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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у студентів системи знань, що забезпечують, використо-

вувати здобуті знання щодо методів фармацевтичної технології одержання 

фармсубстанцій та готових лікарських форм та знання методів їх контролю в 

при здійсненні технологічного процесу одержання біофармацевтичного 

продукту та при здійсненні біоінженерних перетворень. 

 

Компетентності: К11; ФК2.4 

Результати навчання: ПР13; ПРс2.4  
 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Біотехнологія фармсубстанцій та 

фармпрепаратів 

Аналітичні методи науково-дослідної 

роботи в фармацевтичній 

біотехнології 

Біонанотехнологія, нанобіофізика та 

нанофармація 

Основи промислових технологій 

біологічно активних речовин 

Аналітичний контроль та стандартизація 

фармсубстанцій та фармпрепаратів 

Основи біокінетики та 

фармакокінетики 

 Біобезпека та біоетика в біотехнології 

та біоінженерії 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 180/6 64 116 32 32  –  Р 2 – + 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 35,55 %. 
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у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
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1 2 3 4 5 

Змістовий модуль № 1.  
Розділ 1. Загальні питання технології ліків промислового виробництва 

1 Л 2 

Тема 1. Загальні питання технології ліків 

промислового виробництва. Вимоги ДФУ до 

лікарських препаратів. 

Поняття  технології виробництва готових 

лікарських форм та її основні задачі. Класифікація 

лікарських форм. Основні терміни та поняття в 

галузі виробництва ліків: лікарський засіб, діюча 

речовина, допоміжна речовина, лікарська сировина, 

лікарська форма, лікарський препарат, готова 

продукція, готовий лікарський препарат. Основні 

терміни та поняття в галузі виробництва ліків: 

технологічний процес, стадія виробництва, 

технологічна операція, валідація, напівпродукт, 

відходи виробництва. Нормативно технічна 

документація в промисловому виробництві ліків 

Розчини для інфузій та ін’єкцій, ліофілізовані 

форми, емульсії, мазі, супозиторії, очні краплі, 

емульсії, таблетки та ін.  Допоміжні речовини та їх 

роль у складі препаратів. Стандартизація лікарських 

засобів в Україні. Основні положення GMP. 

1 – 13, 

дод. 1 – 4 

Розділ 2. Рідкі лікарські препарати для зовнішнього застосування 

2 Л 2 

Тема 2.  Технологічні методи одержання готових 

лікарських форм з вмістом продуктів 

біотехнології.  

Екстракція та кристалізація  при виробництві 

біотехнологічних препаратів; Випарювання, 

адсорбція та методи хроматографії; 

Центрифугування, дезінтеграція мікроорганизмів 

1-13 

3. СР 2 Підготовка до лабораторних занять № 1 1-13 
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4 ЛЗ 4 

Лабораторні заняття № 1 Техніка безпечної роботи 

в лабораторії. Знайомство з технічною 

документацією в технології ліків. Нормативно-

технічна документація та виробництво лікарських 

засобів згідно GMP.  Приготування 

фармацевтичних розчинів в лабораторних умовах. 

1 – 13 

5 СР 7 

Як висушити велику партію антибіотиків 

(пеніцилін, стрептоміцин, тетрациклін) із 

урахуванням того, що синтезовані субстанції мають 

високий вміст вологи і є термолабільними 

речовинами? Методи контролю якості антибіотиків 

– оцінка  біологічної активності. 

 8 – 13 

  6 Л 2 

Тема 3.  Парентеральні лікарські  форми.  

Пакування для ін'єкційних препаратів. Види 

ампул та флаконів, їх маркування. Класи і марки 

ампульного скла. Оцінка якості ампульного скла. 

Методи миття ампул. Їх переваги і недоліки. Сушка 

і стерилізація ампул. Вимоги GMP (належної вироб-

ничої практики) до виробництва стерильної 

продукції.  Стерилізуюча фільтрація та обладнання 

для неї. Методи приготування ін'єкційних розчинів. 

Обладнання для отримання рідких  стерильних 

форм. Методи наповнювання первинної упаковки, 

запаювання ампул. Визначення герметичності 

ампул. Контроль стерильності обладнання. 

Постадійний контроль якості ін'єкційних розчинів. 

Маркування і пакування ампул з розчином. 

1 – 7 

  7 Л 2 

Тема 3.  Парентеральні лікарські форми. 
Класифікація  лікарських парентеральних 

препаратів  - ін’єкційні та інфузійні   форми: 

вакцини, розчини антибіотиків, гормонів, 

наноформи лікарських форм: емульсії, ліпосоми, 

полімерні наночастки та ін. Вимоги до виробництва  

парентеральних препаратів.  Вимоги до якості 

парентеральних препаратів. Стадії виробництва 

парентеральних препаратів  (розчинення, 

ізотоніювання, стабілізація, введення консервантів  

та  антиоксидантів); 

1 – 13 

  8 СР 7 

1. Наведіть приклад екстрактів, які отримують із 

використанням зріджених газів. У чому сутність і 

переваги даного способу.  

