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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Виробнича практика з фармацевтичної хімії 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3,0 / 90 

Курс 5 5 

Семестр 10 9 

Кількість змістовних модулів за розподілом 2 2 

Обсяг кредитів 3,0 3,0 

Обсяг годин, в тому числі 90 90 

Аудиторні 68  

Семестровий контроль 2  

Самостійна робота 20 90 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

«Виробнича практика з фармацевтичної хімії» – виробнича практика, яка дозволяє 

здобувачеві вищої освіти закріпити та поглибити теоретичні знання, практичні вміння, набуті 

в процесі навчання і необхідні для самостійної роботи при виконанні професійних завдань 

провізора з контролю та забезпечення якості лікарських засобів. 

 

Робоча програма дисципліни розроблена на підставі освітньої програми «Фармація» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація». 

Предмет навчальної дисципліни «Виробнича практика з фармацевтичної хімії» – 

контроль та забезпечення якості лікарських засобів в системі фармацевтичної галузі 

 

Міждисциплінарні зв’язки. Виробнича практика з фармацевтичної хімії як навчальна 

дисципліна: 

а) ґрунтується на знаннях таких дисциплін, як: фармацевтична хімія, органічна хімія, 

аналітична хімія, біологічна хімія, фізична та колоїдна хімія; 

б) дає змогу здобувачам вищої освіти закріпити знання та набути практичних навичок з 

фармацевтичного аналізу 

 в) дає змогу більш професійно виконувати обов’язки у майбутній практичній 

діяльності. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 90 годин, 3 кредити ECTS. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Виробнича практика з фармацевтичної 

хімії»; 

 сформувати теоретичних знань та практичних навички у здобувачів вищої освіти з 

фармацевтичного аналізу,  

 знайомство з організацією роботи лабораторій з контролю якості лікарських засобів та 

виробів медичного призначення;  

 використовувати сучасні хімічні, інструментальні методи аналізу та фармако-технологічні 

випробування;  

 знайомство з організацією робочого місця провізора-аналітика; нормативну базу, що 

регламентує контроль якості лікарських засобів (накази, інструкції МОЗ, ДФУ та ін.); 

стандартами якості лікарських засобів; сертифікати якості лікарських засобів; порядок 

вхідного контролю; контроль якості субстанцій, лікарських препаратів промислового та 
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аптечного виробництва; порядок ведення звітної документації. 

 

Основні завдання вивчення дисципліни «Виробнича практика з фармацевтичної 

хімії» – здобувачі вищої освіти в повній чи частковій мірі повинні  

знати 

– знати державну політику та державне управління в сфері створення, виробництва та 

контролю якості ліків;  

– знати хімічні формули, латинські та хімічні назви лікарських засобів, їх властивості, методи 

добування та синтезу;  

– знати аналітико-функціональні групи, що входять до складу молекул лікарських засобів, і 

хімізм реакцій ідентифікації; 

– знати методики реакцій ідентифікації, дослідження на чистоту;  

– знати методи кількісного визначення лікарських засобів;  

– знати методи якісного і кількісного експрес-аналізу лікарських форм;  

– знати застосування лікарських засобів у медицині, зв’язок між структурою і дією ліків; 

           вміти 

 – вміти самостійно виготовляти титровані розчини з наважок реактивів і фіксаналів, 

встановлювати коефіцієнт поправки і титр для цих розчинів; 

– вміти виготовляти еталонні розчини, розчини індикаторів і реактивів;  

– вміти визначати доброякісність лікарських засобів і лікарських форм (наявність домішок 

хлоридів, сульфатів, нітратів, ртуті, арсену і ін.);  

– вміти визначати розчинність лікарських засобів;  

– вміти застосовувати фізичні і фізико-хімічні методи аналізу (рефрактометрія, поляриметрія, 

спектрофотометрія, хроматографія в тонкому шарі сорбенту) і мати навики праці з 

відповідною апаратурою;  

– вміти проводити реакції ідентифікації лікарських засобів за катіонами;  

– вміти проводити реакції ідентифікації лікарських засобів за аналітико-функціональними 

групами;  

– вміти проводити кількісне визначення лікарських засобів методами кислотно-основного 

титрування у водних і неводних розчинниках, броматометрії, комплексонометрії, йодометрії, 

аргентометрії та ін.;  

– вміти проводити дослідження фармако-технологічних показників лікарських засобів. 

 – вміти розраховувати результати аналізу (еквівалентну масу, вміст діючої речовини, 

відхилення в масі); 

 – вміти робити висновок про відповідність лікарських засобів вимогам фармакопейної статті 

або АНД.  

– вміти проводити аналіз лікарських форм промислового виробництва (розчини для ін’єкцій, 

таблетки, мазі та інші). 

 

 

                          3. Результати навчання за дисципліною 

 

3.1. За результатами вивчення дисципліни «Виробнича практика з 

фармацевтичної хімії» здобувачі вищої освіти повинні в повній чи частковій мірі набути 

наступні 

компетентності: 

 інтегральна: 

Здатність робити висновки, формувати судження при обмеженій інформації, ясно їх 

висловлювати та обґрунтовувати для фахової та нефахової аудиторії. Здатність справлятися з 

нестандартними та типовими фаховими ситуаціями у професійній діяльності на основі знань, 

умінь та навичок здобутих при вивченні фундаментальних, хімічних, технологічних, 

біомедичних та соціально-економічних наук. 

