
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Фармацевтична 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 3 та 4 (третій та четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Джерела і способи добування лікарських засобів, їх будову, 

фізичні та хімічні властивості; залежність фізико-хімічних 

властивостей лікарських засобів та їх фармакологічної дії від 

структури молекул; методи контролю якості лікарських засобів; 

зміни, що відбуваються під час зберігання ліків  

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Формування у здобувачів освіти цілісних уявлень про будову, 

фізичні та хімічні властивості лікарських засобів; взаємозв’язок 

«хімічна будова – фармакологічна дія»; основні показники якості 

лікарських засобів; методи контролю якості ліків; умови 

зберігання  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Визначати катіони та аніони діючих речовин неорганічної 

природи у лікарських засобах; визначати функціональні групи 

діючих речовин органічної природи у лікарських засобах; 

проводити ідентифікацію лікарських засобів; проводити якісний 

та кількісний експрес-аналіз діючих речовин, що входять до 

складу лікарських форм; володіти технікою фармакопейного та 

експресного методів аналізу; проводити кількісний аналіз 

лікарських засобів хімічними методами та інструментальним 

рефрактометричним методом  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Розуміння суті і соціальної значимості своєї професії, бути 

готовим до постійного професійного зростання, отримання нових 

знань; здатність до самостійного рішення професійних задач, 

аналізу та планування своєї професійної діяльності; здатність 

науково організовувати свою працю, застосовувати комп’ютерну 

техніку в сфері професійної діяльності; базові уявлення про 

джерела добування, фізико-хімічні властивості лікарських засобів; 

володіння методами ідентифікації, випробування на чистоту та 

кількісного визначення лікарських засобів; здатність 

використовувати знання нормативних та законодавчих актів у 

практичній діяльності; 



здатність використовувати професійно-профільовані знання і 

практичні навички для дослідження фармацевтичних об’єктів; 

здатність використовувати професійно-профільовані знання для 

забезпечення умов зберігання лікарських засобів. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: складається з трьох розділів: 

1. Загальна фармацевтична хімія. 

2. Лікарські засоби неорганічної природи. 

3. Лікарські засоби органічної природи. 

В основу вивчення лікарських засобів покладено хімічну 

класифікацію. Окремо виділені лікарські засоби, що належать до 

біологічно активних сполук (алкалоїди, вітаміни, антибіотики), 

але їх в свою чергу класифікують за хімічною структурою. 

У зв’язку з тим, що асортимент нових лікарських засобів на 

фармацевтичному ринку швидко зростає, в програму включені 

найхарактерніші представники окремих груп лікарських засобів за 

хімічною класифікацією, віддаючи перевагу тим із них, які 

увійшли до монографій ДФУ. 

Субстанції (лікарські речовини) доцільно вивчати, 

використовуючи професійний алгоритм на основі структури 

монографій ДФУ: 

1. Назва субстанції в редакції ДФУ. 

2. Структурна формула, хімічна назва. 

3. Відносна атомна маса або відносна молекулярна маса. 

4. Властивості: опис, розчинність. 

5. Ідентифікація. 

6. Випробування на чистоту. 

7. Кількісне визначення. 

8. Зберігання. 

9. Застосування. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні  

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

основі ПЗСО) 

Пререквізити Базується на основних положеннях і законах хімічних наук 

(неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, техніка 

лабораторних робіт), фізико-математичних та медично-

біологічних наук. 

Пореквізити Фундаментальна база для суміжних фармацевтичних дисциплін: 

технології ліків, фармакології, фармакогнозії, організації та 

економіки фармації. 

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Цуркан О. О. Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за 

функціональними групами:  навч. посіб. / О.О. Цуркан, 

І.В. Ніженковська, О.О. Глушаченко. 3-є вид. К.: Медицина, 2019. 

152 с.  

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

Фармацевтична хімія: підручник для студ. вищих фармац. навч. 

закладів і фармац. ф-тів вищих мед. навч. закладів III–IV рівнів 

акред. / за заг. ред. проф. Безуглого П. О. Вид. 3-тє, випр., 

доопрац. Вінниця: Нова Книга, 2017. 456 с.  



Фармацевтична хімія: підручник / В.О. Хранівська, Г.П. Ніжник, 

С.М. Муленко та ін. К.: Медицина, 2015. 352 с.   

Фармацевтична хімія: навчально-методичний посібник. / 

Хранівська В.О., Ніжник Г.П., Муленко С.М. та ін. К.: ВСВ 

Медицина, 2017. 120 с.  

Грозав А. М. Фармацевтична хімія: навч.-метод. посіб. Чернівці : 

Медуніверситет, 2016. 181 с. 

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 

Екзамен, 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 

 

 

 

КАПЛАУШЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 

Посада: викладач 

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних 

наук Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: kaplaushenko1978@gmail.com  

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 

mailto:shafranskaja@ukr.net
mailto:kaplaushenko1978@gmail.com

