ВСТУП
Реалізація професійної спрямованості навчання у вищих закладах освіти
ґрунтується на якісній теоретичній базі знань з фундаментальних наук, яка є основою для
подальшого вивчення професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. До програми
фахового вступного випробування за освітньою програмою «Промислова фармація»
внесені питання з курсу «Технології фармацевтичних препаратів», який включає
теоретичні основи фармацевтичної технології, обладнання хіміко-фармацевтичних
підприємств, належні практики у фармацевтичній галузі, промислову технологію
фармацевтичних препаратів.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
1.
Загальні принципи організації виробництв лікарських форм. Технологічний процес
та його компоненти.
2.
Нормативна документація, що використовується при розробці, впровадженні та
промисловому виробництві лікарських препаратів
3.
Планування технологічного процесу. Матеріальний баланс.
4.
Подрібнення, просіювання та змішування у фармацевтичній промисловості.
Забезпечення необхідного ступеню подрібнення та заданих фізіко-хімічних властивостей
матеріалів при використанні різних типів машин. Змішування порошкоподібних та
різаних матеріалів в заводських умовах.
5.
Порошки. Класифікація. Вимоги ДФУ до порошків. Основні правила змішування
інгредієнтів.
6.
Збори лікарські, брикетовані збори, чаї. Класифікація зборів. Технологія зборів.
Вимоги ДФУ
7.
Тверді лікарські форми. Таблетки. Види та номенклатура таблеток. Теоретичні
основи таблетування. Допоміжні речовини Основні групи допоміжних речовин для
таблетування.
Особливості технології. Грануляція та методи грануляції. Вплив
гранулювання на біологічну доступність лікарських речовин. Пресування. Таблетувальні
машини та принцип їх роботи. Пряме пресування. Вимоги ДФУ до якості таблеток
Покриття таблеток оболонкою. Технологія дражування та обладнання. Технологія
плівкових покриттів. Технологія покриття пресуванням. Гранули, драже, спансули.
Технологічний процес одержання. Оцінка якості. Номенклатура. Упакування, зберігання.
8.
Розчини медичні. Визначення та класифікація розчинів. Розчинення як дифузійнокінетичний процес. Шляхи інтенсифікації процесів розчинення (температурний та
гідродинамічний). Види перемішування (механічне, гідравлічне, гравітаційне). Реактори.
Приготування розчинів (розчинення, хімічна взаємодія). Способи очищення
(відстоювання, фільтрування, центрифугування) та апаратура. Відстійники періодичної та
Стандартизація розчинів. Фасування та пакування розчинів. Зберігання.
9.
Парентеральні лікарські форми (ПЛФ). Класифікація ПЛФ. Номенклатура.
Технологія виробництва ін'єкційних препаратів та інфузійних розчинів. Концентрати для
ін'єкційних або внутрішньовенних інфузійних розчинів. Апаратура. Виробництво
стерильної продукції залежно від способу досягнення стерильності. Розчинники для

ін’єкційних розчинів і вимоги до розчинників. Одержання води для ін’єкцій в заводських
умовах (багатоступеневі апарати, електроліз, зворотній осмос). Проблеми вихідних
лікарських речовин. Шляхи стабілізації ін’єкційних розчинів. Стабілізатори. Інфузійні
розчини. Технологія плазмозамінних та дезинтоксаційних розчинів. Стерильні емульсії та
суспензії для парентерального застосування. Порошки для стерильних розчинів.
Особливості технології. Таблетки для ін’єкційних розчинів. Характеристика. Особливості
технології. Перспективи розвитку стерильних ін’єкційних лікарських форм. Шляхи
підвищення терміну зберігання.
10.
Очні лікарські форми. Класифікація. Вимоги до очних крапель. Особливості
технології виробництва розчинів (водних, олійних), мазей з антибіотиками. .Забезпечення
стерильності. Способи стерилізації. Очні плівки. Характеристика основ. Технологія
виробництва. Види та перспективи упаковки очних ЛФ.
11.
Екстракційні лікарські препарати. Екстрагування з рослинної та тваринної
сировини. Класифікація та сучасний асортимент екстрагентів (вода, спирт, хлороформ,
ацетон та ін). Основні закономірності екстрагування капілярно пористої сировини з
клітинною структурою. Основні технологічні фактори, які впливають на повноту та
швидкість екстрагування. Шляхи інтенсифікації масообміну. Настоянки. Класифікація.
Одержання настоянок. Мацерація, можливість її інтенсифікації Перколяція.
Стандартизація настойок. Визначення концентрації спирту в настойках. Екстракти.
Класифікація. Рідкі екстракти та способи одержання. Очищення та стандартизація. Густі
та сухі екстракти та способи одержання. Олійні екстракти. Способи одержання. Оцінка
якості. Екстракти-концентрати. Поліекстракти. Препарати з свіжої рослинної сировини.
Особливості виробництва. Біогенні стимулятори (з рослинної та тваринної сировини), їх
властивості та умови одержання. Максимально очищені препарати. Стандартизація.
12.
Медичні капсули. Мікрокапсули. Лікарські засоби в желатинових капсулах.
Технологія мікрокапсулювання. Лікарські форми на основі мікрокапсул. Лікарські засоби
в желатинових капсулах. М'які капсули, технологія, апаратура, стандартизація. Тверді
желатинові капсули, особливості технології виготовлення. Типи капсул. Методи
заповнення капсул. Чинники, що впливають на біодоступність ЛР у желатинових
капсулах. Механізм розпадання м’яких та твердих капсул.
13.
Промислове виробництво м’яких лікарських форм. Лініменти, суспензії, емульсії,
мазі, креми, гелі, студні. Агрегативна та кінетична стійкість суспензій. Класифікація
емульсій. Стабільність емульсій. Теорії стабілізації емульсій, лініментів, мазей.
Емульгатори, класифікація. Фактори, що впливають на фізичну, хімічну та
мікробіологічну стабільність емульсій. Стабілізація пінних лікарських препаратів.
Вивільнення та біодоступність лікарських речовин із емульсій. Промислове виробництво
суспензій та емульсій. Апаратура. Стандартизація. Класифікація мазей. Сучасні вимоги до
лікарської форми « Мазі». Пасти. Мазеві основи. Класифікація мазевих основ. Вимоги до
основ. Технологія мазей. Апаратура. Стандартизація мазей.
14.
Ректальні лікарські форми (РЛФ). Класифікація РЛФ. Супозиторії. Класифікація
супозиторних основ, вимоги до них. Технологія супозиторіїв. Стандартизація.
15.
Лікарські засоби, що знаходяться під тиском. Допоміжні речовини – розчинники,
пропеленти, ПАР, плівкоутворювачі, коригени, консерванти, антиоксиданти. Класифікація
аерозольних лікарських форм. Технологічна схема виготовлення фармацевтичних
аерозолів. Наповнення концентратом. Введення пропелента. Методи наповнення балонів