 загальні: 

ЗК 1. Здатність приймати рішення, діяти громадсько свідомо та соціально відповідально. 
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ЗК 4. Здатність розуміти предметну область та розуміння фахової  діяльності.  

ЗК 5. Здатність адаптуватися до нових умов, нестандартних ситуацій. 

ЗК 8. Здатність використовувати критерії підбору методів проведення досліджень та 

гарантувати їх виконання на відповідному рівні. 

ЗК 11. Здатність критично оцінювати виконану роботу та забезпечувати її якість. 

ЗК 12. Здатність приймати обгрунтовані рішення та застосовувати загальні та фахові знання, 

уміння та навички у практичних ситуаціях. 

 фахові 

ФК 6. Здатність підбирати методи та проводити хіміко-токсикологічні дослідження з метою 

діагностики гострих отруєнь, наркотичного та алкогольного сп’янінь, визначати  

ксенобіотики, лікарські засоби, токсини та їх метаболіти у біологічних рідинах та тканинах 

організму. 

ФК 19. Здатність відповідно до належних фармацевтичних практик та Державної фармакопеї 

України проводити стандартизацію лікарських засобів, вірно обирати методи відбору проб для 

контролю якості, запобігати розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів.  

ФК 20. Здатність використовуючи  фізичні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні, 

фармакоорганолептичні, мікробіологічні, фармакотехнологічні методи контролю розробляти 

методики контролю якості лікарської рослинної сировини, допоміжних речовин, активних 

фармацевтичних інгредієнтів та лікарських засобів. 

 

3.2. Відповідно до освітньої програми здобувачів вищої освіти повинні в повній чи 

частковій мірі досягти планованих результатів навчання (ПРН): 

 

ПРН 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії 

основаній на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну 

діяльність як соціально значущу для здоров’я людини. 

ПРН 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

ПРН 3. Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки безпеки при 

здійснення професійної діяльності. 

ПРН 6. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність за них у 

стандартних і нестандартних професійних ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології та 

етики у професійній діяльності. 

ПРН 18. Обирати біологічні об’єкти аналізу, здійснювати визначення ксенобіотиків та їх 

метаболітів у біологічних середовищах та давати оцінку отриманим результатам з 

урахуванням їх розподілу в організмі. 

ПРН 26. Обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних лікарських 

формах за рецептами лікарів і за замовленнями лікувальних закладів, оформлювати їх до 

відпуску. Виконувати технологічні операції: відважувати, відмірювати, дозувати різноманітні 

лікарські засоби за масою, об’ємом тощо. Розробляти й оформлювати технологічну 

документацію щодо виготовлення лікарських засобів в аптеках. 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

4.1. Тематичний план для ДЕННОЇ форми навчання 

Назва модулів і тем Усього Кількість годин 

у тому числі 

лекц. практ. лабор. СР 

Модуль 1. Виробнича практика з 

фармацевтичної хімії 

 

90 - 70 - 20 

1. Ознайомлення з організацією 

контролю якості лікарських засобів та 

робочого місця провізора-аналітика; 

НТД, яка регламентує якість 

9 - 7 - 2 
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лікарських засобів. 

2. Особливості фармацевтичного 

аналізу лікарських засобів в 

залежності від місця проходжен-ня 

виробничої практики.  

9 

- 

8 

- 

1 

3. Приготування реактивів, еталонних, 

буферних та титрованих розчинів. 
9 

- 
7 

- 
2 

4. Аналіз води очищеної, води для 

ін’єкцій, води високоочи-щеної (згідно 

з ДФУ). 
9 

- 
8 

- 
1 

5. Ідентифікація субстанцій та діючих 

речовин в лікарських препаратах. 
9 

- 
7 

- 
2 

6. Випробування на чистоту як один з 

параметрів якості  лікарських засобів. 
9 

- 
8 

- 
1 

7. Інструментальні та хімічні методи 

аналізу кількісного визначення діючої 

речовини в лікарських засобах. 
9 

- 
7 

- 
2 

8. Контроль за дотриманням умов 

зберігання та термінів придатності 

лікарських засобів.  
9 

- 
8 

- 
1 

9. Оформлення звітної докумен-тації 

за підсумками проходження 

виробничої практики.  
9 

- 
8 

- 
1 

Залік 9 - 2 - 7 

Усього годин 90 - 70 - 20 

 

4.2. Тематичний план для ЗАОЧНОЇ форми навчання 

Назва модулів і тем Усього Кількість годин 

у тому числі 

лекц. практ. лабор. СР 

Модуль 1. Виробнича практика з 

фармацевтичної хімії 

 

90 - - - 90 

1. Ознайомлення з організацією 

контролю якості лікарських засобів та 

робочого місця провізора-аналітика; 

НТД, яка регламентує якість 

лікарських засобів. 

9 - - - 9 

2. Особливості фармацевтичного 

аналізу лікарських засобів в 

залежності від місця проходжен-ня 

виробничої практики.  