2. Екстракти з лімітованою верхньою межою 

діючих речовин. 

3. Екстракція органічними розчинниками. Апарат 

Сокслета. 

4.  Методи визначення екстрагованих речовин. 

1-13 
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  9 СР 2 Підготовка до лабораторних занять № 2 8-13 

10 ЛЗ 4 
Лабораторні заняття № 2 Отримання екстрактів із 

виростанням апарату Сокслета.  
8-13 

11 Л 2 

Тема 3. Парентеральні лікарські форми 

Технологія виробництва парентеральних 

препаратів - санітарні норми при одержанні 

препаратів: підготовка вентиляційного повітря для 

чистих приміщень, одержання води очищеної та 

води для ін’єкцій, підготовка технічного одягу, 

приготування дез. розчинів, підготовка персоналу,  

підготовка чистих приміщень та обладнання). 

1 – 12 

 

 

 

 

 

 

 

12 СР 7 

1. Опишіть приготування і дослідження екстракту 

куркуміну 

2. Опишіть приготування і дослідження екстракту 

кореню солодки сухого. 

5 

13 СР 2  Підготовка до лабораторних занять № 3 8-13 

14 ЛЗ 4 

Лабораторні заняття № 3 Виробництво екстрактів в 

лабораторних умовах. Рекуперація та ректифікація 

спирту в лабораторних умовах. 
8-13 

15 Л 2 

Тема3. Парентеральні лікарські форми 

Технологія виробництва парентеральних 

препаратів  (підготовка первинної упаковки: 

флаконів та  ампул, приготування розчинів, 

стерилізуюча фільтрація, ліофілізація); 

Парентеральні препарати із вмістом 

біотехнологічних продуктів (антибіотики, гормони 

та ін.). 

3,4, 8,9, 

11- 13 

16 Л 2 

Тема 3. Парентеральні лікарські форми 

Ліофілізація та її  основні стадії . 

Кріопротектори. Точка евтектики. Первинна 

упаковка для ліофілізації. Обладнання для 

ліофілізації стерильних форм. Контроль 

ліофілізованих препаратів. 

1-4,  7-9 

17 СР 2 Підготовка до лабораторних занять № 4 13 

18 ЛЗ 4 

Лабораторні заняття № 4 Отримання ефірних олій в 

лабораторних умовах 

Контрольна робота 1.  
13 
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19 Л 2 

Тема 3. Парентеральні лікарські форми. 

Стерилізація фільтрацією. Стерилізація 

термічними методами. Хімічні методи стерилізації. 

Методи контролю стерильності та мікробіологічної 

чистоти. Індикатори для стерилізації.  

1 – 13 

20 Л  2 

Тема 4. Біотехнологія при одержанні вірусних 

вакцинних препаратів.  

Одержання ліофілізованих вакцин проти кору, 

краснухи, паротиту. Вимоги до штамів та 

технологія. Технологія ліофілізації. Контроль та 

стандартизація вакцин. Одержання рідких вакцин 

проти поліомієліту. Вимоги до штамів та 

технологія.  Контроль та стандартизація вакцин. 

1, 7 

21 Л 2 

Тема 5. Нанобіотехнологія при одержані 

лікарських форм. 

Лікарські форми на основі наночасток 

(полімерні, металеві, ліпосомальні та ін.).  

Одержання субстанцій гліцерофосфоліпідів для 

виробництва  нанобіотехнологічних  препаратів. 

Склад екстрактів  та їх властивості. Сировина для 

виробництва гліцерофосфоліпідів. Методи 

екстракції та очищення. Визначення якості ліпідів, 

зберігання та застосування. Ліпосомальні лікарські  

препарати. Технологія одержання та контроль.  

Препарати на основі полімерних наночасток.  

2,5,6 

Змістовий модуль № 2.  
Розділ 2. Тверді лікарські форми 

22 Л 2 

Тема 6. Тверді лікарські препарати (таблетки, 

капсули). Супозиторії 

Характеристика таблеток як лікарської форми. 

Види і групи таблеток. Суть, позитивні і негативні 

сторони прямого пресування. Основні напрями 

виробництва таблеток прямим пресуванням. Стадії 

технологічного процесу отримання таблеток 

прямим пресуванням. Цілі і основні типи грануляції 

при виробництві таблеток. Стадії і апаратурне 

оснащення виробництва таблеток з попередньою 

грануляцією. Волога грануляція. Позитивні і 

негативні сторони цього процесу. Способи 

структурної грануляції. Випадки використання 

сухої грануляції.  Групи допоміжних речовин у 

виробництві таблеток. Стадії і апаратурне 

оснащення виробництва таблеток прямим пресуван-

ням. Стадії і апаратурне оснащення виробництва 

таблеток з попередньою грануляцією. Стадії і 

апаратурне оснащення виробництва таблеток 

покритих оболонкою. Види покриттів таблеток і 

8-13 
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технологія їх нанесення. Допоміжні речовини, 

вживані в покритті таблеток оболонками. Таблетки 

з вмістом біотехнологічних продуктів: вітаміни, 

антибіотики, рибосомальні вакцини, пробіотики, 

глікозиди  та ін.  Плівкові покриття. Типи і 

властивості. Способи нанесення. Пресовані 

покриття. Стадії технологічного процесу і 

устаткування. Контроль якості твердих лікарських 

форм. 

