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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за формами нявчання 

денна заочна 

Фармацевтична хімія 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання 

таоцінювання 

українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 14/ 420 14/ 420 (з яких пере 

зараховано - 

5,25/157,5; до 

опанування- 

8,75/262,5) 

Курс 3, 4, 5 2, 3 

Семестр 5 6 7 8 9 4 5 6 

Кількість змістовних модулів за 

розподілом 

13 

Обсяг кредитів 3 3 2,83 2,17 3 4 2,8 1,95 

Обсяг годин, в тому числі 90 90 85 65 90 120 86 56,5 

Аудиторні 53 53 53 33 46 38 24 10 

Підсумковий модульний контроль 2 2 2 2 4 2 2 4 

Самостійна робота 35 35 30 30 40 80 60 42,5 

Форма семестрового контролю залік залік залік залік ПМК залік залік ПМК 

 

«Фармацевтична хімія» -  дисципліна, яка вивчає будову, фізичні та хімічні властивості 

лікарських речовин, способи їх одержання; взаємозв’язок між їх хімічною будовою та дією 

на організм; методи контролю якості та умови зберігання ліків, а також застосування їх у 

медицині. Завданням вивчення дисципліни – сформувати вміння здобувачів вищої освіти з 

практичних навичок синтезу, якісного та кількісного методів аналізу лікарських речовин та їх 

застосування в медицині з метою використання найбільш раціонального методу аналізу 

лікарських речовин, розробки плану дослідження та виконання експерименту. 

Робоча програма дисципліни розроблена на підставі освітньої програми «Фармація» галузі знань 

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

Предмет навчальної дисципліни – активні фармацевтичні інгредієнти та методи їх контролю. 

Міждисциплінарні зв’язки. Фармацевтична хімія як навчальна дисципліна: 

а) ґрунтується на знаннях таких дисциплін, як: органічна хімія, загальна та неорганічна 

хімія, аналітична хімія, біологічна хімія, фізична та колоїдна хімія, фармакологія; 

б) дає змогу здобувачам вищої освіти краще засвоювати знання з таких дисциплін, як: 

фармакогнозія, технологія ліків,  токсикологічна та судова хімія, стандартизація ліків,; 

в) дає змогу більш професійно виконувати обов'язки у майбутній практичній діяльності. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 420 годин, 14 кредитів ECTS. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни - сформувати знання здобувачів вищої 

освіти з теоретичних основ синтезу, якісного та кількісного методів аналізу лікарських 

речовин та їх застосування в медицині, а також хіміко - аналітичне мислення з метою 

використання найбільш раціонального методу аналізу лікарських речовин, розробки плану 

дослідження та виконання експерименту. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Фармацевтична хімія» – здобувачі 

вищої освіти в повній чи частковій мірі повинні  

Знати: 

 Державні принципи та положення, що регламентують якість лікарських засобів. 

 Основні положення фармакопейного аналізу: 

 структуру фармакопеї та фармакопейної статті; 

 загальні методи визначення тотожності лікарських засобів за наявністю 

неорганічних катіонів та аніонів; 



 загальні методи визначення тотожності лікарських речовин органічної природи за 

наявністю аналітико – функціональних груп; 

 методи визначення фізичних та фізико – хімічних констант лікарських засобів; 

 методи кількісного аналізу лікарських засобів; 

 інструментальні методи аналізу лікарських засобів. 

 Методи експресного аналізу лікарських засобів. 

 Умови зберігання лікарських засобів з огляду на їх фізико – хімічні властивості. 

Вміти:   

 Вільно користуватися нормативно – технічною документацією, яка регламентує 

якість лікарських засобів (Державна фармакопея України, Європейська фармакопея 

та ін.  міжнародні фармакопеї, МКЯ, відповідні накази та інструкції). 

 Готувати основні робочі розчини.  

 Готувати титровані розчини, встановити поправочні коефіцієнти та розрахувати 

титр. 

 Вести документацію з контролю якості лікарських засобів. 

 Здійснювати фармацевтичний аналіз лікарських засобів, у тому числі: визначення 

тотожності, чистоти та кількісного вмісту лікарських речовин. 

 Здійснювати статистичну обробку результатів аналізу. 

 Здійснювати фармакопейний аналіз води очищеної та води для ін’єкцій. 

 Інструментальними методами визначати: рН розчину, показник заломлення, кут 

обертання, оптичну густину. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

3.1. За результатами вивчення дисципліни «Фармацевтична хімія» 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 3. Здатність навчатися, абстрактно мислити, аналізувати, робити висновки.  

ЗК 4. Здатність розуміти предметну область та розуміння фахової  діяльності.  

ЗК 6. Здатність усно і письмово спілкуватися мовою держави,  іноземною мовою 

(переважно англійською) на рівні, що забезпечує ефективну професійну діяльність. 

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

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 1. Здатність з метою профілактики, своєчасного виявлення та комплаєнсу 

стосовно хвороб цивілізації, вірусних, паразитарних, небезпечних інфекційних хвороб 

проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення відповідно мікробіологічним 

та іншим особливостям. 

ФК 2. Здатність із урахуванням фізико-хімічних, фармакокінетичних, 

фармакодинамічних якостей лікарських засобів здійснювати консультування щодо 

рецептурних та безрецептурних лікарських засобів, також інших товарів аптечного 

асортименту; із урахуванням показів та протипоказів, сумісності та співвідношення 

ризик/користь лікарських засобів здійснювати фармацевтичну опіку . 

ФК 4. Здатність відповідно фізико-хімічних, фармакологічних особливостей 

лікарських засобів та біохімічних, патофізіологічних  характеристик конкретного 

захворювання забезпечувати раціональне  використання рецептурних та безрецептурних 



лікарських засобів, вірно  підбирати фармакотерапію. 

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 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 4. Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних 

джерел та використання цих результатів для рішення типових та складних спеціалізованих 

завдань 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 12. Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності. 

ПРН 14. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з 

урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних та 

фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати споживачам безрецептурні лікарські 

засоби та інші товари аптечного асортименту з наданням консультативної допомоги та 

фармацевтичної опіки . 

ПРН 15. Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних станах та постраждалим 

у екстремальних ситуаціях. 

ПРН 16. Визначати вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, розподілу, 

депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і обумовлені станом, 

особливостями організму людини та фізико-хімічними властивостями лікарських засобів. 

ПРН 17. Використовувати дані клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень 

для здійснення моніторингу ефективності та безпеки застосування лікарських засобів. 

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. 

ПРН 27. Обґрунтовувати технологію та організовувати виробництво лікарських засобів на 

фармацевтичних підприємствах та оформлювати технологічну документацію щодо 

виробництва лікарських засобів . 

ПРН 31. Здійснювати, відповідно нормативних документів та Державної фармакопеї 

України, усі види контролю якості лікарських засобів; розробляти специфікації та методики 

контролю якості; складати сертифікати аналізу та сертифікати якості серій лікарських 

засобів.  