(під тиском, за допомогою інертного газу, зрідженими пропелентами, при низькій
температурі). Стандартизація.
16. Характеристика обладнання хіміко-фармацевтичних виробництв (ХФВ) та вимоги до
нього. Конструкційні матеріали, характеристика та вимоги до них. Трубопроводи, типи та
класифікація. Ємкісне обладнання, характеристика, класифікація.
17. Обладнання для виготовлення води де мінералізованої, очищеної та для їн’єкцій.
Фільтрація, іонний обмін, дистиляція, зворотній осмос, електродеіонізація. Фармакопейні
методи одержання води очищеної, для ін’єкцій та високоочищеної. Апаратура.
18. Обладнання для подрібнення та класифікації лікарських та допоміжних речовин
фармацевтичного виробництва. Характеристика та конструкційні особливості.
19. Обладнання для виробництва твердих лікарських форм. Типи та конструкції
змішувачів, грануляторів, сушарок, багатофункціональних типів обладнання (змішувач –
гранулятор – сушарка). Типи та характеристики машин для виготовлення таблеток
(таблет-преси). Типи та характеристики обладнання для нанесення покриття на таблетки
та гранули. Фасувальне та пакувальне обладнання у фармацевтичному виробництві, типи,
характеристика.
20. Обладнання для виробництва м’яких та твердих медичних капсул. Типи та конструкція
обладнання для виготовлення м’яких желатинових капсул і твердих желатинових капсул.
Апарати для заповнення твердих желатинових капсул лікарськими засобами. Обладнання
для пакування.
21. Обладнання для виробництва м’яких лікарських форм. Типи, конструкція, принцип
дії. Типи, конструкція обладнання для фасування та упаковки мазей. Типи та конструкція
обладнання для виготовлення супозиторіїв
22. Обладнання для виробництва рідких лікарських засобів в асептичних та стерильних
умовах. Реактори, типи, конструкція. Фільтрувальне обладнання, типи та конструкція.
Обладнання з підготовки ампул та флаконів до заповнення. Обладнання для заповнення,
запаювання, маркування та пакування ампул і флаконів. Автоматизовані установки
виготовлення ін’єкційних засобів за сучасними технологіями. Обладнання для
виготовлення ліофілізованих форм лікарських препаратів.
23. Обладнання для виробництва лікарських препаратів за екстракційними технологіями
Типи та конструкція екстракторів. Характеристика типів і конструкцій установок для
випарювання та сушки екстрактів у виробництві густих та сухих екстрактів
24. Обладнання для виробництва лікарських засобів методами мікробіологічного синтезу.
Ферментатори, флотатори, випарні апарати та сушарки (типи, принцип дії). Ознайомлення
із типами та конструкцією сушарок.
25. Обладнання для виробництва лікарських засобів в аєрозольній упаковці. Типи та
конструкція обладнання для наповнення, контролю та упаковки аерозолів. Особливості
конструкцій пристроїв для заповнення та контролю.
26. Фармацевтична система якості лікарських засобів. Нормативна документація. Належні
практики GхP. Концепція забезпечення якості лікарських засобів GMP. Основні
принципи системи забезпечення якості GMP. Вимоги належної виробничої практики до
управління якістю.
27. Вимоги належної виробничої практики GMP до приміщень, обладнання,
технологічного процесу, контролю якості, персоналу. Належна документація як частина
системи гарантії якості.
28. Валідація. Види валідації. Валідаційна документація.

29. Кваліфікація. Стадії кваліфікації. Види документів з кваліфікації.
30. Валідація процесів(валідації аналітичних методик, технологічних та
допоміжних процесів). Документація.
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