Визначення капсул як лікарської форми. Види 

капсул, їх призначення. Методи виготовлення 

капсул. Виготовлення капсул методом занурення. 

Ротаційно-матричиний метод виготовлення капсул. 

Крапельний метод виготовлення капсул. 

Характеристика м'яких желатинових капсул. 

Характеристика твердих желатинових капсул. 

Контроль якості капсул згідно ДФУ. 

Характеристика оболонки мікрокапсули, її 

різновиди. Капсули з вмістом біотехнологічних 

продуктів. Визначення супозиторіїв.. Основи 

супозиторіїв. Виготовлення супозиторіїв. 

23 Л 2 

Тема 7. Лікарські препарати, одержані за 

допомогою екстракції. Використання методу 

екстракції при одержані біотехнологічних 

продуктів. 

Класифікація продуктів. Отримання 

екстракцією вітамінів: ціанокобаламіну, вітаміну  

D, каротину та ін. Отримання екстракцією 

антибіотиків: пеніцилін, стрептоміцин  та ін.  

Отримання екстракцією гепарину. Отримання 

екстракцією метаболітів рослин. Екстракти  

ліпідних компонентів. Очищення екстрактів 

(відстійники, фільтри).Стандартизація та  

зберігання екстрактів. 

1 – 12 

24 СР 7 

Як висушити велику партію антибіотиків 

(пеніцилін, стрептоміцин, тетрациклін) із 

урахуванням того, що синтезовані субстанції мають 

високий вміст вологи і є термолабільними 

речовинами? Ліофілизація речовин, основні 

параметри, кількість води. Оцінка  залишків 

органічних розчинників  у  субстанціях.   

1- 13 

25 СР 2 
Підготовка до лабораторних занять № 5 

8-13 

26 ЛЗ 4 
Лабораторня заняття № 5 Контроль якості твердих  

лікарських форм (таблеток,  капсул) згідно з ДФУ. 
8-13 

дод. 1 – 4 

Розділ 3. Лікарські препарати, що мають пружно в’язкопластичні  властивості 



1 2 3 4 5 

27 Л 2 

Тема 8. Лікарські препарати, що мають пружно 

в’язкопластичні властивості Мазі. Гелі. 

Лініменти. 

Загальна характеристика і класифікація. Стисла 

характеристика шкіри (особливості 

всмоктування).Основи для мазей. Технологія 

виготовлення. Гомогенні мазі. Лініменти. 

Офтальмологічні мазі. Емульсійні мазі. Комбіновані 

мазі. Суспензійні мазі. Гелі. Біотехнологічні 

продукти у складі мазей.  

8-13 

28 Л 2 

Тема 9. Суспензії. Офтальмологічні очні краплі 

та мазі. 

Визначення суспензій. Класифікація суспензій 

та вимоги до суспензійних лікарських форм. 

Технологія одержання суспензій. Методи 

диспергування конденсаційні. Вимоги до якості 

суспензій. Сучасна класифікація очних лікарських 

форм: розчини та мазі. Вимоги до препаратів до 

офтальмології.  

8-13 

29 СР 7 

Опишіть технологію виготовлення супозиторіїв з 

масла какао та привести методи оцінки якості 

супозиторіїв відповідно до ДФУ. 
11,12 

30 СР 2 Підготовка до лабораторних занять № 6 8-13 

31 ЛЗ 4 

Лабораторні заняття № 6. Отримання мазей в 

лабораторних умовах. Контроль якості. Визначення 

стабільності основ для мазей. Контроль якості 

супозиторіїв.   

      8-13 

32 Л 2 

Тема 10. Біотехнологічні препарати із крові 

людини та рекомбінантні білки плазми крові 

Класифікація препаратів крові. Основи 

технології одержання препаратів крові. Методи 

контролю та стандартизації. Рекомбінантні  білкиі 

плазми крові. Переваги використання 

рекомбінантних препаратів.  

1, 5, 7 

33 СР 12 

Методи стерилізуючої фільтрації, види фільтрів, 

вимоги до субстанцій та допоміжних речовин. 

Розрахунок діючої речовини у препаратах 

(вологість, кількість діючої речовини,  присутність 

води та ін. умови). Присутність стабілізаторів та 

консервантів. Методи оцінки якості стерильних 

розчинів. Механічні домішки у розчинах. Вимоги 

до первинної упаковки.  Обладнання для 

наповнення флаконів та ампул стерильними  

розчинами. 

1 – 12 



1 2 3 4 5 

34 Л 2 

Тема 11  Вимоги до якості лікарських препаратів 

з вмістом біотехнологічних  продуктів. 