ПРН 32. Здійснювати стандартизацію лікарських засобів відповідно Державної фармакопеї 

України, вірно обирати та обґрунтовувати методи стандартизації, визначати основні 

органолептичні, фізичні, фізико-хімічні, фармакотехнологічні показника лікарських 

засобів. 

 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 

№ 

з/п 
Назви модулів і тем 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 

лекц. 
практ-

лаб 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. «ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ. 

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ  ПРИРОДИ» 
90 10 45 35 

2. Змістовний модуль 1. Предмет та завдання 

фармацевтичної хімії.  
    

3. Тема 1. Основні етапи розвитку фармацевтичної хімії. 4  2 2 

4. Тема 2. Державна Фармакопея України. 5 1 2 2 

5. Тема 3. Фармацевтичний аналіз згідно з ДСТУ та 

ТУ. 
7 1 3 3 

 Разом за змістовним модулем 1  16 2 7 7 

6. Змістовний модуль 2.Фармацевтичний аналіз.      

7. Тема 4. Фармацевтичний аналіз. Хімічні методи аналізу 

лікарських препаратів. 
4  2 2 

8. Тема 5. Реакції ідентифікації на катіони. Хімічні методи 

аналізу, реакції ідентифікації на аніони. 
6 1 2 3 

9. Тема 6. Випробовування на припустимі межі 

вмісту домішок. Еталонні розчини.  
4,5 0,5 2 2 

10. Тема 7.Фармакопейне визначення домішок, що 

зустрічаються найчастіше.  
4,5 0,5 2 2 

 Разом за змістовним модулем 2  19 2 8 9 

11. Змістовний модуль 3. Неорганічні лікарські речовини. 

Лікарські засоби похідні елементів VI, VII груп 

Періодичної системи  Д.І. Мендєлєєва. 

    

12. Тема 8. Лікарські засоби галогенів  .  11 1 7 3 

13. Тема 9. Підгрупа марганцю. Лікарські засоби кисню, 

водню та сірки. 
12 1 8 3 

 Разом за змістовним модулем 3  23 2 15 6 

14. Змістовний модуль 4. Лікарські засоби похідні 

елементів II - V груп Періодичної системи Д.І. 

Мендєлєєва. 

    

15. Тема 10. Лікарські засоби похідні елементів ІІ, ІІІ, IV, V 

груп Періодичної системи Д.І. Мендєлєєва. 10 2 6 2 

16. Тема 11. Лікарські засоби похідні елементів І, VІІІ груп 

Періодичної системи Д.І. Мендєлєєва. 
10 1 6 3 

17. Тема 12. Радіофармацевтичні препарати. 7 1 3 3 

 Разом за змістовним модулем 4  27 4 15 8 

Етапний рубіжний контроль  2  2  

18. Модуль 2. «ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ОРГАНІЧНОЇ 

ПРИРОДИ. АЛІФАТИЧНІ СПОЛУКИ» 
90 10 45 35 

19. Змістовний модуль 5. Аліфатичні органічні сполуки.     

20. Тема 13. Класифікація, загальні способи аналізу 

аліфатичних органічних сполук. 
15 2 7 6 

21. Тема 14. Парафін, масло вазелінове, хлоретил, 

хлороформ. 
13 2 8 3 

 Разом за змістовним модулем 5 28 4 15 9 

22. Змістовний модуль 6. Лікарські засоби похідні спиртів, 

альдегідів та карбонових кислот. 
    



23. Тема 15. Спирти. 8,5 0,5 5 3 

24. Тема 16. Альдегіди. 8,5 0,5 5 3 

25. Тема 17. Солі карбонових кислот 9 1 5 3 

 Разом за змістовим модулем 6 26 2 15 9 

26. Змістовий модуль 7. Амінокислоти жирного ряду. 

Ефіри як лікарські речовини. Похідні амідів вугільної 

кислоти та біс-(β-хлоретил)-аміну. 

    

27. Тема 18. Кислота глутамінова. Ефіри  10 1 5 4 

28. 
Тема 19. Похідні амідів вугільної кислоти та біс-(β-

хлоретил)-аміну. 
10 1 5 4 

29. 
Тема 20. Лікарські речовини, похідні аліфатичних 

циклічних сполук. 
11 2 5 4 

 Разом за змістовим модулем 7  31 4 15 12 

 Етапний рубіжний контроль  2  2  

30. 
Модуль 3. «ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ОРГАНІЧНОЇ 

ПРИРОДИ. АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ» 
85 10 45 30 

31 Змістовий модуль 8. Ароматичні органічні сполуки.     

32. 
Тема 21. Препарати групи фенолів, хінонів, 

ацетамінопохідні ароматичного ряду. 
20 2 10 8 

33. Тема 22. Ароматичні кислоти та їх похідні. 22 2 12 8 

34. 
Тема 23. Препарати, похідні ароматичних 

амінокислот. 
22 2 12 8 

35. 
Тема 24. Лікарські препарати групи сульфокислот 

ароматичного ряду. Сульфаніламіди. 
21 4 11 6 

 
Разом за змістовним модулем 8  85 10 45 30 

Етапний рубіжний контроль  2  2  

36. 
Модуль 4. «ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 

ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОГО РЯДУ» 
65 10 25 30 

37. 
Змістовний модуль 9.  Лікарські речовини похідні 5 – 

ти та 6 -членних гетероциклів. 
    

38. 
Тема 25. Загальна характеристика лікарських речовин 

гетероциклічної структури, їх класифікація, 

номенклатура. 

14 2 6 6 

39. 
Тема 26. Лікарські речовини похідні 6-тичленних 

гетероциклів . 
14 2 6 6 

40. Тема 27. Лікарські речовини, похідні піримідину. 11 2 3 6 

 Разом за змістовним модулем 9  39 6 15 18 

41. 
Змістовний модуль 10. Лікарські речовини, похідні 

конденсованих гетероциклів. 
    

42. 
Тема 28. Лікарські речовини похідні конденсованих 

гетероциклів. 
26 4 10 12 

 
Разом за змістовим модулем 10  26 4 10 12 

Етапний рубіжний контроль  2  2  

43. 
Модуль 5. «ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ПРИРОДНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ» 
90 10 40 40 

44. 
Змістовний модуль 11. Лікарські речовини, що 

належать до групи алкалоїдів.  
    

45. 
Тема 29. Похідні хінолізину, піролідизину, 

піперидину, тропану, хіноліну, ізохіноліну. 
6 1 2 3 

46. 

Тема 30. Лікарські речовини, що належать до групи 

алкалоїдів. Похідні індолу, пуріну і речовини, що 

містять екзоциклічний азот. Лікарські речовини із 

групи вуглеводів і глікозидів. 

8 1 5 2 



 
Тематичний план для заочної форми навчання 

47 
Тема 31. Лікарські речовини із групи вуглеводів і 

глікозидів. 
7 2 3 2 

 Разом за змістовним модулем 11  21 4 10 7 

48. 
Змістовний модуль 12. Лікарські речовини із групи 

вітамінів. 
    

49. 
Тема 32. Вітаміни ароматичного, аліциклічного та 

ароматичного рядів. 
9 1 6 2 

50. Тема 33 . Вітаміни гетероциклічного ряду. 7 1 4 2 

 Разом за змістовним модулем 12  16 2 10 4 

51 
Змістовний модуль 13. Лікарські речовини, що 

належать до груп гормонів і антибіотиків та їх 

напівсинтетичні й синтетичні аналоги. 

