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Мета курсу — ознайомлення студентів із історичним шляхом розвитку 
фармацевтичної технології, формування у студентів теоретичних основ 
технології лікарських форм; ознайомлення студентів з основними 
технологічними процесами подрібнення, розчинення, дифузія, фільтрація, 
емульгування, екстракція та іншими загальними процесами виробництва 
різноманітних лікарських форм, набуття студентами практичних компетенцій у 
сфері професійної діяльності фармацевтичних працівників. 
Міждисциплінарні зв'язки. Навчальна дисципліна базується на вивченні 
фізики та хімії й інтегрується з такими дисциплінами, як загальна та 
неорганічна хімія, фізична та колоїдна хімія, біологія з основами генетики; 
дисципліна є підґрунтям вивчення аптечної технології ліків, промислової 
технології лікарських засобів, технології лікарських косметичних засобів, що 
передбачає інтеграцію викладання з вище зазначеними дисциплінами на 
формування умінь застосувати знання в процесі подальшого навчання і у 
професійній діяльності; дисципліна закладає основи професійної підготови, 
сприяє формуванню технічного та фармацевтичного мислення, необхідного для 
фармацевтичної спеціальності. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність реалізовувати професійну діяльність на основі 
загальних знань основних етапів становлення та розвитку фармацевтичної 
технології в Україні та країнах світу, нормативно-правових актів України та 
рекомендацій належних фармацевтичних практик. 
Програмні результати навчання: 
Знати: основні теоретичні основи подрібнення, просіювання та змішування 
твердих матеріалів; основні теоретичні основи розчинення твердих тіл в 
рідинах; основні теоретичні основи розподілу неоднорідних систем; основні 
теоретичні основи екстракції; види нестабільності та теоретичні основи 
стабілізації гетерогенних систем; 
уміти: визначати взаємозв'язок розвитку технології ліків з загальноісторичним 
розвитком суспільства; трактувати основні процеси, що характеризують 
стійкість і коагуляцію колоїдних систем; пояснювати основні процеси, що 
відбуваються в гетерогенних системах. 
володіти: базовими знаннями та набутими практичними навичками для 
подальшого вивчення фахових навчальних дисциплін технологічного профілю. 
Зміст навчальної дисципліни 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ. Історичні аспекти 
становлення і тенденції розвитку фармацевтичної технології в країнах світу та в 
Україні. Теоретичні основи подрібнення, просіювання та змішування твердих 
матеріалів. Теоретичні основи розчинення твердих тіл в рідинах. Теоретичні 
основи розподілу неоднорідних систем. Теоретичні основи екстракції. 
Теоретичні основи стабілізації гетерогенних систем. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


