
Опис навчальної дисципліни 
ППВС. 07 Хімія лікарських препаратів 
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 основи найважливіших хімічних та фізико-хімічних методів 
кількісного визначення складу лікарських форм: нейтралізація у водних та неводних 
середовищах, йодометрія, перманганатометрія, хроматографія, іонометрія, амперометрія, 
полярографія, потенціометрія тощо; 

� вміти характеризувати особливості використання хімічних та фізико-хімічних 
методів у фармацевтичному аналізі; 

�  демонструвати здатність правильно обирати конкретний метод аналітичного 
визначення в залежності від складу та стану лікарського засобу; 

�  вміти правильно використовувати формули та рівняння, необхідні для кількісних 
розрахунків результатів аналітичного визначення; 

�   порівнювати можливості аналітичних методів в певних умовах визначення; 
Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– біонеорганічна хімія; 
– біоорганічна хімія; 
–  аналітична хімія; 
– хімія навколишнього середовища 

Зміст навчальної дисципліни:  
Методи розділення компонентів лікарських форм. Вимоги до методів аналізу 

лікарських засобів. Валідація аналітичних методик і випробувань. Визначення тотожності 
органічних складових лікарських препаратів. Використання якісного аналізу для 
визначення тотожності лікарських речовин. Екстракція та екстракційно-фотометричні 
визначення субстанцій та їх вмісту у лікарських формах.  
Рекомендована література:  
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– м. Дніпропетровськ. Вид. ДНУ, 2010. – 280 с. 
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РВВ ДНУ, 2001. – 76 с. 
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їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби” .- Вінниця: НОВА 
КНИГА , 2003 -464 с. 
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НФАУ, 2001. — 240 с. 
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 


