Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньою програмою
«Технології фармацевтичних препаратів»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма розрахована на осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний
рівень «спеціаліст» за спеціальністю 7.12020103 «Технології фармацевтичних
препаратів» і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня
«магістр» за освітньою програмою «Технології фармацевтичних препаратів».
Фахове вступне випробування визначає рівень базових теоретичних знань
абітурієнтів з дисциплін: технологія фармацевтичних препаратів, обладнання та
проектування хіміко-фармацевтичного виробництва, промислова технологія
синтетичних субстанцій, кваліфікація та валідація у фармацевтичному
виробництві.
Тестування розраховане на дві астрономічні години.
ЗМІСТ
ТЕХНОЛОГІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
1. Нормативна документація, що використовується при розробці,
впровадженню та промисловому виробництві лікарських препаратів.
2. Теорія екстрагування біологічно активних речовин з лікарської рослинної
сировини. Фактори, що впливають на процес екстрагування. Статичні і
динамічні методи екстрагування лікарської рослинної сировини.
3. Способи одержання екстрактів і методи їх очищення. Екстрактиконцентрати. Характеристика способів одержання витяжок при
виробництві
екстрактів-концентратів.
Інтенсифікація
процесу
екстрагування при виробництві фітопрепаратів.
4. Препарати біогенних стимуляторів. Класифікація. Способи одержання.
Органопрепарати. Їх класифікація і методи одержання.
5. Капсули. Типи капсул. Основні вимоги ДФУ пропоновані до желатинових
капсул. Мікрокапсулювання. Обладнання, що використовується при
виробництві капсул.
6. М’які лікарські форми. Класифікація. Способи одержання суспензій і
емульсій
у фармацевтичному виробництві.
Обладнання, що
використовується при виробництві м’яких лікарських форм, його
характеристика.
7. Аерозолі. Аерозольні балони і їх конструктивні особливості. Пристрій
клапанно-розпилювальної системи. Пропеленти.
8. Супозиторії як лікарська форма. Характеристика і вимоги, що висуваються
до основ. Промислове виробництво ректальних лікарських форм. Методи
виробництва, стадії та обладнання.
9. Характеристика таблеток як лікарської форми. Технологічні стадії у
виробництві таблеток. Основні вимоги, пропоновані ДФУ до таблеток.
Способи визначення фізико-хімічних і технологічних властивостей
порошків у виробництві таблеток.
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10. Основні групи допоміжних речовин, що використовуються при
виробництві таблеток.
11. Способи покриття таблеток оболонками. Характеристика суспензійного
способу покриття таблеток оболонками. Склад суспензії і характеристика
складових компонентів. Характеристика плівкових оболонок для покриття
таблеток. Плівкоутворювачі і допоміжні речовини, що використовуються
для оболонок.
12. Ін’єкційні та інфузійні розчини. Розчинники, що застосовуються у
виробництві ін'єкційних та інфузійних розчинів.
13. Особливості виробництва стерильних лікарських форм в асептичних
умовах на хіміко-фармацевтичних заводах. Класи чистоти. Способи
наповнення ампул розчинами. Переваги і недоліки методів наповнення.
14. Фільтруючі матеріали. Установки, що використовуються для стерильної
фільтрації. Характеристика способів стерилізації ін'єкційних розчинів в
ампулах. Контроль стерильності.
15. Очні краплі. Особливості їхнього виробництва. Очні лікарські плівки.
Способи їхнього одержання. Контроль якості за ДФУ.
ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ
ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
1. Генеральний план підприємства. Санітарно-захисні зони. Транспортні
комунікації.
2. Характеристика промислових будівель. Об'ємно-планувальні рішення
промислових будівель. Конструктивні схеми промислових будівель та їх
основні елементи.
3. Інженерне проектування. Розробка технологічної схеми виробництва
лікарських засобів.
4. Інженерне проектування. Розробка та графічне зображення апаратурних
схем виробництва лікарських засобів.
