
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Аналітична хімія» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

2,5 кредити / 75 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Проведення якісного і кількісного аналізу іонів, речовин та 

сумішей відомого і невідомого складу, контроль якості 

лікарських засобів у фармації  

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Вивчення аналітичної хімії майбутніми фахівцями в галузі 

фармації закладає теоретичні основи і надає практичні навички, 

необхідні для опанування ними профільних дисциплін.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміння дотримуватись правил безпечної роботи в хімічній 

лабораторії; підбирати лабораторний посуд та обладнання за 

призначенням; визначати катіони й аніони досліджуваних 

речовин; проводити ідентифікацію досліджуваних речовин 

хімічними та фізико-хімічними методами; зважувати на терезах 

різних типів; відмірювати рідини за допомогою вимірювального 

посуду; готувати первинні і вторинні стандартні розчини; 

проводити стандартизацію титрантів; проводити кількісний 

аналіз хімічними та інструментальними методами; виконувати 

розрахунки за результатами аналізу; аналізувати одержані 

результати.  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Знання та розуміння теоретичних основ методів хімічного, 

фізико-хімічного та фармацевтичного аналізів; здатність 

організовувати, забезпечувати і проводити контроль якості 

лікарських засобів у відповідності з вимогами Державної 

фармакопеї України та чинної нормативної документації; 

здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

навики здійснення безпечної діяльності та охорони 

навколишнього середовища, розуміння необхідності та 

дотримання правил безпеки життєдіяльності; здатність оцінювати 

та забезпечувати якість виконаних робіт. 



Навчальна логістика Зміст дисципліни: специфічні фармакопейні реакції 

ідентифікації на катіони згідно з кислотно-основною класифікацією 

та аніони, які класифіковані за розчинністю солей Барію та 

Арґентуму. 

«Характеристика іону (катіону/аніону)»: 

1. Належність до аналітичної групи. 

2. Забарвлення в розчині. Ступінь окиснення. Розчинність солей у 

воді. 

3. Формула і властивості основи/кислоти, що характерні для іону. 

4. Здатність гідролізувати (реакція гідролізу). 

5. Наявність окисно-відновних властивостей. 

6. Здатність до комплексоутворення. 

7. Дія групового реагенту (хімізм, аналітичний ефект). 

8. Реакції ідентифікації на іон (умови проведення, хімізм, 

аналітичний ефект). 

9. Застосування сполук у медицині та їх біологічна роль. 

Дослідження розчиненої у воді солі невідомого складу. 

Вивчення методів титриметричного аналізу, основаних на 

реакціях кислотно-основної, окисно-відновної взаємодії, реакціях 

осадження, комплексоутворення; найпоширеніших у лабораторній 

практиці фізико-хімічних (інструментальних) методів аналізу: 

оптичних (рефрактометрія, фотометрія, поляриметрія), 

електрохімічних та хроматографічних. 

«Характеристика методу об’ємного аналізу»: 

1. Сутність і основне рівняння методу. 

2. Робочий розчин (методика приготування). 

3. Вихідний стандартний розчин (методика приготування). 

4. Стандартизація титранту (методика, хімізм, розрахунки). 

5. Індикатор, його дія. 

6. Умови титрування. 

7. Способи титрування. 

8. Приклади застосування методу в аналізі лікарських препаратів 

(методика, хімізм, розрахунки). 

Експериментальні роботи з приготування розчинів, встановлення 

вмісту розчиненої речовини в розчині, концентрації розчинів, 

вимірювання фізико-хімічними (інструментальними) методами 

аналітичних сигналів та їх обробка з метою ідентифікації речовин 

або визначення кількісного складу розчинів. 
Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна (на 

основі ПЗСО) 

Пререквізити Знання з хімії, отримані на базі повної середньої освіти, а також 

знання неорганічної, органічної хімії, техніки лабораторних робіт, 

отримані на початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Пореквізити Знання аналітичної хімії можуть бути використані під час 

вивчення фармацевтичної хімії в наступному семестрі.  



Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Аналітична хімія в питаннях та відповідях: методичні 

рекомендації / І. С. Гриценко, С. В. Колеснік, Л. Ю. Клименко.  

Харьків:  НФаУ, 2019. 142 с.  

Analytical chemistry. S. Grytsenko, V. V. Bolotov, L. Yu. Klimenko; 

Kharkiv: NUPh: Golden Pages, 2019. 600 p.  

Аналітична хімія: навчально-методичний посібник. І.Д. Бойчук, 

А.В. Шляніна, Н.П. Гирина. К.: Медицина, 2017. 88 с.  

Аналітична хімія. Якісний аналіз: навчально-методичний 

посібник / Т.Д. Рева, О.М. Чихало. К.: Медицина, 2017.  280 с. 

Аналітична хімія: навчальний посібник для студентів вузів. 

І. С. Гриценко, В.  В. Болотов. Х.: НФаУ, 2017. 504 с.  

Державна фармакопея України. 2-е видання (ДФУ 2.0). Х., 2016.  

Аналітична хімія (якісний аналіз): навчальний посібник / 

Г. О. Сирова, В. М. Петюніна, Л. В. Лук’янова, Т. С. Тішакова, 

О. В. Савельєва. Харків, 2019. 131 с. 

Аналітична хімія. Якісний аналіз: навчально-методичний 

посібник / Т.Д. Рева, О.М. Чихало. К. : Медицина, 2017.  280с.  

Циганок Л. П. Аналітична хімія. Хімічні методи аналізу: 

навчальний посібник. Дніпро: ДНУ ім. О. Гончара, 2014. 252 с. 

Аналітична хімія: навчально-методичний посібник / І. Д. Бойчук. 

2017. 88 с.  

Чеботарьов О. М., Щербакова Т. М., Гузенко О. М. Аналітична 

хімія. Якісний та кількісний аналіз. Одеса, 2015. 84 c. 

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження 

цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Лабораторія аналітичної та фармацевтичної хімії №2, 

набори хімічних реактивів та лабораторного устаткування 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

ЧЕТВЕРТАК ТЕТЯНА ЮРІЇВНА 

Посада: викладач 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: shafranskaja@ukr.net 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

Розробник Т. Ю. Четвертак 
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