9 

- - - 9 

3. Приготування реактивів, еталонних, 

буферних та титрованих розчинів. 
9 

- - - 9 

4. Аналіз води очищеної, води для 

ін’єкцій, води високоочи-щеної (згідно 

з ДФУ). 
9 

- - - 9 

5. Ідентифікація субстанцій та діючих 

речовин в лікарських препаратах. 
9 

- - - 9 

6. Випробування на чистоту як один з 

параметрів якості  лікарських засобів. 
9 

- - - 9 

7. Інструментальні та хімічні методи 9 - - - 9 
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аналізу кількісного визначення діючої 

речовини в лікарських засобах. 

8. Контроль за дотриманням умов 

зберігання та термінів придатності 

лікарських засобів.  
9 

- - - 9 

9. Оформлення звітної докумен-тації 

за підсумками проходження 

виробничої практики.  
9 

- - - 9 

Залік 9 - - - 9 

Усього годин 90 - - - 90 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Виробнича практика з фармацевтичної хімії 

Конкретні цілі: Проаналізувати структуру організації контролю якості лікарських 

засобів у фармацевтичній установі. Інтерпретувати положення нормативної документації, що 

регламентує порядок здійснення контролю якості лікарських засобів. Засвоїти порядок 

вхідного контролю лікарських засобів. Диференціювати особливості фармацевтичного аналізу 

лікарських засобів в залежності від місця проходження виробничої практики: фармакопейний 

аналіз, постадійний контроль виробництва лікарських препаратів, аналіз лікарських препаратів 

промислового виробництва, аптечного виготовлення, експрес-аналіз. Застосувати базові 

знання та навички для приготування титрованих, робочих розчинів, індикаторів та реактивів. 

Ідентифікувати субстанції та діючі речовини в лікарських препаратах (в залежності від бази 

практики) з використанням хімічних, фізичних та фізико-хімічних методів аналізу. Зробити 

попередню оцінку якості субстанції після визначення показників якості, наведених в розділі 

монографії «Випробування на чистоту». Зробити попередню оцінку якості лікарських 

препаратів після проведення відповідних фармако-технологічних випробувань (розпадання 

таблеток і капсул, однорідність маси для одиниці дозованого лікарського засобу, однорідність 

вмісту діючої речовини в одиниці дозованого лікарського засобу, об΄єм, що витягається, та 

інші). Визначити кількісний вміст речовин хімічними та інструментальними методами. 

Засвоїти види контролю лікарських засобів в умовах аптеки згідно діючих наказів МОЗ 

України та ДФУ. 

Вирізняти аналіз внутрішньоаптечних заготовок: напівфабрикатів та концентрованих 

розчинів. Інтерпретувати результати та зробити висновок щодо якості проаналізованих 

лікарських засобів. Представити результати проведеного контролю якості лікарських засобів у 

відповідних документах. 

1. Організація контролю якості лікарських засобів та робочого місця провізора-

аналітика; НТД, яка регламентує якість лікарських засобів. 
1.1. Державна система забезпечення якості ЛЗ в Україні. Ознайомлення з організацією 

контролю якості ліків в фармацевтичних установах: аптека, лабораторія з контролю якості 

лікарських засобів та виробів медичного призначення, відділ контролю якості 

фармацевтичного підприємства. Організація робочого місця провізора-аналітика.  

1.2. Інтерпретація нормативної бази, що регламентує контроль якості об’єктів 

дослідження в залежності від місця проходження практики: Державної фармакопеї України як 

правового акта, що містить загальні вимоги до лікарських засобів, монографії і методики 

контролю якості ЛЗ; аналітично-нормативної документації виробника на лікарські засоби; 

наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України. 

1.3. Вхідний контроль якості лікарських засобів. 

Засвоїти порядок проведення вхідного контролю якості лікарських засобів під час 

оптової та роздрібної реалізації. Визначити права й обов’язки уповноваженої особи з 

контролю якості ЛЗ. Засвоїти порядок взаємодії з державними органами фармацевтичного 

контролю. 
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Доповнити документами: функціонально-посадова інструкція провізора-аналітика (копія), 

сертифікати якості на лікарські засоби (копії), реєстр лікарських засобів, які надійшли (які 

реалізуються) до суб’єкта господарської діяльності (копії), внутрішній порядок здійснення 

вхідного контролю. 

2. Особливості фармацевтичного аналізу лікарських засобів в залежності від місця 

проходження виробничої практики. 
2.1. Диференціація об’єктів, що підлягають контролю якості в залежності від місця 

проходження практики: лікарські засоби аптечного виготовлення, внутрішньоаптечна 

заготовка, концентрати та напівфабрикати (аптека); субстанції, лікарські препарати аптечного 

та промислового виробництва (лабораторії з контролю якості лікарських засобів та виробів 

медичного призначення); субстанції, лікарські препарати промислового виробництва, вихідні, 

проміжні продукти, сировина та матеріали, призначені для виробництва лікарських засобів 

(ВКЯЛЗ фармацевтичного виробництва). 

2.2. Види внутрішньоаптечного контролю згідно до наказу МОЗ України №626. 

Засвоєння порядку контролю якості лікарських засобів, виготовлених в умовах аптеки 

згідно до наказу МОЗ України №626 та ДФУ. Експрес-аналіз лікарських засобів. 

Характеристика основних видів внутрішньоаптечного контролю. Здійснення контролю якості 

ліків, виготовлених в аптеці. Оформлення результатів досліджень. 