    

52. 
Тема 34. Лікарські речовини, що належать до групи 

гормонів. 
12 2 7 3 

53. 
Тема 35. Лікарські речовини, що належать до групи 

антибіотиків. 
11,5 1,5 7 3 

54. 
Тема 36. Функціональний та кількісний аналіз 

лікарських речовин органічної природи. 
5,5 0,5 2 3 

 
Разом за змістовим модулем 13  29 4 16 9 

Підсумковий модульний контроль  4  4  

 УСЬОГО ГОДИН ЗА ДИСЦИПЛІНУ 420 50 200 170 

№ 

з/п 
Назви модулів і тем 

Кількість годин 

усьог

о 

у тому числі 

лекц. 
практ-

лаб 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1. ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ. 

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ 

ПРИРОДИ 
66 6 14 46 

1 Змістовий модуль 1. Предмет та завдання фармацевтичної 

хімії. Фармацевтичний аналіз. 
    

Тема 1. Основні етапи розвитку фармацевтичної хімії.    1 

Тема 2. Державна Фармакопея України.    1 

Тема 3. Фармацевтичний аналіз згідно з ДСТУ та ТУ.     1 

Тема 4.Фармацевтичний аналіз. Хімічні методи аналізу 

лікарських препаратів. 
  1 3 

Тема 5.Реакції ідентифікації на катіони. Хімічні методи 

аналізу, реакції ідентифікації на аніони. 
 1 1 3 

Тема 6. Випробовування на припустимі межі вмісту 

домішок. Еталонні розчини.  
  1 3 

Тема 7.Фармакопейне визначення домішок, що 

зустрічаються найчастіше. 
 1 1 3 

 Разом за змістовим модулем 1  21 2 4 15 

2 Змістовий модуль 2. Неорганічні лікарські речовини. 

Лікарські засоби похідні елементів VI, VII груп Періодичної 

системи Д.І. Мендєлєєва. 
    

 Тема 8. Лікарські засоби галогенів  .   1 2 7 

Тема 9. Підгрупа марганцю. Лікарські засоби кисню, водню 

та сірки. 
 1 2 8 

 Разом за змістовим модулем 2  21 2 4 15 

3 Змістовий модуль 3. Лікарські засоби похідні елементів II - 

V груп Періодичної системи Д.І. Мендєлєєва. 
    



 Тема 10. Лікарські засоби похідні елементів ІІ, ІІІ, IV, V груп 

Періодичної системи Д.І. Мендєлєєва. 
Тема 11. Лікарські засоби похідні елементів І, VІІІ груп 

Періодичної системи Д.І. Мендєлєєва. 

 1 2 8 

 1 2 7 

Тема 12. Радіофармацевтичні препарати.   1 1 

 Разом за змістовим модулем 3  24 2 5 16 
Підсумковий модульний контроль    1  

 Модуль 2 ОРГАНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ. 

АЛІФАТИЧНІ ТА АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ 
66 6 14 46 

4 
 

Змістовий модуль 4. Аліфатичні органічні сполуки.     
Тема 13. Класифікація, загальні способи аналізу 

аліфатичних органічних сполук. 
  1 2 

Тема 14. Парафін, масло вазелінове, хлоретил, хлороформ.  0,5 1 2 

Тема 15. Лікарські засоби похідні спиртів та альдегідів, та 

карбонових кислот. Спирти. 
 0,5 1 6 

Тема 16. Формальдегід.     
Тема 17. Кислота глутамінова. Ефіри  0,5 1 5 

Тема 18. Похідні амідів вугільної кислоти та біс-(β-

хлоретил)-аміну. 
 0,5 1 4 

Тема 19. Лікарські речовини, похідні аліфатичних 

циклічних сполук. 
 1 1 5 

 Разом за змістовим модулем 4  33 3 6 24 

5 

Змістовий модуль 5. Ароматичні органічні сполуки. 

Сульфаніламіди 
    

Тема 20. Препарати групи фенолів, хінонів, 

ацетамінопохідні ароматичного ряду. 
 1 2 6 

Тема 21. Ароматичні кислоти та їх похідні.  0,5 1 3 

Тема 22. Препарати, похідні ароматичних амінокислот.  0,5 1 3 

Тема 23. Лікарські препарати групи сульфокислот 

ароматичного ряду. Сульфаніламіди. 
 1 2 10 

 
Разом за змістовим модулем 5 33 3 6 22 

Підсумковий модульний контроль    2  

 
Модуль 3. ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ 

ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОГО РЯДУ. ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ 

ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

66 6 14 46 

6 

Змістовий модуль 6. Лікарські речовини похідні 5 – ти та 6 

-членних гетероциклів. 
    

Тема 24. Загальна характеристика лікарських речовин 

гетероциклічної структури, їх класифікація, номенклатура. 
 1 3 8 

Тема 25. Лікарські речовини похідні 6-тичленних 

гетероциклів . 
 2 3 10 

Тема 26. Лікарські речовини, похідні піримідину.  1 3 6 

 Разом за змістовим модулем 6  37 4 9 24 

 
Змістовий модуль 7. Лікарські речовини, похідні 

конденсованих гетероциклів. 
    

7 
Тема 27. Лікарські речовини похідні конденсованих 

гетероциклів. 
 2 4 22 

 
Разом за змістовим модулем 7  29 2 4 22 

Підсумковий модульний контроль    1  

 
Модуль 4. ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ПРИРОДНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ 
64,5 6 14 44,5 

 
Змістовий модуль 8. Лікарські речовини, що належать до 

групи алкалоїдів.  
    

8 

Тема 28. Похідні хінолізину, піролідизину, піперидину, 

пропану, хіноліну, ізохіноліну. 
 1,5 1 7 

Тема 29. Лікарські речовини, що належать до групи 

алкалоїдів. Похідні індолу, пуріну і речовини, що містять 

екзоциклічний азот. Лікарські речовини із групи вуглеводів 

і глікозидів. 

 1,5 1 6 



 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. «ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 

НЕОРГАНІЧНОЇ  ПРИРОДИ» 

Змістовний модуль 1. Предмет та завдання фармацевтичної хімії.  

Тема 1. Основні етапи розвитку фармацевтичної хімії. 

Епохи існування фармацевтичної хімії: емпірична, експериментально-наукова, епоха 

раціональних методів спрямованого синтезу на основі інноваційних технологій 

(віртуальний скринінг, комбінаторна хімія, високоефективний скринінг, молекулярне 

моделювання та ін.). Їх методи пошуку та особливості. 

Тема 2. Державна Фармакопея України. 

Структура Державної Фармакопеї України. Параметри якості лікарських засобів. 

Організація контролю якості лікарських засобів в Україні. Особливості фармацевтичного 

аналізу у зв’язку зі специфікою застосування лікарських засобів та професійною 

відповідальністю провізора. 

Тема 3. Фармацевтичний аналіз згідно з ДСТУ та ТУ. 

