. 2005. 

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 



Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект 

лекцій,методичні рекомендації, які пройшли процедуру 

затвердження цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Лабораторія технології ліків №9, набори флаконів з АФІ та 

лабораторного і аптечного устаткування 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

КАПЛАУШЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 

 

Посада: викладач 

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних 

наук  

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: kaplaushenko1978@gmail.com  

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

Розробник Т.М. Каплаушенко 

mailto:kaplaushenko1978@gmail.com