Вимоги ДФУ до біотехнологічних продуктів и 

готових лікарських форм.  Нормативна база 

України. Документи ВООЗ. Вимоги до 

технологічного процесу одержання препаратів. 

1-5 

дод. 1 – 4 

35 СР 7 

Способи досягнення ізотонічних концентрацій в 

очних краплях із використанням еквівалентів за 

натрієм хлоридом, законів Рауля (кріоскопічного 

методу), Вант-Гоффа. 

8 – 12 

36 СР 2 Підготовка до лабораторних занять № 7 дод. 1 – 4 

37 ЛЗ 4 
Лабораторні заняття № 7. Контроль якості 

стерильних лікарських форм згідно з ДФУ. 
дод. 1 – 4 

38 СР 2 Підготовка до лабораторних занять № 8 дод. 1 – 4 

40 

 

 

ЛЗ 4 

Лабораторні заняття № 8. Технологія виготовлення 

супозиторіїв  в лабораторних умовах та контроль їх 

якості згідно з ДФУ. 

Контрольна робота 2. 

дод. 1 – 4 

Разом (годин) 118 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 16 

2 Підготовка до лабораторних занять  16  

3 Виконання індивідуального завдання (розрахункова робота) 30 

4 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
54 

 Разом 116 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

    Розрахункова робота   

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

1 
1. Яким чином можна встановити співвідношення між 

відсотковим вмістом етанолу по масі (Сm) і за об`ємом (Сv) при 
15-16 



температурі 20 
о
С?  

2. Скільки потрібно взяти 95% етанолу і води, щоб приготувати 

100кг 40% етанолу?  

3. Визначте об’єм безводного етанолу, якщо при температурі 

20
о
С отримано 150л 86% етанолу.  

4. Як приготувати 500л 40% етанолу із 95%-ого?  

5. В яких кількостях слід взяти 95% і 15% етанол,  

10. На фармацевтичній фабриці є 20 л 15% спирту і 25 л 96% 

спирту. Слід виготовити із них 50 % - вий водно-спиртовий 

розчин. Скільки води слід при цьому використати, який об`єм 

розчину буде отриманий (без врахування контракції)? 

11. Розрахуйте кількість сировини і екстрагенту для отримання 

500 мл настойки звіробою (екстрагент – 40% етанол). Коефіцієнт 

поглинання сировини дорівнює 1,2.  

12. В якому співвідношенні готуються настойки глоду та 

евкаліпту? Вкажіть методи отримання даних препаратів. Складіть 

матеріальний баланс і розрахуйте його основні показники, якщо 

кількість вихідної сировини складає 250,0 кг, а готового продукту 

230,0 кг.  

13. Розрахуйте об’єм 96% етанолу, який необхідний для 

приготування 300 мл настойки заманихи. Опишіть технологію 

приготування екстрагенту для виготовлення даної настойки.  

14. Розрахуйте кількість сировини і екстрагенту для отримання 

400 мл настойки конвалії. Коефіцієнт поглинання сировини 

дорівнює 1,1.  

15. Розрахуйте швидкість перколяції в краплях в хвилину, якщо 

діаметр перколятора 60 см, висота шару завантаженої рослинної 

сировини 130 см, в 1 мл перколяту 38 крапель. Через скільки 

секунд повинна витікати одна крапля?  

16. Отримано 100 кг густого екстракту з вмістом вологи 40%. 

Визначте, до якої маси слід упарити отриманий густий екстракт, 

щоб довести його до стандартного вмісту вологи.  

17. Складіть робочий пропис для отримання 70 г густого 

екстракту із вмістом вологи 30% із листя трилиснику, що містить 

26% екстрактивних речовин, які витягуються киплячою водою.  

18. Отримано 250 кг густого екстракту зі вмістом вологи 16%. 

Як довести препарат до стандартного вмісту вологи 30%.  

19. Із 5 кг кореню солодки, який містить 25% екстрактивних 

речовин, отримано 800 г сухого екстракту зі вмістом вологи 5%. 

Складіть матеріальний баланс за екстрактивними речовинами і 

знайдіть росхідний коефіцієнт.  

20. Скільки необхідно екстрагенту, якщо для отримання сухого 

екстракту алтейного кореню фітохімічний цех отримав 300 кг 

даної сировини (n=8; К=3).  

21. На фармацевтичній фабриці виготовлено 250 кг сиропу 

алтейного кореню. Видаткові норми для виробництва 100 кг 

продукції: екстракту алтейного кореня сухого – 2,1 кг, сиропу 

цукрового – 103 кг. Яку кількість сировини витрачено? Чому 

дорівнює росхідний коефіцієнт Кросх?  

22. Скільки слід узяти розчину основного ацетату свинцю із 

щільністю 1,330, щоб отримати 4 кг розчину із щільністю 1,230?  

23. Отримано 200 мл розчину основного ацетату алюмінія із 



щільністю 1,050. Скільки потрібно додати води, щоб отримати 

препарат із щільністю 1,048?  