Державні принципи та положення, що регламентують якість лікарських засобів. 

Організація контролю якості лікарських засобів в Україні згідно технічних умов та 

державних стандартів. 

 Змістовний модуль 2.Фармацевтичний аналіз.  

Тема 4. Фармацевтичний аналіз. Хімічні методи аналізу лікарських препаратів. 

Опис зовнішнього вигляду лікарської речовини та оцінка її розчинності як загальна орі-

єнтовна характеристика досліджуваної речовини. Ідентифікація лікарських речовин. 

Загальна фармакопейна стаття "Ідентифікація". 

Удосконалення способів ідентифікації у зв'язку з розвитком хімічних та фізичних наук (на 

прикладі Державної фармакопеї України та ведучих фармакопей світу). Застосування 

фізичних та фізико-хімічних методів аналізу при ідентифікації лікарських засобів. 

Тема 5. Реакції ідентифікації на катіони. Хімічні методи аналізу, реакції ідентифікації 

на аніони. 

Ідентифікація лікарських засобів. Загальна фармакопейна стаття «Реакції ідентифікації на 

іони та функціональні групи». Якісні реакції на аніони: броміди, йодиди, карбонати й 

гідрокарбонати, нітрати, нітрити, силікати, сульфати, сульфіти, фосфати (ортофосфати), 

хлориди та їх використання для ідентифікації лікарських засобів. Якісні реакції на катіони: 

алюмінію, амонію, арсену, бісмуту, заліза (ІІ, ІІІ), калію, кальцію, магнію, натрію, ртуті, 

свинцю, срібла, стибію, цинку та їх використання для ідентифікації лікарських засобів. 

Тема 6. Випробовування на припустимі межі вмісту домішок. Еталонні розчини. 

Випробування на граничний вміст домішок (випробування на чистоту). Природа та 

характер домішок. Загальні та окремі методи виявлення домішок. Значення фізичних 

констант як показників відносної чистоти лікарських речовин.  

 Разом за змістовим модулем 8 18 3 2 13 

9 

Змістовий модуль 9. Лікарські речовини із групи 

вітамінів. 
    

Тема 30. Вітаміни ароматичного, аліциклічного та 

ароматичного рядів. 
 0,5 1,5 9 

Тема 31 . Вітаміни гетероциклічного ряду.  0,5 1,5 9 

 Разом за змістовим  модулем 9 22 1 3 18 

10 

Змістовий модуль 10. Лікарські речовини, що належать до 

групи гормонів і їх синтетичні аналоги. 
    

Тема 32. Загальна характеристика, класифікація.   0,5 2 3 

Тема 33. Лікарські речовини, що належать до групи 

антибіотиків. 
 1 3 7 

Тема 34. Функціональний та кількісний аналіз лікарських 

речовин органічної природи. 
 0,5 2 3,5 

 
Разом за змістовим модулем 10  24,5 2 7 13,5 

Підсумковий модульний контроль    2  

 УСЬОГО ГОДИН ЗА ДИСЦИПЛІНУ 262,5 24 56 182,5 



Титрометричні та інструментальні методи аналізу. Вплив поліфункціонального ха-рактеру 

лікарських речовин на вибір методу кількісного визначення. Статистична обробка 

результатів кількісного аналізу. 

Тема 7.Фармакопейне визначення домішок, що зустрічаються найчастіше. 

Фармакопейне визначення домішок, що зустрічаються найчастіше. Способи кількісної та 

напівкількісної оцінки вмісту домішок. Розвиток вимог щодо досліджень на чистоту 

лікарських речовин. 

Змістовний модуль 3. Неорганічні лікарські речовини. Лікарські засоби похідні 

елементів VI, VII груп Періодичної системи  Д.І. Мендєлєєва. 

Тема 8. Лікарські засоби галогенів  .  

Значення неорганічних сполук як лікарських речовин у медицині. Використання загальних 

методів аналізу неорганічних лікарських речовин для оцінки їх якості. 

Лікарські засоби галогенів. Бактерицидна активність хлору. Вапно хлорне. Кислота 

хлорово-днева. Натрію та калію хлориди. Натрію та калію броміди. Йод. Добування йоду з 

водоростей та бурових вод. Очищення, властивості, застосування йоду. Розчини йоду 

спиртові 5% та 10%. Йодинол. Натрію та калію йодиди. Джерела добування та очищення. 

Хімічні властивості. Спільні та окремі методи аналізу сполук з лужними металами. Вимоги 

до якості та зв'язок з медичним застосуванням, засобами добування. 

Тема 9. Підгрупа марганцю. Лікарські засоби кисню, водню та сірки. 

Підгрупа марганцю. Калію перманганат. Добування, властивості, фармакопейне 

дослідження. Лікарські засоби кисню. Кисень як лікарський засіб. Способи добування та 

очищення. Властивості, дослідження. Правила зберігання та відпуску. 

Вода очищена, вода для ін'єкцій. Фізичні та хімічні властивості. Вимоги до якості. Методи 

добування, застосування. Зберігання. Контроль якості води очищеної та води для ін'єкцій в 

умовах аптеки.  

Перекис водню та перекис магнію. Добування, загальні методи аналізу. Застосування в 

меди-цині. Лікарські засоби сірки. Сірка осаджена. Натрію сульфат. Натрію тіосульфат. 

Способи добування, властивості, дослідження за фармакопеєю, застосування, зберігання. 

Змістовний модуль 4. Лікарські засоби похідні елементів II - V груп Періодичної 

системи Д.І. Мендєлєєва. 

Тема 10. Лікарські засоби похідні елементів ІІ, ІІІ, IV, V груп Періодичної системи Д.І. 

Мендєлєєва. 

Лікарські засоби азоту. Розчин аміаку, азоту закис, натрію нітрит. Добування, властивості, 

дослідження, застосування, умови зберігання. Лікарські засоби миш'яку. Миш'яковистий 

ан-гідрид. Якісні реакції та кількісне визначення. Доза препарату з точки зору філософської 

ка-те¬горії "міра". Умови зберігання. 

Лікарські засоби вісмуту. Вісмуту нітрат основний. Утворення комплексів з йодидом 

ка¬лію та динатрієвою сіллю етилендіамінтетраоцтової кислоти та використання цих 

реакцій у контро-лі якості препарату.  

Лікарські засоби вуглецю. Вугілля активоване, значення його як адсорбента. Визначення 

до-мішки ціанідів. Застосування. Натрію гідрокарбонат. Способи добування та вимоги до 

якості у відповідності з застосуванням у медицині. Фактори, що впливають на стабільність 

натрію гідрокарбонату у водних розчинах. 

Лікарські засоби бору. Кислота борна, натрію тетраборат. Фізичні та хімічні властивості. 

Ме-тоди аналізу. Застосування у медицині. Зберігання. 

Лікарські засоби алюмінію. Алюмінію гідроксид. Добування, дослідження, застосування у 

медицині.  

Лікарські засоби кальцію, магнію, цинку, барію. 