Доповнити документами: журнал реєстрації результатів контролю якості ЛЗ, виготовлених в 

аптеці, внутрішньоаптечної заготовки; журнал реєстрації ідентифікації лікарських засобів 

(копії), технологічні інструкції (зразки), затверджені методики КЯЛЗ.  

2.3. Контроль якості лікарських засобів в процесі промислового виробництва. 

Знайомство з регламентами виробництва, а також з порядком постадійного контролю 

якості лікарських засобів згідно з технологічною схемою виробництва. Порядок відбору проб і 

зразків для проведення аналізу. Здійснення контролю якості вихідних, проміжних продуктів, 

сировини та матеріалів, призначених для виробництва готової продукції. Здійснення контролю 

якості ЛЗ згідно розділу технологічного регламенту «Контроль виробництва». Засвоєння 

контролю якості готової продукції виробництва згідно розділу технологічного регламенту 

«Характеристика готової продукції». Здійснення аналізу готової продукції виробництва згідно 

з АНД. Оформлення сертифікату якості виробника. 

Доповнити документами: протоколи результатів аналізу (копії), аналітичні листки (копії), 

сертифікати аналізу (копії), сертифікати вхідного контролю діючих та допоміжних речовин 

(копії). 

2.4. Особливості аналізу лікарських препаратів промислового виробництва. Фармако-

технологічні випробування.  

Засвоєння порядку проведення фармацевтичного аналізу лікарських засобів в умовах 

лабораторії з контролю якості лікарських засобів та виробів медичного призначення, відділу 

контролю якості ЛЗ фармацевтичного виробництва. Використання загальних статей на 

лікарські форми: таблетки, капсули, ін’єкційні розчини та інше. Засвоєння особливостей 

контролю якості готових лікарських засобів згідно з АНД виробника (специфікації). 

Доповнити документами: протоколи результатів аналізу (копії), аналітичні листки (копії), 

сертифікати аналізу (копії). 

3. Приготування реактивів, еталонних, буферних та титрованих розчинів. 
Приготування титрованих, еталонних та буферних розчинів, індикаторів та реактивів 

згідно вимог розділу ДФУ «Реактиви». Встановлення титру для титрованих розчинів. 

4. Аналіз води очищеної, води для ін’єкцій, води високоочищеної (згідно з ДФУ). 
Визначення основних показників якості води в залежності від її призначення. 

Здійснення фармакопейного аналізу води очищеної та води для ін’єкцій. Оформлення 

результатів дослідження. 

Доповнити документами: журнал реєстрації результатів контролю якості води очищеної та 

води для ін’єкцій. 

5. Ідентифікація субстанцій та діючих речовин в лікарських препаратах.  
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Проведення ідентифікації субстанцій та діючих речовин в лікарських препаратах і 

внутрішньоаптечних заготовках з використанням хімічних методів аналізу. Використання 

якісних реакцій на катіони, аніони, функціональні групи, експрес-реакції. 

Ідентифікація субстанцій та діючих речовин в лікарських засобах з використанням 

фізичних та фізико-хімічних (спектрофотометрія, рефрактометрія, поляриметрія, різні види 

хроматографії та ін.) методів аналізу. 

6. Випробування на чистоту як один з параметрів якості лікарських засобів. 
Проведення випробувань на чистоту згідно загальних вимог ДФУ в субстанціях та 

лікарських препаратах. Визначення прозорості та ступеня каламутності рідин, ступеня 

забарвлення рідин, визначення реакції середовища розчинів (потенціометрічно та 

колориметрично). Домішки та способи їх визначення. Проведення випробувань на граничний 

вміст домішок в лікарських засобах. Визначення сульфатної золи, втрати в масі при 

висушуванні та інш.  

7. Інструментальні та хімічні методи аналізу кількісного визначення діючої 

речовини в лікарських засобах. 
Визначення кількісного вмісту діючої речовини (в субстанціях, лікарських препаратах 

аптечного та промислового виробництва, внутрішньоаптечних заготовках) з використанням 

фізичних, фізико-хімічних (потенціометрія, спектрофотометрія, рефрактометрія, 

поляриметрія, різні види хроматографії та ін.) методів. 

Визначення кількісного вмісту діючої речовини (в субстанціях, лікарських препаратах 

аптечного та промислового виробництва, внутрішньоаптечних заготовках) хімічними 

методами. Розрахунок вмісту діючої речовини (для субстанцій, лікарських препаратів 

аптечного та промислового виробництва, внутрішньоаптечної заготовки) та перевірка 

відповідності вимогам АНД. 

8. Контроль за дотриманням умов зберігання та термінів придатності лікарських 

засобів.  
Вивчення нормативних документів, що регламентують правила зберігання лікарських 

засобів. Вивчення вимог до приміщень та зберігання різних груп лікарських засобів і виробів 

медичного призначення. Здійснення заходів, що проводяться для лікарських засобів з 

простроченим терміном придатності. Здійснення контролю за належним зберіганням 

лікарських препаратів, виробів медичного призначення та лікарської рослинної сировини. 