5. Складання матеріального балансу виробництва фармацевтичної продукції.
6. Зміст, порядок розробки технічного та технологічного регламенту.
7. Характеристика і класифікація обладнання фармацевтичних виробництв.
Вимоги до обладнання.
8. Основні принципи побудови чистих приміщень у фармацевтичних
виробництвах. Потоки повітря. Планування чистих приміщень.
9. Ємкісне обладнання, Типи, класифікація, конструктивні особливості.
Трубопроводи та трубопровідна апаратура.
10. Обладнання для виробництва води демінералізованої, очищеної та води
для ін’єкцій
11. Типи i характеристика сушарок, які використовуються у фармацевтичних
виробництвах.
12. Обладнання для подрібнення та сортування лікарських та допоміжних
речовин.
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ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ СИНТЕТИЧНИХ СУБСТАНЦІЙ
1. Реакції сульфування та сульфохлорування в синтезі лікарських субстанцій.
2. Реакції нітрування в синтезі лікарських субстанцій. Умови проведення
процесів нітрування. Технологічний процес виробництва нітробензола
непереривним методом. Техніка безпеки при проведенні процесів
нітрування.
3. Галогенування. Умови проведення процесів галогенування. Основні стадії
процесу хлорування. Техніка безпеки.
4. Алкілування і ацилування амінів та ароматичних оксисполук. Умови
проведення.
5. Алкілування і ацилування вуглеводнів. Техніка безпеки.
6. Реакції окислювання та амінування в синтезі лікарських субстанцій.
Промислові методи та умови проведення лужного плаву.
7. Реакції відновлення. Каталітичне відновлення воднем. Електролітичне
відновлення. Відновлення металами та сульфідами лужних металів.
Техніка безпеки.
8. Реакції конденсації в синтезі лікарських субстанцій.
9. Утворення гетероциклів.
КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ВАЛІДАЦІЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ
ВИРОБНИЦТВІ
1. Валідація. Види валідації. Валідаційна документація.
2. Кваліфікація. Стадії кваліфікації. Види документів з кваліфікації.
3. Валідація процесів (валідації аналітичних методик, технологічних та
допоміжних процесів). Документація.
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Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньою програмою
«Технології фармацевтичних препаратів»

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Відповідь оцінюється за бальною шкалою, виходячи з максимально
можливої суми – 100 балів за 30 тестових завдань.
Кожен екзаменаційний білет містить 25 тестів першого рівня та 5 тестів
третього рівня.
За правильну відповідь на тест першого рівня (відкритої або закритої
форми) виставляється максимальна оцінка – 2 бали за правильну і однозначну
відповідь на питання.
За тести третього рівня, які включають розрахункові задачі або
структурно-логічні схеми, виставляються:
10 балів – максимальна оцінка за повністю і правильно виконане
завдання, чітке і грамотне рівняння реакцій, наведені необхідні розрахунки,
отримана правильна відповідь з поясненням послідовності своїх дій;
9-8 балів – якщо завдання виконано правильно, але припущені несуттєві
неточності, обраний нераціональний шлях розв'язання поставленої задачі;
7-6 балів – якщо виконано не менше половини завдання, при цьому не
зроблено суттєвих помилок у написанні хімічних формул і рівнянь,
розрахункових формул;
5-4 бали – якщо виконано не менше половини завдання, при цьому
зроблені суттєві помилки у написанні хімічних і розрахункових формул,
рівняннях реакцій, номенклатурі, одиницях вимірювання вихідних та
отриманих результатів;
3-1 бал – якщо виконано менше половини завдання, при цьому
припущені суттєві помилки, виявлено незнання номенклатури та
розрахункових формул, зроблені помилки у розрахунках;
0 балів – якщо до виконання завдання не приступали.
До сумарної кількості отриманих балів додаються 100 балів базових.
До участі у конкурсі допускаються абітурієнти, які за результатами
письмового тестування отримали 130 балів і більше.
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