Кальцію хлорид, магнію оксид, магнію карбонат основний, магнію сульфат, цинку ок-сид, 

цинку сульфат. Медичне значення неорганічних сполук кальцію, магнію та цинку. Вимо-ги 

до якості цих препаратів у зв'язку з застосуванням. Джерела та способи добування, методи 

аналізу. Фізіологічний антагонізм іонів кальцію та магнію. 

Барію сульфат для рентгеноскопії. Його властивості, застосування в медицині, вимоги до 

чис-тоти, зберігання.  

Лікарські засоби ртуті. Ртуті дихлорид, ртуті окис жовтий, ртуті оксіцианід. Порівняльна 

ха-рактеристика хімічних властивостей у взаємозв'язку з антибактеріальною дією. Загальні 



та окремі хімічні реакції, що використовуються для контролю якості. Застосування в 

медицині. Зберігання. 

Тема 11. Лікарські засоби похідні елементів І, VІІІ груп Періодичної системи Д.І. 

Мендєлєєва. 

Лікарські засоби міді. Міді сульфат. Добування, дослідження, застосування.  

Лікарські засоби срібла. Срібла нітрат. Добування, дослідження, застосування. Колоїдні 

препарати срібла: коларгол, протаргол. Добування, методи аналізу, застосування. 

Лікарські засоби заліза  

Заліза (II) сульфат. Значення препаратів заліза в медицині. Добування, зберігання, методи 

аналізу 

Тема 12. Радіофармацевтичні препарати. 

Передумови застосування радіоактивних речовин з діагностичною та лікувальною метою. 

Термінологія (радіоізотоп, період напіврозпаду та ін.). Особливості стандартизації радіо 

фармацевтичних препаратів. Радіоізотопна та радіохімічна чистота, методи аналізу. Спе-

цифіка встановлення та дотримання терміну зберігання у зв'язку з радіохімічною ста-

більністю та вмістом радіоізотопної домішки. 

Етапний рубіжний контроль 

Модуль 2. «ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ. АЛІФАТИЧНІ СПОЛУКИ» 

Змістовний модуль 5. Аліфатичні органічні сполуки. 

Тема 13. Класифікація, загальні способи аналізу аліфатичних органічних сполук. 

Класифікація. Методи синтезу та аналізу. Вивчення взаємозв'язку "хімічна будова – 

фармакологічна дія" як передумова цілеспрямованого синтезу лікарських засобів. 

Номенклатура: хімічні та тривіальні назви. Загальні способи аналізу. Загальні положення 

та статті Державної фармакопеї щодо дослідження якості органічних лікарських речовин. 

Хімічні методи дослідження. Елементний аналіз та аналіз за функціональними групами. 

Застосування окремих типів реакцій для аналізу лікарських речовин залежно від хімічної 

структури (наявності певних функціональних груп та їх взаємовпливу). Розвиток і 

вдосконалення хімічних методів аналізу органічних лікарських речовин. 

Тема 14. Парафін, масло вазелінове, хлоретил, хлороформ. 

Парафін, масло вазелінове. Джерела добування, методи аналізу залежно від вимог до якості. 

Показники якості (розчинність, температура застигання, густина). Загальні хімічні способи 

виявлення сторонніх речовин, які регламентуються фармакопеєю. 

Хлоретил, хлороформ, йодоформ. Добування, загальні методи аналізу галогенопохідних 

органічних сполук. Характеристика домішок, передбачених НТД, залежно від способів 

добування та процесів руйнування речовин під час зберігання. 

Змістовний модуль 6. Лікарські засоби похідні спиртів, альдегідів та карбонових 

кислот. 

Тема 15. Спирти. 

Спирти. Загальна характеристика. Зв'язок між будовою та фармакологічною дією. 

Спирт етиловий, гліцерин. Методи аналізу. Вимоги ДФУ щодо якості цих субстанцій. 

Використання в медицині. 

Тема 16. Альдегіди. 

Розчин формальдегіду, гексаметилентетрамін, хлоралгідрат. Взаємозв'зок хімічних 

властивостей та біологічної дії. Методи аналізу. Причини нестійкості розчину 

формальдегіду, особливості зберігання. 

Тема 17. Солі карбонових кислот 

Застосування солей карбонових кислот у медицині. Кальцію глюконат, натрію цитрат, 

кальцію лактат. Вимоги до якості та фармакопейні методи аналізу. Використання 

іонообмінної хроматографії для аналізу солей карбонових кислот. 

Змістовий модуль 7. Амінокислоти жирного ряду. Ефіри як лікарські речовини. Похідні 

амідів вугільної кислоти та біс-(β-хлоретил)-аміну. 

Тема 18. Кислота глутамінова. Ефіри 

Кислота глутамінова. Кислота γ-аміномасляна (аміналон), метіонін, цистеїн, натрієва,  

підтвердження тотожності та кількісного визначення. Застосування в медицині. 

Ефіри прості та складні. Діетиловий ефір, димедрол, нітрогліцерин, ерініт. Мієлосан, 

спазмолітин, апрофен. Особливості реакції окислення діетилового ефіру 



(вибухонебезпечність). Необхідність особливих умов зберігання та використання. 

Застережні заходи під час аналізу з урахуванням можливих хімічних перетворень. Ефір 

медичний та ефір для наркозу. 

Хімічні властивості та реакції, які зумовлюють вибухонебезпечність нітрогліцерину та 

правила роботи з ним. Особливості якісного та кількісного аналізу нітрогліцерину та ерініту 

як складних ефірів азотної кислоти. 

Тема 19. Похідні амідів вугільної кислоти та біс-(β-хлоретил)-аміну. 

Похідні повного та неповного аміду вугільної кислоти (уреїди, уретани). Бромізовал, 

мепротан. Зв'язок між структурою та фармакологічною дією. Загальні хімічні властивості. 

Методи аналізу. Застосування в медицині. 

Похідні біс-(β-хлоретил)-аміну. Новембіхін, циклофосфан, сарколізин, хлорбутин. Загальні 

та окремі реакції дослідження цих препаратів. Зв'язок будови з фармакологічною дією. 

Тема 20. Лікарські речовини, похідні аліфатичних циклічних сполук. 

Вплив функціональних груп на характер фармакологічної дії. Характеристика та аналіз 

лікарських речовин залежно від замісника. Мідантан, глюдантан, ремантадину гідрохлорид.  

Порівняльна характеристика та застосування в медицині. Джерела добування. 

Використання комплексу фізичних та хімічних методів для оцінки якості лікарських засобів 

групи терпеноїдів. Хімічна структура та стабільність. 

Моноциклічні терпеноїди: ментол, валідол, терпінгідрат. 

Біциклічні терпеноїди: камфора, бромкамфора, сульфокамфокаїн. 

Етапний рубіжний контроль 

Модуль 3. «ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ. АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ» 

Змістовий модуль 8. Ароматичні органічні сполуки. 

Тема 21. Препарати групи фенолів, хінонів, ацетамінопохідні ароматичного ряду. 

Цілеспрямований пошук лікарських засобів серед окси-, оксо- та амінопохідних 

ароматичного ряду. Джерела та способи добування. Значення фізичних та фізико-хімічних 

показників для оцінки якості. Вибір методів аналізу залежно від функціональних груп. 

