
 
Опис навчальної дисципліни 

ППВС. 08 Контроль якості лікарських засобів 
Тип дисципліни:  
вибіркова 
Семестр:  
третій 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 10, 
лабораторні – 20. 
Лектори:  
к. т. н., доцент Скварок Ю.Ю. 
Результати навчання:  

�  Знати теоретичні засади фармацевтичного аналізу; 
�  володіти знаннями про фізико-хімічні явища, на яких базуються аналітичний 

методи фарманалізу; 
�  Орієнтуватися у   методах, що використовуються в фарманалізі; 
�   Демонструвати здатність правильно застосовувати методики для контролю якості 

лікарських засобів та фармацевтичних субстанцій; 
� вміти правильно обирати методику для застосовування її до аналізу лікарських 

засобів; 
� вміти приготувати необхідні розчини та застосувати їх для визначення речовини за 

відомою методикою. 
Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– неорганічна хімія 
– органічна хімія; 
– біоорганічна хімія; 
–  аналітична хімія; 
– хімія навколишнього середовища 

Зміст навчальної дисципліни:  
Загальне уявлення про аналітичне забезпечення фармацевтичної галузі. 

Характеристика можливостей та місця окремих методів аналізу в системі контролю якості 
лікарських препаратів.  Експериментальні навички фармацевтичного аналізу. 
Рекомендована література:  

1. Практикум з промислової технології лікарських засобів / Під ред. О.А. Рубан. – Х.: 
НФаУ, 2014. – 374 с. 

2.  Промислова технологія ліків: підручник. У 2-х т. / В.І. Чуєшов, М.Ю. Чернов, Л.М. 
Хохлова [та ін.]; під ред. В.І. Чуєшова. – Харків: Основа, Вид-цтво УкрФА, 2003. – 
Т.1. – 560 с.; Т.2. – 704 с. 

3. Технологія лікарських препаратів промислового виробництва: Навчальний 
посібник / Д.І. Дмитрієвський. Л.І. Богуславська, Л.М. Хохлова та ін.; Ред. Д.І. 
Дмитрієвський. – Вид. 2-е. - Вінниця: Нова книга, 2008. – 280 с. 

4. Технологія ліків промислового виробництва / В.І. Чуєшов, Є.В.Гладух, І.В.Сайко та 
ін.- у 2-х ч. - Х.: НФаУ «Оригінал», 2013. - Т-1 - 693 с.; Т-2 - 638с.  

Форми та методи навчання:  
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: захист лабораторних робіт, виконання контрольних робіт та 
індивідуальних завдань. 
– підсумковий контроль: екзамен.       100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
Біології та хімії 


