
Анотація на дисципліну  
ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 (курс за вибором)  
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — формування теоретичних основ процесів, засвоєння засад 
методологічного підходу до рішення теоретичних і прикладних задач,аналіз 
механізмів типових технологічних процесів, що виявляють загальні 
закономірності їх протікання у фармацевтичній апаратурі,вивчення основних 
розповсюджених конструкцій апаратів та методи їх розрахунку, а також 
формування інженерного мислення у майбутніх фахівців. 
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як фармацевтична 
хімія, фізична та колоїдна хімія, біологічна фізика з фізичними методами 
аналізу, вища математики і статистика, інформаційні технології у фармації, 
комп’ютерне моделювання у фармації, промислова технологія лікарських 
засобів, фармацевтичне та медичне товарознавство. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність аналізувати технічну документацію, вибирати 
устаткування, готувати заявки на придбання і ремонт устаткування; здатність 
аналізувати технологічний процес як об’єкт управління;здатність проектувати 
технологічні процеси з використанням автоматизованих систем технологічної 
підготовки виробництва. 
Програмні результати навчання: 
знати: принципи конструкції типового устаткування для здійснення типових 
хіміко-технологічних процесів; основні методи інтенсифікації, підвищення 
ефективності й оптимізації хіміко-технологічних процесів; 
уміти:  застосовувати закони, теорії, рівняння, методи розрахунку процесів та 
апаратів хіміко-фармацевтичних технологій при вивченні й розробці хіміко-
технологічних процесів; виконувати при розробці технічних проектів 
технологічний розрахунок основних апаратів хіміко-фармацевтичних 
технологій, включаючи матеріальний, термодинамічний, тепловий, 
масообмінний, гідравлічний та економічний розрахунки; розробляти 
конструкції типового устаткування для здійснення типових хіміко-
технологічних процесів; 
володіти: навичками організації хіміко-фармацевтичного виробництва; 
способами розрахунку технологічних процесів, методів проектування 



технологічної апаратури, ознайомити здобувачів вищої освіти з процесами та 
апаратами, які є загальними для всіх хіміко-фармацевтичних технологій. 
Зміст навчальної дисципліни: 
ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. Механічні 
процеси: подрібнення, класифікація, сортування та змішування твердих 
матеріалів. Гідростатика. Гідродинаміка. Переміщення рідин. Насоси. 
Переміщення і стискання газів. Компресори Розділення неоднорідних систем. 
Нагрівання, охолодження. Теплові баланси Теплопровідність. Конвекція. 
Теплопередача. Розрахунок випарних апаратів. Основи масопередачі. 
Абсорбція. Перегонка рідин. Екстракція. Сушка. Кристалізація. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 