Феноли: фенол, тимол, резорцин, ксероформ. Оксолін – препарат групи хінонів. Фізико-

хімічні властивості, методи аналізу. 

Створення лікарських препаратів на основі вивчення їх метаболізму: парацетамол. Синтез, 

вимоги до якості, ідентифікація та методи визначення кількісного вмісту. 

Похідні діетиламіноацетаніліду: тримекаїн, ксикаїн (лідокаїну гідрохлорид). Вимоги до 

якості, методи аналізу. 

Тема 22. Ароматичні кислоти та їх похідні. 

Бензойна кислота, натрію бензоат, кислота саліцилова, натрію саліцилат. Аміди саліцилової 

кислоти (саліциламід, оксафенамід) та її складні ефіри (кислота ацетилсаліцилова, 

фенілсаліцилат). Порівняльна оцінка фармакологічних властивостей залежно від будови. 

Способи добування. Методи аналізу 

Тема 23. Препарати, похідні ароматичних амінокислот. 

Основні передумови та способи отримання місцевоанестезуючих лікарських засобів. 

Ефіри п-амінобензойної кислоти: анестезин, прокаїну гідрохлорид, дикаїн. Спільні та 

окремі методи аналізу. Прокаїнаміду гідрохлорид та методи його аналізу. 

Похідні п-аміносаліцилової кислоти (протитуберкульозні засоби): натрію п-аміносаліцилат, 

бепаск. Способи добування, застосування, зберігання. Типи можливих перетворень та 

вимоги до чистоти п-аміносаліцилату натрію. 

Похідні антранілової кислоти: мефенамінова кислота, її натрієва сіль. Похідне 

фенілоцтової кислоти: диклофенак натрію (вольтарен). Зв'язок між будовою та 

фармакологічною дією. Вимоги до якості та методи контролю. 

Тема 24. Лікарські препарати групи сульфокислот ароматичного ряду. 

Сульфаніламіди. 

Хлорпохідні арилсульфаміду: хлорамін, пантоцид. Методи аналізу. Особливості 

зберігання та застосування. 

Заміщені сульфонілсечовини як антидіабетичні засоби: бутамід, букарбан, 

хлорпропамід. 

Історія створення та застосування. Скринінг та цілеспрямований синтез у ряду 

сульфаніламідів. Загальний метод синтезу. Вибір хімічних та фізико-хімічних методів для 



ідентифікації та кількісного визначення сполук, виходячи з кислотно-основних 

властивостей, реакцій ароматичного циклу, наявності замісників в амідній та аміногрупах. 

Методи аналізу (спільні та окремі). Стрептоцид, сульфацил-натрій, норсульфазол, 

норсульфазол-натрій, сульфален, фталазол, сульфадимезин, етазол, етазол-натрій, 

сульфадиметоксин, сульфапіридазин, сульфаметоксазол, фтазин, салазопіридазин. 

Модуль 4. «ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОГО РЯДУ» 

Змістовний модуль 9.  Лікарські речовини похідні 5 – ти та 6 -членних гетероциклів. 

Тема 25. Загальна характеристика лікарських речовин гетероциклічної структури, їх 

класифікація, номенклатура. 

Синтез, методи аналізу, особливості зберігання, фармакологічна дія.  

Похідні фурану: нітрофурал, фуразолідон, фурадонін, фуросемід (лазикс). 

Похідні піролу: пірацетам (ноотропіл), полівінілпіролідон та його препарати. 

Похідні піразолу. Значення досліджень у групі піразолону для отримання лікарських 

речовин направленої дії: антипірин, анальгін, бутадіон. Методи синтезу похідних 

піразолону і піразолідиндіону. Спільні та окремі методи аналізу. Вимоги до якості, 

зберігання. 

Тема 26. Лікарські речовини похідні 6-тичленних гетероциклів. 

Похідні піридину. Спільні методи синтезу і аналізу. Зв'язок між структурою і 

біологічною дією. 

Похідні піридин-3-карбонової кислоти: діетиламід нікотинової кислоти, нікодин. 

Похідні піридин-4-карбонової кислоти. Протитуберкульозні засоби на основі 

ізонікотинової кислоти: ізоніазид, фтивазид, салюзид розчинний (опініазид). Методи 

добування і аналізу. 

Похідні піперидину: промедол. 

Похідні хінуклідину: ацеклідин, оксилідин, фенкарол. Якісний і кількісний аналіз, 

застосування у медицині. 

Тема 27. Лікарські речовини, похідні піримідину. 

Похідні піримідин-2,4,6-триону (барбітурової кислоти). Взаємозв'язок між біологічною 

дією і структурою в ряді: барбітал, фенобарбітал, етамінал-натрій, гексенал, тіопентал-

натрій, бензонал. Спільні та окремі методи аналізу кислотних і сольових форм. Специфічні 

домішки. Стабільність, зберігання. 

Гексамідин як структурний аналог барбітуратів. 

Похідні піримідин-2,4-діону: метилурацил, калію оротат. 

Нуклеозиди піримідину: фторафур. Методи аналізу, стабільність, зберігання, застосування 

у медицині. 

Змістовний модуль 10. Лікарські речовини, похідні конденсованих гетероциклів. 

Тема 28. Лікарські речовини похідні конденсованих гетероциклів. 

Похідні бензопірану. Кумарини як антикоагулянти: неодикумарин. 

Хімічні властивості, методи аналізу. 

Похідні індолу. Зв'язок між будовою і фармакологічною дією в ряду похідних індолу. 

Індометацин. 

Похідні бензімідазолу: дибазол. 

Похідні хіноліну. Залежність біологічної дії від структури. 

8-Оксихіноліни як антибактеріальні лікарські засоби: нітроксолін (5-НОК). 

Похідні 4-,8-амінохіноліну. Шизонтотропна і гаметотропна дія. 

Хінгамін, хіноцид. Вимоги до якості, методи аналізу. 

Фторхінолони, як лікарські засоби високої антибактеріальної активності. Норфлоксацин, 

офлоксацин, ципрофлоксацин, ломефлоксацин. 

Похідні акридину: етакридину лактат. Властивості, методи аналізу і синтезу. 

Застосування. 

Похідні фенотіазину: прометазину гідрохлорид, хлорпромазину гідрохлорид, 

пропазин, етаперазин, трифтазин, етмозин. Зв'язок між будовою і дією. Методи синтезу. 

Загальні властивості, правила техніки безпеки під час роботи з похідними фенотіазину. 

Вимоги до якості, вибір методів аналізу, стабільність. 

Похідні бензотіадіазину. Дихлотіазид. Якісний і кількісний аналіз, застосування в 

медицині. 



Похідні бензодіазепіну, як лікарські засоби направленої дії. Вплив замісників на 

фармакологічну активність в ряду: хлордіазепоксид, діазепам, оксазепам, нітразепам, 

феназепам. Вимоги до якості, методи аналізу, що грунтуються на гідролітичному 

розщепленні молекули. 

Похідні пурину. Ацикловір. 

Нуклеозиди пурину: аденозинтрифосфорна кислота, рибоксин. Методи аналізу. 