24. Рефрактометричний аналіз показав вміст цукру в сиропі 

65,6%. Яку кількість води слід додати до 32 кг такого сиропу для 

доведення його до 64%?  

25. Скільки цукру слід узяти для приготування малинового 

сиропу із 19 кг підготовленого для цієї мети соку? 

26. Складіть робочий пропис для отримання 30000 ампул 

місткістю 1 мл 20% розчину камфори в маслі. Чому дорівнює 

росхідний коефіцієнт Кросх?  

27. Складіть робочий пропис на отримання 2000 ампул 

місткістю 50 мл 40% розчину глюкози, якщо Кросх= 1,031, 

вологість глюкози 10%.  

28. Після стерилізації ампул проводять перевірку на 

герметичність запаювання. Яким чином проводиться перевірка 

цілісності ампул із масляним розчином?  

29. Отримано 500 л 38,3 % розчину гексаметилентетраміну для 

ін`єкцій. Приведіть розчин до норми – 40% (щільність 1,091).  

30. Для стабілізації 5, 10 і 20% розчинів новокаїну 

використовують антиоксиданти і їх комбінації. Наведіть пропис 

комбінації антиоксидантів для стабілізації даних розчинів. 

31. Розрахуйте ізотонічну концентрацію розчинів глюкози 

безводної, молекулярна маса якої дорівнює 180,18. 

 32. Складіть робочий пропис для отримання 1 л 10% розчину 

глюкози для ін`єкцій. Вологість глюкози 9,8%, коефіцієнт 

збільшення об`єму 0,69 мл/г, щільність 10% розчину 1,0341 г/мл. 

33. Із 100 г грануляту отримано 98 г подрібненого продукту. 

Після просіювання отримали просів в кількості 78 г і відсів 16,6 г. 

Складіть матеріальний баланс. Визначте витратний коефіціент. 

34. Скласти сумарний матеріальний баланс, якщо при 

подрібненні 50 кг стрептоциду  одержали  49 кг  продукту, просіяна 

фракція становила 45 кг, та відсів 1,7. Знайти  вихід, витрати, 

розхідний  коефіцієнт. 

35. Приготувати 1 тонну порошку локричного кореня 

складного (Кр = 1,001). 

36. На одному підприємстві дитячу присипку готують з розхідним 

коефіцієнтом 1,250, на другому - 1,300. На якому підприємстві 

технологічний процес організовано ефективніше? 

37. Визначьте клас ампульного скла, якщо при проведенні 

тесту на хімічну стійкість потенціометричним методом зсув рН 

складає: 0,7; 1,3; 1,9.   

2 

Оформлення письмової роботи 

Розрахункова робота виконується у формі на стандартних 

аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 14 pt через 1,5 

інтервали з використанням абзацного відступу 1,25 мм і вирівню-

вання тексту «По ширині». 

Рукописний текст повинен бути виконаний креслярським 

шрифтом. 

Робота брошурується в папку і здається викладачу в день 

захисту роботи. 

Письмова робота повинна містити: 

1) титульний лист;  

 



2) власне текст роботи; 

3) список використаних джерел. 

Зразок оформлення титульного аркуша:  

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls  

У список використаних джерел слід включити всі джерела, які 

нумеруються в порядку їх цитування в тексті. Зразки оформлення 

посилань у списку використаних джерел: 

http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf  

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання, з окремої навчальної дисципліни – це методи взаємодії 

між викладачем та студентами, а саме методи подання інформації студентові  

в ході його пізнавальної діяльності.  

На лекційних, практичних та семінарських заняттях з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни 

«Біонанотехнологія та нанобіофізика» використовуються наступні методи. 

Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

Студенти здобувають знання у «готовому» вигляді, слухаючи лекцію, або з 

навчальної (або методичної) літератури, або за допомогою Інтернет-посібника. 

Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в 

рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. Такий метод якнайширше 

застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна 

використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, 

висновків.  

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого 

зразка ситуаціях. Організовується діяльність студентів за кількаразовим 

відтворенням засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні 

вправи, лабораторні, практичні роботи, програмований контроль, різні форми 

самоконтролю. Цей метод застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-

рецептивним методом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють 

формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація. 

Метод проблемного навчання. Викладач, перш ніж знайомити з 

матеріалом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім 

розкриваючи систему доказів, порівнюючи погляди, різні підходи, показує 

спосіб розв’язання поставленого завдання. Студенти стають свідками й 

співучасниками наукового пошуку і не тільки сприймають, усвідомлюють та 

запам'ятовують готову інформацію, але й стежать за логікою доказів, за рухом 

думки педагога. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – в організації 

активного пошуку розв’язання висунутих педагогом пізнавальних завдань або 

під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. 

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls
http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf


Процес мислення поетапно направляється й контролюється педагогом або 

самими учнями на основі роботи над завданнями і навчальними посібниками. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, ведуть спостереження й виміри та виконують інші 

пошукові дії. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 

самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. Дослідницький 

метод безпосередньо переходить у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук.  

