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Мета курсу — розробка раціональної стратегії, побудованої на суворо 

науковому підході до призначення ліків, що виключає довільний підбір 

лікарських форм, допоміжних речовин та біологічно необґрунтованої 

технології лікарських препаратів, оволодіння студентами теоретичними та 

практичними основами біофармації для наукового обґрунтування складу та 

технології нових лікарських засобів та удосконалення існуючих з 

використанням сучасних допоміжних речовин, нових технологій, шляхом 

підвищення їх ефективності та зменшення побічної дії на організм. 
Міждисциплінарні зв'язки. В структурно-логічній схемі дисциплін базується 

на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: біологія з основами 

генетики, біологічна фзика з фізичними методами аналізу, безпека 

життєдіяльності: основи біоетики та біобезпеки, біологічна хімія, 

фармакогнозія, клінічна біологія, сучасні методи досліджень біологічних 

систем, клінічна фармація та фармацевтична опіка. 
А також, формує засади подальшого вивчення студентом таких 

дисциплін: соціальна економіка у фармації, система якості у фармації, клінічна 

біохімія, переддипломної практики та магістерської роботи. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: вміти самостійно та вільно орієнтуватися в теоретико-
методологічних та практичних аспектах біофармації; вміти професійно 

оперувати термінами, поняттями та ключовими категоріями з курсу; вміти 

визначати і обґрунтовувати спосіб приготування, шлях введення і особливості 

застосування лікарських препаратів; вміти стандартизувати лікарську форму за 

фармацевтичними (технологічними та аналітичними) параметрами і знати 

вимоги щодо безпечності і ефективності лікарських препаратів; знати 

фармацевтичну і біологічну доступність лікарських засобів різними методами; 

вміти проводити розрахунки біодоступності, константи елімінації і періоду 

напіввивільнення речовин із різних лікарських форм, вміти ефективно 

застосувати набуті навички з біофармації в майбутній професійній діяльності. 
Програмні результати навчання: 
знати: основні задачі біофармацевтичних досліджень на сучасному етапі та їх 

роль для практичної охорони здоров’я; значення біофармації при розробці 

складу і технології лікарських засобів; біофармацевтичні чинники і та їх вплив 

на терапевтичну ефективність ліків; біофармацевтичну класифікацію 

лікарських засобів;методи дослідження фармацевтичної і біологічної 

доступності з різних лікарських форм; основну апаратуру, яка 

використовується для визначення фармацевтичної і біологічної доступності 

лікарських засобів; механізми вивільнення лікарських речовин із твердих 

лікарських форм швидкого вивільнення і з модифікованим вивільненням; 

критерії оцінки якості лікарських форм (хімічні, фізико-хімічні, біологічні, а 

також додаткові для кожної лікарської форми); значення дослідження 



фармацевтичної і біологічної доступності; кореляцію умов досліджень in vitro з 

умовами іn vivo.  
уміти: володіти і користуватися необхідної нормативною документацією і 

довідковою літературою; визначати і обґрунтовувати спосіб приготування, 

шлях введення і особливості застосування лікарських препаратів; 

стандартизувати лікарську форму за фармацевтичними (технологічними та 

аналітичними) параметрами і знати вимоги щодо безпечності і ефективності 

лікарських препаратів; прогнозувати можливу взаємодію лікарських препаратів 

при їх одночасному призначенні; вміти визначати фармацевтичну і біологічну 

доступність лікарських засобів різними методами; будувати криві динаміки 

вивільнення досліджуваних препаратів в залежності від різних 

біофармацевтичних чинників; проводити розрахунки біодоступності, константи 

елімінації і періоду напіввивільнення речовин із різних лікарських форм.  
володіти: умінням визначати основні задачі біофармацевтичних досліджень на 

сучасному етапі та їх роль для практичної охорони здоров’я, керуючись даними 

клініко-фармакологічних досліджень для обґрунтування оптимального вибору 

лікарського препарату, визначати переваги та недоліки тієї чи іншої лікарської 

форми конкретних лікарських препаратів різних фармакологічних груп з 

урахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних та фармакологічних 

особливостей лікарського засобу, визначати вплив факторів, які залежать від 

стану і особливостей організму людини на процеси всмоктування, розподілу, 

депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу, ґрунтуючись на 

результатах опитування та анамнезі хворого, визначати можливий вплив їжі на 

фармакокінетичні та фармакологічні властивості лікарських засобів для 

підвищення ефективності та зменшення побічних ефектів, обирати моделі 

експериментальних досліджень різноманітних лікарських форм для наукового 

обґрунтування технології виробництва лікарських препаратів. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Біофармація як наукова і навчальна дисципліна. Предмет і завдання 

біофармації. Біофармацевтичні чинники та їх роль при опрацюванні складу і 

технології лікарських засобів. Біологічна і фармацевтична доступність. 

Дослідження фармацевтичної доступності як критерій оцінки лікарських 

засобів. Вплив ступеня подрібненя, природи допоміжних речовин  та лікарської 

форми на процес вивільнення та всмоктування лікарських засобів з лікарських 

форм. Вплив технологічних чинників на швидкість вивільнення лікарських 

речовин із лікарських форм. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 34 годин аудиторних навчальних занять і 56 годин 

самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