Доповнити документами: журнал реєстрації температури та вологості в приміщеннях (копія); 

акти знищення ЛЗ з простроченим терміном придатності; акти знищення рецептів; акти 

вилучення ЛЗ на аналіз в лабораторію з контролю якості лікарських засобів та виробів 

медичного призначення (копії). 

9. Звітна документація щодо контролю якості лікарських засобів. 
Засвоєння порядку та правил оформлення звітної документації з контролю якості ЛЗ. 

Представлення результатів проведеного контролю якості у відповідних документах. 

Доповнити документами: зразки звітної документації (копії). 

 

6.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

 

Знання здобувачів вищої освіти оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки за 

такими критеріями: 

оцінка «відмінно»: здобувач вищої освіти відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та 

рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті 

теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи 

інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

• оцінка «добре»: здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає 

його; має достатні практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших 

проблем, але припускається певних неточностей і похибок у викладенні теоретичного змісту 

або під час аналізу продемонстрованих практичних навичок; 
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• оцінка «задовільно»: здобувач вищої освіти в основному опанував теоретичні знання 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 

непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у здобувача вищої 

освіти невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання 

практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, недостатньо оцінює факти та явища, що 

пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

• оцінка «незадовільно»: здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал дисципліни, 

не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового 

модульного контролю. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля здобувачу вищої освіти виставляються 

оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з використанням 

прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. 

При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення 

теми.  

Знання здобувачів вищої освіти повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). При 

цьому на одному занятті здобувач може отримати кілька оцінок за різні види діяльності (усна 

відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або комп'ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем (або на 

останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку з дисципліни в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою і в терміни, визначені навчальним 

планом. 

Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці 

засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі 

результатів виконаних індивідуальних завдань та перевірки засвоєння здобувачем освітньої 

програми. Як правило, диференційованим заліком завершуються всі види практик. 

Здобувач вищої освіти вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної 

навчальної дисципліни (диференційованого заліку), якщо він виконав всі види робіт, 

передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни. 

Заліки складаються після закінчення читання лекцій та проведення практичних (семінарських) 

занять до початку екзаменаційної сесії. 

Університет може встановлювати здобувачам вищої освіти  індивідуальні терміни складання 

іспитів, наприклад, у зв’язку з хворобою здобувача під час екзаменаційної сесії, участі 

здобувача у міжнародних програмах обміну, участі здобувачів у програмах Work end Travel, 

Erasmus, інших причин відсутності здобувача в університеті під час сесії з ініціативи 

університету. 

Оцінка дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік чи диференційований залік, 

базується на результатах оцінювання поточної діяльності та виражається за двобальною 

шкалою: «зараховано» або «не зараховано». Для зарахування здобувач вищої освіти має 

отримати за поточну навчальну діяльність бал не менше 120 балів. 

Для ранжування і виставлення оцінки ECTS середній бал поточної успішності з дисципліни 

конвертується з 4-бальної у 200 бальну шкалу за формулою: 

Оцінка 200-бальній шкалі = (оцінка у 5-бальній шкалі / 5) *200 
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6.5.  План практичної підготовки здобувачів вищої освіти 
 

1. Ознайомитися з організацією контролю якості ліків у фармацевтичній установі - базі 

проходження практики. 

2. Ознайомитися з організацією робочого місця провізора-аналітика, проаналізувати його 

права та обов’язки. 

3. Опрацювати законодавчі акти та нормативні документи, що регламентують контроль 

якості лікарських засобів у фармацевтичній установі. 

4. Об’єкти та особливості здійснення контролю якості на конкретному фармацевтичному 

підприємстві. 

5. Проведення вхідного контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної 

реалізації. Засвоїти права та обов’язки уповноваженої особи з контролю якості ЛЗ.  

6. Контроль якості води очищеної. Визначити основні показники якості води в залежності від 

її призначення. Результати проведених досліджень занотувати у відповідних документах. 

7. Методики приготування реактивів, еталонних, буферних та титрованих розчинів. 

8. Визначення органолептичних показників якості фармацевтичної продукції. 

9. Аналітична частина регламенту виробництва та порядок постадійного контролю якості 

лікарських засобів згідно з технологічною схемою виробництва.  

10.  Відбір проб і зразків для проведення аналізу. 

11.  Контроль якості вихідних, проміжних продуктів, сировини та матеріалів, призначених для 

виробництва готової продукції.  

12.  Контроль якості ЛЗ згідно розділу технологічного регламенту «Контроль виробництва» та 

«Характеристика готової продукції».  

13. Аналіз готової продукції виробництва згідно з АНД.  

14.  Порядок оформлення сертифікату якості виробника. 

15. Прозорість та ступінь каламутності рідин. 

16. Безбарвність та ступінь забарвлення рідин. 

17. Визначення реакції середовища розчинів потенціометричним та колориметричним 

методами. 

18.  Визначення домішок в субстанціях та лікарських засобах. 

19. Ідентифікація субстанцій та діючих речовин в лікарських засобах хімічними, фізичними та 

фізико-хімічними методами. 

20.  Визначення кількісного вмісту діючих речовин (в субстанціях, лікарських препаратах 

аптечного та промислового виробництва, внутрішньоаптечних заготовках) з 

використанням хімічних, фізичних та фізико-хімічних методів. 

21. Оволодіти методиками проведення фармако-технологічних випробувань таблеток та 

капсул. 