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни 

здійснюють згідно з кредитною системою організації навчального процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою. Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та 

практичних заняттях визначені наступним чином. 

Оцінка «відмінно»/А – студент демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 

вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку; 

вміння проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні 

практичні задачі; відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні.  

Оцінка «добре»/В – студент демонструє глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу; вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні 

задачі; проте відповіді на запитання містять певні неточності. 

Оцінка «добре»/С – студент демонструє міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного застосування; вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати 

практичні задачі; проте наявне невміння використовувати теоретичні знання 

для розв’язування складних практичних задач. 

Оцінка «задовільно»/D – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного 

застосування; вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне 

невміння давати аргументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати 

викладений матеріал і виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні 

практичні задачі. 

Оцінка «задовільно»/Е – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі; проте наявне незнання окремих (непринципових) 

питань з матеріалу модуля; невміння послідовно і аргументовано висловлювати 

думку; невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач. 

Оцінка «незадовільно»/FX (потрібне додаткове вивчення) – коли студент 

дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 



необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний 

конспект лекцій. Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом.  

Оцінка «незадовільно»/F (потрібне повторне вивчення) – повна відсут-

ність знань значної частини навчального матеріалу модуля; істотні помилки у 

відповідях на запитання; незнання основних фундаментальних положень; 

невміння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під 

час аудиторних занять і самостійної роботи та оцінка (бали) за виконання 

контрольних робіт.  

Поточний контроль реалізується у формі проведення контрольних робіт. 

 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ: 

1. Поняття технології виробництва готових лікарських форм та її 

основні задачі. 

2. Поняття біотехнології виробництва готових лікарських форм та її 

основні задачі. 

3. Класифікація лікарських форм. 

4. Основні терміни та поняття в галузі виробництва ліків: лікарський 

засіб, діюча речовина, допоміжна речовина, лікарська сировина, лікарська 

форма, лікарський препарат, готова продукція, готовий лікарський препарат. 

5. Основні терміни та поняття в галузі виробництва ліків: 

технологічний процес, стадія виробництва, технологічна операція, валідація, 

напівпродукт, відходи виробництва. 

6. Основні терміни та поняття в галузі виробництва ліків: Державна 

Фармакопея України, методи контролю якості, Європейська фармакопея. 

7. Нормативно технічна документація в промисловому виробництві 

ліків: регламенти, технологічні інструкції, стандартні операційні процедури. 

Матеріальний баланс виробництва ліків. 

8. Стандартизація лікарських засобів в Україні. 

9. Основні положення GMP. 

10. Характеристика та класифікація розчинів. 

11. Теоретичні основи розчинення. 

12. Методи  очищення білкових  фармакологічно-активних інгредієнтів 

з використанням методів розділення (ультрафільтрація, гель-фільтрація, йонно-

обмінна хроматографія та ін.)  

13. Методи  очищення білкових  фармакологічно-активних інгредієнтів 

(центрифугування, сепарування, осадження та ін.) 

14. Методи очищення фармакологічно-активних інгредієнтів  методами 

фільтрації.  

15. Санітарні норми при виробництві парентеральних препаратів 

(підготовка вентиляційного повітря для чистих приміщень,  підготовка 

техничного одягу, приготування дез. розчинів, підготовка персоналу). 



16. Санітарні норми при виробництві парентеральних препаратів 

(підготовка чистих приміщень та обладнання). 

17. Одержання води очищенної та води для ін’єкцій – технологія та 

контроль якості. Вимоги ДФУ. 

18. Технологія виробництва парентеральних препаратів  (підготовка 

первинної упаковки: флаконів та  ампул). 

19. Технологія виробництва парентеральних препаратів (приготування 

розчинів, стерилізуюча фільтрація, ліофілізація). 

20. Вимоги до відсутності механічних включень у парентеральних 

формах ліків. 

21. Вимоги до стерильності та апірогенності у лікарських препаратах. 

22. Ізотонічність парентеральних форм. Закони Вант-Гоффа, Рауля та 

використання ізотонічного еквіваленту.  

23. Привести приклади парентеральних препаратів з вмістом 

біотехнологічних продуктів (антибіотики, гормони та ін.). 

24. Пакування для ін'єкційних препаратів. Види ампул та флаконів, їх 

маркування. Класи і марки скла. Оцінка якості скла. 

25. Методи миття ампул та флаконів для парентеральних препаратів. 

Сушка та  стерилізація ампул. Вимоги GMP (належної вироб¬ничої практики) 

до виробництва стерильної продукції.  

26. Обладнання для миття, стерилізації та наповнення первинної 

упаковки.  

27. Використання у складі парентеральних препаратів консервантів, 

стабілізаторів, антиоксидантів.   

28. Стерилізуюча фільтрація та обладнання для неї.  

29. Методи наповнювання первинної упаковки, запаювання ампул та 

герметизація флаконів. Визначення герметичності ампул та флаконів.  