Етапний рубіжний контроль 

Модуль 5. «ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ» 

Змістовний модуль 11. Лікарські речовини, що належать до групи алкалоїдів.  

Тема 29. Похідні хінолізину, піролідизину, піперидину, тропану, хіноліну, ізохіноліну. 

Похідні бензопірану. Кумарини як антикоагулянти: неодикумарин. 

Хімічні властивості, методи аналізу. 

Похідні індолу. Зв'язок між будовою і фармакологічною дією в ряду похідних індолу. 

Індометацин. 

Похідні бензімідазолу: дибазол. 

Похідні хіноліну. Залежність біологічної дії від структури. 

8-Оксихіноліни як антибактеріальні лікарські засоби: нітроксолін (5-НОК). 

Похідні 4-,8-амінохіноліну. Шизонтотропна і гаметотропна дія. 

Хінгамін, хіноцид. Вимоги до якості, методи аналізу. 

Фторхінолони як лікарські засоби високої антибактеріальної активності. Норфлоксацин, 

офлоксацин, ципрофлоксацин, ломефлоксацин. 

Похідні акридину: етакридину лактат. Властивості, методи аналізу і синтезу. Застосування. 

Похідні фенотіазину: прометазину гідрохлорид, хлорпромазину гідрохлорид, пропазин, 

етаперазин, трифтазин, етмозин. Зв'язок між будовою і дією. Методи синтезу. Загальні 

властивості, правила техніки безпеки під час роботи з похідними фенотіазину. Вимоги до 

якості, вибір методів аналізу, стабільність. 

Похідні бензотіадіазину. Дихлотіазид. Якісний і кількісний аналіз, застосування в 

медицині. 

Похідні бензодіазепіну, як лікарські засоби направленої дії. Вплив замісників на 

фармакологічну активність в ряду: хлордіазепоксид, діазепам, оксазепам, нітразепам, 

феназепам. Вимоги до якості, методи аналізу, що грунтуються на гідролітичному 

розщепленні молекули. 

Похідні пурину. Ацикловір. 

Нуклеозиди пурину: аденозинтрифосфорна кислота, рибоксин. Методи аналізу. 

Тема 30. Лікарські речовини, що належать до групи алкалоїдів. Похідні індолу, пуріну 

і речовини, що містять екзоциклічний азот. Лікарські речовини із групи вуглеводів і 

глікозидів. 

Пуринові алкалоїди та їх солі: кофеїн, теофілін, теобромін, кофеїн-натрію бензоат, еуфілін. 

Спільні методи синтезу, якісного і кількісного аналізу. Реакція на ксантини. Чистота, 

зберігання, застосування в медицині. Синтетичні похідні пурину: дипрофілін, ксантинолу 

нікотинат, пентоксифілін (трентал). Структура, аналіз, фармакологічна дія. 

Похідні індолу. Алкалоїди раувольфії – резерпін. Похідні лізергінової кислоти – алкалоїди 

маточних ріжків: ергометрину малеат, ерготаміну тартрат. Похідні езероліну: фізостигміну 

саліцилат і його синтетичний аналог – прозерін. Похідні групи стрихніну: стрихніну нітрат, 

секуриніну нітрат. Алкалоїди, похідні імідазолу – пілокарпіну гідрохлорид. Алкалоїди, що 

містять екзоциклічний азот: ефедрину гідрохлорид. Загальна характеристика вуглеводів. 

Глюкоза, крохмаль, сахароза, лактоза. Доброякісність, якісний і кількісний аналіз.  

Тема 31. Лікарські речовини із групи вуглеводів і глікозидів. 

Константи оптичної активності як показники якості. Явища інверсії та мутаротації. 

Загальна характеристика і класифікація глікозидів. Серцеві глікозиди. Зв'язок між будовою 

і біологічною дією, роль стеричних факторів. Кислотний та ферментативний гідроліз 

природних глікозидів і добування лікарських речовин. Якісні реакції глікозидів. 

Стандартизація, вимоги до якості. Біологічні і фізико-хімічні методи кількісної оцінки 

глікозидів. Глікозиди наперстянки (дигітоксин, ацетилдигітоксин, дигоксин) і строфанту 

(строфантин). Дубильні речовини – таніни. 

Змістовний модуль 12. Лікарські речовини із групи вітамінів. 



Тема 32. Вітаміни ароматичного, аліциклічного та ароматичного рядів. 

Історія розвитку хімії вітамінів. Вітаміни як лікарські речовини, класифікація, методи 

дослідження. 

Вітаміни аліфатичного ряду: кислота аскорбінова; окислювально-відновлювальні і кис-

лотні властивості, причини нестійкості. Пантотенова кислота, пангамова кислота. 

Кальцію пантотенат, кальцію пангамат. 

Вітаміни аліциклічного ряду: ретиноли (вітаміни групи А), кальцифероли (вітаміни групи 

Д). Механізм утворення. Фізичні і хімічні властивості, стабільність. Вимоги до якості і 

методи аналізу. Особливості зберігання. 

Вітаміни ароматичного ряду. Нафтохінони (вітаміни групи К): філлохінон, 

фарнохінон та їх синтетичний аналог – вікасол. 

Тема 33 . Вітаміни гетероциклічного ряду. 

Хроманові вітаміни – токофероли (вітаміни групи Е). Токоферолу ацетат. Окислювально-

відновлювальні властивості, вимоги до якості, методи аналізу. Фенілхроманові вітаміни 

(група Р). Флавоноїди - рутин, кверцетин. Роботи М.О. Валяшка в цій галузі. Похідні 

піридину (вітаміни групи РР). Кислота нікотинова та її амід. Оксиметилпіридинові вітаміни 

(група В6). Піридоксину гідрохлорид. Вітаміни, похідні птерину. Кислота фолієва та її 

антагоніст - метотрексат. Піримідинотіазолові вітаміни (тіаміни). Тіаміну хлорид, тіаміну 

бромід; якісний і кількісний аналіз. Коферментні препарати: ко-карбоксилаза, фосфотіамін, 

бенфотіамін. Ізоаллоксазинові вітаміни – рибофлавін (вітамін В2). Біотрансформація, 

вимоги до якості, методи аналізу. Корринові вітаміни (група В12). Ціанокобаламін. Аналіз 

структури, вимоги до якості, методи аналізу. 

Змістовний модуль 13. Лікарські речовини, що належать до груп гормонів і 

антибіотиків та їх напівсинтетичні й синтетичні аналоги. 

Тема 34. Лікарські речовини, що належать до групи гормонів. 

Передумови до вживання гормонів як лікарських засобів. Діалектичний взаємозв'язок 

між хімічною будовою і фізіологічною дією гормонів. Гормони – похідні амінокислот. 

Гормони щитовидної залози. Тиреоїдин, вимоги до якості і методи аналізу. 

Гормони мозкового шару надниркових залоз: адреналін, норадреналін. Адреналіну 

гідрохлорид і адреналіну та норадреналіну гідротартрати та їх синтетичний аналог – 

мезатон. Методи синтезу. Окислювально-відновлювальні властивості, проблема 

стабільності, якісний і кількісний аналіз. Гормони підшлункової залози – інсулін. 