22. Проведення фармако-технологічних випробувань в лікарських препаратах: таблетках, 

капсулах, ін’єкційних розчинах, очних краплях, мазях та інш. 

23. Контроль якості фармацевтичної продукції внутрішньоаптечного виготовлення згідно 

наказу МОЗ України. 

24. Експрес-аналіз фармацевтичної продукції в умовах аптеки. 

25. Інтерпретація результатів проведеного контролю якості лікарських засобів. 

26. Належне зберігання лікарських засобів, виробів медичного призначення та лікарської 

рослинної сировини в фармацевтичній установі. 

27. Оформлення результатів проходження виробничої практики в відповідній документації. 

  

Перелік питань для підсумкового контролю: 
1. Структура та функції державної системи забезпечення та контролю якості лікарських 

засобів. 

2. Фармацевтичний аналіз та його значення для забезпечення якості фармацевтичної 

продукції. 

3. Фармакопейний аналіз. 
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4. Обов’язки та права провізора-аналітика. 

5. Законодавчі акти, що регулюють контроль якості ліків в Україні.  

6. Державна фармакопея України, її структура та зміст. 

7. Нормативно-технічна документація, яка регламентує контроль якості лікарських засобів 

промислового виробництва. 

8. Нормативно-технічна документація, яка регламентує контроль якості лікарських засобів 

аптечного виготовлення. 

9. Вхідний контроль якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі. 

10. Права та обов’язки уповноваженої особи. Порядок оформлення документів щодо вхідного 

контролю. 

11. Порядок взаємодії з органами державного фармацевтичного контролю. 

12. Основні критерії фармацевтичного аналізу: специфічність та чутливість. 

13. Приготування титрованих розчинів та встановлення титру. 

14. Еталонні розчини та їх використання в фармацевтичному аналізі. 

15. Визначення прозорості та ступеня каламутності рідин. 

16. Визначення ступеня забарвлення рідин. 

17. Аналіз води очищеної та води для ін’єкцій. Основні показники якості. 

18. Випробування на чистоту води очищеної в контейнерах. 

19. Визначення домішки нітратів у воді очищеній. 

20. Визначення домішки сульфатів у воді очищеній. 

21. Визначення домішки хлоридів у воді очищеній. 

22. Визначення домішки солей амонію в воді очищеній. 

23. Визначення домішок кальцію і магнію в воді очищеній. 

24. Визначення домішки речовин, що окиснюються, в воді очищеній. 

25. Аналіз води високоочищеної. 

26. Показники якості субстанції згідно загальної статті ДФУ «Субстанції». 

27. Випробування субстанцій на чистоту. 

28. Випробування на граничний вміст домішок в лікарських засобах згідно ДФУ. 

29. АНД виробника фармацевтичної продукції. 

30. Фармако-технологічні випробування для лікарської форми «Таблетки», їх значення та суть. 

31. Фармако-технологічні випробування для лікарської форми «Капсули», їх значення та суть. 

32. Визначення однорідності маси для одиниці дозованого лікарського засобу. 

33. Визначення однорідності вмісту діючої речовини в одиниці дозованого лікарського засобу. 

34. Визначення вмісту етанолу в рідких лікарських засобах. 

35. Фармако-технологічні випробування для лікарської форми «Лікарські засоби для 

парентерального застосування», їх значення та суть. 

36. Визначення показника «Об’єм, що витягається». 

37. Фармако-технологічні випробування для лікарської форми «Очні лікарські засоби», їх 

значення та суть. 

38. Використання фізичних методів аналізу при проведенні контролю якості вихідних, 

проміжних продуктів, сировини, матеріалів, призначених для виробництва готової 

продукції. 

39. Використання фізико-хімічних методів аналізу при проведенні контролю якості вихідних, 

проміжних продуктів, сировини, матеріалів, призначених для виробництва готової 

продукції. 

40. Використання хімічних методів аналізу при проведенні контролю якості вихідних, 

проміжних продуктів, сировини, матеріалів, призначених для виробництва готової 

продукції. 

41. Якісні реакції на катіони, аніони, функціональні групи та їх використання для 

ідентифікації субстанцій та діючих речовин в лікарських засобах. 

42. Фізичні методи ідентифікації субстанцій. 

43. Визначення рН середовища розчину згідно вимог ДФУ.  

44. Визначення показника заломлення та його використання для визначення чистоти та 

кількісного вмісту діючої речовини. 
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45. Поляриметрія та її використання для ідентифікації, випробувань на чистоту та визначення 

кількісного вмісту діючої речовини. 

46. УФ-спектрофотометрія та її використання для ідентифікації, випробувань на чистоту та 

визначення кількісного вмісту діючої речовини. 

47. Використання ІЧ- спектрофотометрії в фармацевтичному аналізі. 

48. Фотоколориметрія та її використання в фармацевтичному аналізі. 

49. Класифікація методів хроматографії: тонкошарова хроматографія, рідинна та газова 

хроматографія, іонообмінна хроматографія та інші; їх використання при проведенні 

контролю якості лікарських засобів. 

50. Використання методів кислотно-основного титрування в водному та неводному 

середовищах у фармацевтичному аналізі. 

51. Використання титриметричних редокс-методів у фармацевтичному аналізі. 