30. Контроль стерильності обладнання. Постадійний контроль якості 

ін'єкцій¬них розчинів. Маркування і упакування ампул з роз¬чином. 

31. Ліофілізація та її  основні стадії . Кріопротектори. Точка евтектики. 

Первинна упаковка для ліофілізації.  

32. Обладнання для ліофілізації стерильних форм. Контроль 

ліофілізованих препаратів. 

33. Стерилізація фільтрацією. Стерилізація термічними методами. 

Хімічні   методи стерилізації.  

34. Методи контролю цілостності  стерилізуючих фільтрів. 

35. Методи контролю стерильності та мікробіологічної чистоти. 

Індикатори для стерилізації.  

36. Одержання ліофілізованих вакцин проти кору, краснухи, паротиту. 

Вимоги до штамів та технологія.  

37. Технологія ліофілізації живих вакцин.  Контроль та стандартизація 

вакцин.  

38. Одержання рідких вакцин проти поліомієліту. Вимоги до штамів та 

технологія.  Контроль та стандартизація вакцин. 

39. Вимоги ДФУ до якості противірусних вакцин. 



40. Лікарські форми на основі наночасток (полімерні, металеві, 

ліпосомальні та ін.). 

41. Одержання субстанцій гліцерофосфоліпідів для виробництва  

нанобіотехнологічних препаратів. Склад екстрактів  та їх властивості. Сировина 

для виробництва гліцерофосфоліпідів.  

42. Методи екстракції та очищення  ліпідів.  

43. Методи  упарювання та концентрації. 

44. Визначення якості ліпідів, зберігання та застосування.  

45. Методи ультразвукової обробки та гомогенізації високого тиску. 

Недоліки та переваги.  

46. Ліпосомальні лікарські  препарати. Технологія одержання та 

контроль. 

47. Типове обладнання для одержання ліпосомальних лікарських 

препаратів. 

48. Переваги ліпосомальних лікарських засобів. 

49. Методи оцінки якості ліпосомальних лікарських форм згідно вимог 

ДФУ.  

50. Препарати на основі полімерних наночасток. 

51. Методи кількісного та якісного контролю парентеральних 

препаратів в процесі технологічного циклу. 

52. Методи кількісного та якісного контролю готових лікарських форм 

парентеральних препаратів  з вмістом біотехнологічних продуктів. 

53. Характеристика таблеток як лікарської форми. Види і групи 

таблеток. 

54. Технологія одержання таблеток.  Суть, позитивні і негативні 

сторони прямого пресування. Основні напрями виробництва таблеток прямим 

пресуванням.  

55. Стадії технологічного процесу отримання таблеток прямим 

пресуванням.  

56. Цілі і основні типи грануляції при виробництві таблеток. Стадії і 

апаратурне оснащення виробницт¬ва таблеток з попередньою грануляцією. 

Волога грануляція. Позитивні і негативні сторони цього процесу.  

57. Способи структурної грануляції.  Випадки використання сухої 

грануляції. 

58. Роль подрібнення у фармацевтичному виробництві. Міра і види 

подрібнення. Теорія подрібнення. Як визначається вибір машин для 

подрібнення? 

59. Просіювання. Ситова класифікація подрібненої сировини. 

Матеріали і види сіток. Конструкції механізованих сит. 

60. Змішування. Типи змішувачів. 

61. Цілі і основні типи грануляції при виробництві таблеток. 

62. Основні технологічні стадії виробництва розчинів для ін’єкцій. 

63. Випадки використання сухої грануляції.  

64. Групи допоміжних речовин у виробництві таблеток. 



65. Стадії і апаратурне оснащення виробництва таблеток прямим 

пресуванням. 

66. Стадії і апаратурне оснащення виробництва таблеток з 

попередньою грануляцією. 

67. Стадії і апаратурне оснащення виробництва таблеток покритих 

оболонкою. 

68. Види покриттів таблеток і технологія їх нанесення. 

69. Допоміжні речовини, вживані в покритті таблеток оболонками. 

70. Суспензійний метод покриття таблеток оболонками. Його переваги. 

71. Параметри, що впливають на процес покриття таблеток оболонками 

при дражируванні. 

72. Групи допоміжних речовин у виробництві таблеток.  

73. Стадії і апаратурне оснащення виробництва таблеток прямим 

пресуван¬ням.  

74. Стадії і апаратурне оснащення виробництва таблеток з 

попередньою грануляцією.  

75. Стадії і апара¬турне оснащення виробництва таблеток покритих 

оболонкою.  

76. Види покриттів таблеток і технологія їх нанесення.  

77. Допоміжні речовини, вживані в покритті таблеток оболонками.  

78. Таблетки з вмістом біотехнологічних продуктів: вітаміни, 

антибіотики, рибосомальні вакцини, пробіотики, глікозиди  та інші.  

79. Плівкові покриття таблеток. Типи і властивості. Способи 

нанесення. Пресовані покриття. Стадії технологічного процесу і устаткування.  