52. Використання титриметричних методів осадження в фармацевтичному аналізі. 

53. Використання методів комплексонометричного титрування в фармацевтичному аналізі. 

54. Суть гравіметрії та її використання в фармацевтичному аналізі. 

55. Види внутрішньоаптечного контролю лікарських засобів відповідно до вимог діючого 

наказу МОЗ України. 

56. Органолептичний контроль лікарських форм. 

57. Фізичний контроль лікарських форм. 

58. Хімічний контроль лікарських форм. 

59. Контроль лікарських засобів аптечного виготовлення при відпуску. 

60. Основні вимоги до якісного та кількісного експрес-аналізу лікарських форм. 

61. Аналіз внутрішньоаптечних заготівок: концентратів, напівфабрикатів. 

62. Способи визначення концентрації спирту етилового. 

63. Особливості внутрішньоаптечного контролю лікарських засобів для новонароджених. 

64. Особливості внутрішньоаптечного контролю лікарських засобів для дітей до 1 року. 

65. Вимоги до упорядкування і експлуатації приміщень для зберігання фармацевтичної 

продукції. 

66. Загальні вимоги до організації зберігання лікарських засобів та виробів медичного 

призначення. 

67. Особливості зберігання лікарських засобів, які вимагають захисту від світла. 

68. Особливості зберігання лікарських засобів, які вимагають захисту від вологи. 

69. Особливості зберігання лікарських засобів, які вимагають захисту від вивітрювання 

(випаровування). 

70. Особливості зберігання лікарських засобів, які вимагають захисту від дії підвищеної або 

зниженої температури. 

71. Особливості зберігання пахучих та барвних лікарських засобів. 

72. Особливості зберігання лікарської рослинної сировини. 

73. Особливості зберігання готових лікарських форм. 

74. Особливості зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення з 

урахуванням їх термінів призначення. 

75. Зберігання виробів медичного призначення. 

76. Заходи, які проводяться при виявленні лікарських засобів з простроченим терміном 

придатності. 

 77. Заходи, які проводяться для виявлення та запобігання розповсюдження фальсифікованих 

та субстандартних лікарських засобів. 

6.6. Оцінювання дисципліни та конвертація 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі для здобувачів вищої освіти, які успішно виконали 

програму з дисципліни, конвертується в традиційну чотирьохбальну систему та систему ECTS 

за абсолютними критеріями, які наведені нижче у табл.: 

Таблиця. Перерахунок остаточної оцінки за дисципліну з багатобальної шкали в традиційну та  

систему ECTS 

 

Оцінка у 200-бальній Оцінка у традиційній Оцінка с системі ECTS 
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системі чотирьохбальній шкалі 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 
 

Основні методи навчання: Ситуаційне моделювання професійної діяльності. 

Пояснювально-ілюстративний метод (інструктаж,  робота з нормативною документацією) 

Основні форми оцінювання: Звітна документація з практики. Залік. 

 

7.1 Тематичний план практичних занять для ДЕННОЇ форми навчання 

    

№ 

п/п 
Тема 

Кількість 

годин 
1. Ознайомлення з організацією контролю якості лікарських засобів та 

робочого місця провізора-аналітика; НТД, яка регламентує якість 

лікарських засобів. 

7 

2. Особливості фармацевтичного аналізу лікарських засобів в 

залежності від місця проходження виробничої практики. 

8 

3. Приготування реактивів, еталонних, буферних та титрованих 

розчинів. 

7 

4. Аналіз води очищеної, води для ін’єкцій, води високоочищеної 

(згідно з ДФУ). 

8 

5. Ідентифікація субстанцій та діючих речовин в лікарських препаратах. 7 
6. Випробування на чистоту як один з параметрів якості лікарських 

засобів. 

8 

7. Інструментальні та хімічні методи аналізу при визначенні кількісного 

вмісту діючої речовини в лікарських засобах. 

7 

8. Контроль за дотриманням умов зберігання та термінів придатності 

лікарських засобів. 

8 

9. Звітна документація щодо контролю якості лікарських засобів. 8 
 Залік 2 
 Всього 70 

                                  

7.2 Тематичний план практичних занять для ЗАОЧНОЇ форми навчання 

Не передбачено 

 

7.3 Тематичний план самостійної роботи  для ДЕННОЇ форми навчання 

№ 

п/п 
Тема 

Кількість 

годин 
1. Ознайомлення з організацією контролю якості лікарських засобів та 

робочого місця провізора-аналітика; НТД, яка регламентує якість 

лікарських засобів. 

1 

2. Особливості фармацевтичного аналізу лікарських засобів в 

залежності від місця проходження виробничої практики. 

2 

3. Приготування реактивів, еталонних, буферних та титрованих 1 



13 

розчинів. 

4. Аналіз води очищеної, води для ін’єкцій, води високоочищеної 

(згідно з ДФУ). 

2 

5. Ідентифікація субстанцій та діючих речовин в лікарських препаратах. 1 
6. Випробування на чистоту як один з параметрів якості лікарських 

засобів. 

2 

7. Інструментальні та хімічні методи аналізу при визначенні кількісного 

вмісту діючої речовини в лікарських засобах. 

1 

8. Контроль за дотриманням умов зберігання та термінів придатності 

лікарських засобів. 

2 

9. Звітна документація щодо контролю якості лікарських засобів. 1 
 Залік 7 
 Всього 20 

  

7.4 Тематичний план самостійної роботи  для ЗАОЧНОЇ форми навчання 

№ 

п/п 
Тема 

Кількість 

годин 
1. Ознайомлення з організацією контролю якості лікарських засобів та 

робочого місця провізора-аналітика; НТД, яка регламентує якість 

лікарських засобів. 

9 

2. Особливості фармацевтичного аналізу лікарських засобів в 

залежності від місця проходження виробничої практики. 

9 

3. Приготування реактивів, еталонних, буферних та титрованих 

розчинів. 

9 

4. Аналіз води очищеної, води для ін’єкцій, води високоочищеної 

(згідно з ДФУ). 

9 

5. Ідентифікація субстанцій та діючих речовин в лікарських препаратах. 9 

6. Випробування на чистоту як один з параметрів якості лікарських 

засобів. 

9 

7. Інструментальні та хімічні методи аналізу при визначенні кількісного 

вмісту діючої речовини в лікарських засобах. 

9 

8. Контроль за дотриманням умов зберігання та термінів придатності 

лікарських засобів. 

9 

9. Звітна документація щодо контролю якості лікарських засобів. 9 

 Залік 9 

 Всього 90 
 

8. Рекомендовані джерела 

 

Базові 
1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 556 с. 

2. Державна фармакопея України. – 1-е вид., Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 494 с. 

3. Державна фармакопея України. – 1-е вид., Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство 

«Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. - 620 с. 

4. Державна фармакопея України. – 1-е вид., Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство 

«Науково-експертний фармакопейний центр», 2009. - 620 с. 

5. Фармацевтична хімія: Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів 

вищ.мед. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / За заг. ред. П.О.Безуглого. – Вінниця, 

НОВА КНИГА, 2008.- 560 с. 

Допоміжні 
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1. Фармацевтичний аналіз: Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. III-IV рівнів 

акредитації /П.О. Безуглий, В.О. Грудько, С.Г. Леонова та ін.; За ред. П.О. Безуглого. - 

X.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001. - 240 с.  

2. Закон України "Про лікарські засоби" від 4.04.1996 р. //Провизор Юридические аспекты 

фармации. - 1999. - Спец. вып. - С.34-37. 

3. Закон України. Про внесення змін до Закону України „Про лікарські засоби” (щодо до 

запобігання зловживання у сфері обігу лікарських засобів). Юридичні аспекти 

фармації.-2008.-№5- С.49-59. 

4. Національний Стандарт України „Належна практика виробництва лікарських засобів 

для людини”Юридичні аспекти фармації.-2008.-№5- С.62-77. 

5. Наказ МОЗ України №626 від 15.12.2004 "Про затвердження Правил виробництва 

(виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки". 

6. Наказ МОЗ України №436 від 30.10.2001 «Про затвердження інструкції про порядок 

контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі». 

7.  Інструкція по організації зберігання в аптечних установах різних груп лікарських 

засобів і предметів медичного призначення. Додаток №1 до Наказу МОЗ України від 

16.03.1993 №44. 

8. Методы анализа лекарств / Н.П. Максютина, Ф.Е. Каган, Л.А. Кириченко и др. – Киев: 

Здоров’я. – 1984. – 224 с. 

9. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. В 2-х ч. Ч.1. Общая фармацевтическая химия. – 

М.: Высш. школа, 1993. – 432 с. 

10. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. В 2-х ч. Ч.2. Специальная фармацевтическая 

химия. – Пятигорск, 1996. – 608 с. 

11. Справочник провизора-аналитика. // Под ред. Д.С. Волоха и Н.П. Максютиной. – К.: 

Здоровя, 1989. - 200 с. 

12. Машковский М.Д. Лекарственные средства: – 15-е изд., перераб., испр. и доп. – М.: 

ООО «Издательство Новая Волна», 2005. – 1200 с. 

13. Кулешова М.И., Гусева Л.Н., Сивицкая О.К. Анализ лекарственных форм, 

изготовляемых в аптеках. – М.: Медицина, 1989. – 288 с. 

14. Кулешова М.І., Гусева Л.Н., Сивіцкая О.К. Аналіз лікарських форм, які виготовляються 

в аптеках. – М.: Медицина, 1989. – 288 с. 

15. Аналіз лікарських препаратів і лікарських форм / Н.П. Максютіна, Ф.Е Каган та ін. – 

Київ, 1976. 

 
 

9. Додаткові ресурси – інформаційні ресурси 

 

1. Сайт кафедри (https://dnmu.edu.ua/kafedra-farmacziyi-ta-farmakologiyi/) 

2. Національна бібліотека імені В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ 
3. Наукова бібліотека Національного Фармацевтичного Університету http://lib.nuph.edu.ua/ 
4. Наукова бібліотека Запорізького державного медичного університету 

http://library.zsmu.edu.ua/ 

5. Донецька обласна наукова медична бібліотека http://donmb.dn.ua 

6. Електронний архів Національного фармацевтичного університету -

http://dspace.nuph.edu.ua 

7. Офіційний веб-портал Верховної Ради України - http://zakon.rada.gov.ua 
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