80. Контроль якості твердих лікарських форм. 

81. Визначення капсул як лікарської форми. Види кап¬сул, їх 

призначення. 

82. Методи виготовлення капсул. Виготовлення капсул методом 

занурення. Ротаційно-матрічиний метод виготовлення капсул. Крапельний 

метод виготовлення капсул.  

83. Характеристика м'яких желатинових капсул. Характеристика 

твердих желатинових капсул.  

84. Контроль якості капсул згідно ДФУ. Характеристика оболонки 

мікрокапсули, її різновиди.  

85. Капсули з вмістом біотехнологічних продуктів.  

86. Визначення супозиторіїв.. Основи супозиторіїв.  

87. Виготовлення супозиторіїв.  

88. Контроль супозіторіев згідно ДФУ. 

89. Теоретичні основи екстрагування.  

90. Екстрагування рослинної і тваринної сировини.  

91. Чинники, що впливають на процес екстрагування: гістологічна 

будова, коефіцієнт вимивання і поглинання, величина поверхні сировини, 

різниця концентрацій, температура, тривалість екстракції, вплив екстрагента 

(екстракційні здібності, селективність, ресорбція, в'язкість, величина 



поверхневого натягнення і реакції середовища на збільшення швидкості і 

повноти екстрагування). 

92. Способи екстрагування – мацерація і її модифікації, перколяція, 

реперколяція з діленням сировини на рівні частини і нерівні частини, 

протитечійна екстракція у батареї екстракторів і екстракторах безперервної дії, 

циркуляційне екстрагування. 

93. Інтенсифікація процесу екстрагування: турбоекстракція, (вихрова), 

екстрагування сировини на роторно-пульсаційному апараті РПА, екстрагування 

з використанням ультразвуку, змінного тиску (чотирикорпусна установка 

"карусельного типу"), екстрагування за допомогою електричних зарядів, 

екстрагування з використанням електроплазмолізу і електродіалізу. 

94. Апаратура для екстрагування: мацераційні баки, батареї 

екстракторів з комунікаціями і без комунікацій. Екстрактори безперервної дії. 

Екстрактори з використанням нагріву, змінного тиску, перемішування, 

подрібнення, ультразвука, вібраційні,  і так далі. Перколяція. Отримання 

екстрактів. 

95. Лікарські препарати, одержані за допомогою екстракції. 

Використання методу екстракції при одержані біотехнологічних продуктів. 

96. Класифікація продуктів отриманих екстракціею.  Отримання 

екстракцією вітамінів: ціанокобаламіну, вітаміну  D, каротин та інші.  

Отримання екстракцією антибіотиків: пеніцилін, стрептоміцин  та ін.  

Отримання екстракцією гепарину.  Отримання екстракцією метаболітів рослин. 

Екстракти  ліпідних компонентів. 

97. Лікарські препарати, що мають пружно в’язкопластичні  

властивості   Мазі. Гелі. Лініменти. Загальна характеристика і класифікація. 

98. Стисла характеристика шкіри (особливості всмоктування).  

99. Основи для мазей. Технологія виготовлення. Гомогенні мазі. 

Лініменти. Офтальмологічні мазі. Емульсійні мазі. Комбіновані мазі. 

Суспензійні мазі. Гелі. 

100. Допоміжні речовини у складі мазей, гелів,  лініментів. 

101. Біотехнологічні продукти у складі мазей. 

102. Суспензії. Визначення суспензій. Класифікація суспензій та вимоги 

до суспензійних лікарських форм.  

103. Технологія одержання суспензій. Методи диспергування  

конденсаційні. Вимоги до якості суспензій.  

104. Офтальмологічні очні краплі та мазі. Сучасна класифікація очних 

лікарських форм: розчини та  мазі.   

105. Вимоги до препаратів до офтальмології. Ізотоничність, 

стабілізатори, консерванти.  

106. Біотехнологічні препарати із крові людини. Кваліфікація препаратів 

крові. Основи технології одержання препаратів крові.  

107. Рекомбінантні білки плазми крові. Переваги використання 

рекомбінантних препаратів. 

108. Методи контролю та стандартизації препаратів з крові людини.  



109. Вимоги до якості лікарських препаратів з вмістом біотехнологічних  

продуктів.  Вимоги ДФУ до біотехнологічних продуктів и готових лікарських 

форм.   

110. Нормативна база України. Документи ВООЗ. Вимоги до 

технологічного процесу одержання біотехнологічних продуктів та препаратів. 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
 

Індивідуальне 

 завдання (Р) 

Відвідування 

лекцій та 

лабораторних 

занять 
Контрольна 

робота 1 

Контрольна 

робота 2 

20 20 30 30 100 

 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A Відмінно 

82 … 89 B 
Добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D 
Задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є базовий навчальний посібник, навчальний контент, кейси 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання до 

комплексної контрольної роботи, методичні вказівки для заочників та шкала та 

критерії оцінювання знань та вмінь студентів, які є в наявності на сайті кафедри 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/  

 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/
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