Гормони стероїдної структури. Гормони коркового шару надниркових залоз. 

Розвиток і сучасний стан хімії кортикостероїдів як лікарських засобів. Залежність між 

будовою і біологічною активністю: мінералокортикостероїди, глюкокортикостероїди. 

Шляхи підвищення біологічної активності. Дезоксикортикостерону ацетат, кортизону 

ацетат, гідрокортизон, преднізолон. Галогенопохідні напівсинтетичних аналогів 

кортикостероїдів. Дексаметазон, триамцінолон, флуоцінолону ацетонід. Гормони статевих 

залоз. Андрогенні гормони як лікарські засоби: тестостерону пропіонат, 

метилтестостерон. Біологічні передумови створення напівсинтетичних лікарських 

речовин анаболічної дії (метандростенолон, метиландростендіол, феноболін, ретаболіл). 

Гестагенні гормони і їх синтетичні аналоги. Прогестерон, прегнін. Вимоги до якості, 

методи аналізу. Естрогени. Естрон і естрадіол як лікарські речовини. Етинілестрадіол. 

Синтетичні аналоги нестероїдної структури: синестрол. Простагландини як лікарські 

речовини. Властивості, застосування. 

Тема 35. Лікарські речовини, що належать до групи антибіотиків. 

Загальна характеристика. Розвиток науки про антибіотики. Роботи І.І. Мечнікова, 

Л. Пастера, А. Флемінга. Встановлення структури пеніциліну, відкриття стрептоміцину, 

граміцидину. Становлення промисловості антибіотиків. Методи добування 

антибіотиків і шляхи створення нових антибіотиків (скринінг, хімічна трансформація, 

частковий направлений синтез). Біологічні, хімічні і фізико-хімічні методи 

кількісного визначення антибіотиків. Поняття одиниці антибіотичної активності. 

Стандарти антибіотиків. Класифікація антибіотиків. 

Антибіотики аліциклічного ряду. Діалектичний взаємозв'язок між будовою і 

біологічною дією. Епімеризація тетрациклінів, епімеризовані ангідропохідні. 

Тетрациклін; його напівсинтетичні похідні: метациклін (рондоміцин), доксициклін 

(вібраміцин), морфоциклін. Вимоги до якості, методи аналізу. 



Антибіотики ароматичного ряду. Левоміцетин. Стереоізомерія, зв'язок між будовою, 

біологічною активністю і токсичністю. Синтез левоміцетину і його ефірів (стеарату, 

сукцинату). Методи аналізу, застосування. 

Антибіотики гетероциклічного ряду. Пеніциліни. Загальна характеристика 

хімічної структури, порівняльна стійкість до хімічних реагентів і ферментів. 

Бензилпеніцилін, його натрієва, калієва і новокаїнова солі, феноксиметилпеніцилін. 

Напівсинтетичні пеніциліни на основі 6-АПК. Оксациліну натрієва сіль, ампіциліну 

натрієва сіль, амоксицилін, амоксиклав, карбеніциліну динатрієва сіль. Загальні фізико-

хімічні властивості. Методи кількісного визначення. Стабільність, хімічна несумісність, 

зберігання. 

Цефалоспорини. Хімічна структура, синтез похідних на основі 7-АДЦК (цефалексин) і 7-

АЦК (цефалотин, цефотаксим). 

Тієноміцини: іміпенем. 

Антибіотики-аміноглікозиди. Стрептоміцину сульфат, канаміцину сульфат, 

гентаміцину сульфат. Одержання напівсинтетичних похідних (амікацин). Загальні 

вимоги до якості. Методи аналізу. 

Антибіотики – анзаміцини. Рифаміцин, рифампіцин. 

Антибіотики – макроліди. Еритроміцин. 

Атибіотики – поліпептиди. Поліміксин. 

Полієнові антибіотики. Ністатин, леворин. 

Протипухлинні антибіотики. Олівоміцин, карміноміцин, рубоміцин. 

Тема 36. Функціональний та кількісний аналіз лікарських речовин органічної 

природи. 

Основні напрямки та перспективи створення нових лікарських речовин. Нові лікарські 

засоби. Аналіз ліків в умовах контрольно-аналітичних лабораторій та заводів. 

                      

 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система 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; 

• 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 

студента 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 й 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. 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка 

виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 

переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку здобувачі вищої освіти набирають під час вивчення 

кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, 

за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та 

підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

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 оцінюються на кожному занятті (з кожної теми). 

При цьому на одному занятті студент отримує 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 на останньому занятті (1 - 4 модулі) та на 

підсумковому модульному контролі (5 модуль), для заочної форми навчання на останньому 

занятті (1 - 2 модулі) та на підсумковому модульному контролі (3 модуль). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною 

шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне 

завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана величина конвертується у бал за 

багатобальною шкалою таким чином: 

Шкала 200 балів 

ПМК (3 модуль (для заочної форми) або 5 (для 

денної форми)) 

СА : 5 х120 

Залік (1 – 2 (для заочної форми), 1 – 4 модулі (для 

денної форми)) 

СА : 5 х 200 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються здобувачеві вищої освіти лише за 

умов успішного їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить 

від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, 

набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі 

загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем 

модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які 

відвідали усі передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та 

при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Здобувачеві вищої 

освіти, який з поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, 

дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати перевірку 

теоретичної та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку набирають здобувачів вищої освіти під час 

складання підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач вищої 

освіти набрав не менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 

балів)/ 

Кількість балів, яку здобувач вищої освіти набрав з дисципліни, визначається як 

середнє арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі 



ділиться на кількість модулів дисципліни). 

До кількості балів, яку здобувач вищої освіти набрав із дисципліни, можуть 

додаватися заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на 

міжнародних та всеукраїнських предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума 

балів за дисципліну не може перевищити 200 балів. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Наведіть характеристику лікарського засобу за наступною схемою:  

- структурна формула;  

- хімічна, міжнародна непатентована та торгові назви;  

- фармакологічна та хімічна група сполук; 

- коротка характеристика фізико-хімічних властивостей; 

- реакції ідентифікації; 

- специфічні домішки; 

- кількісне визначення; 

- метаболізм; 

- застосування; 

- умови зберігання 

Адреналіну тартрат, Амоксициліну тригідрат, Ампіцилін натрію, Аскорбінова кислота, 

Атропіну сульфат, Ацетилсаліцилова кислота, Ацикловір, Бендазолу гідро хлорид, 

Бензокаїн (анестезин), Бетаметазону дипропіонат, Верапамілу гідро хлорид, 

Гідрокортизону ацетат, Глібенкламід, Гліцерину тринітрат, Глутамінова кислота, Глюкоза 

безводна/моногідрат, Дексаметазон, Диклофенак натрію, Дилтіазему гідро хлорид, 

Дифенгідраміну гідрохлорид (димедрол), Діазепам (сибазон), Доксицикліну моногідрат  

Еналаприлу мале ат, Ібупрофен, Ізоніазид, Камфора рацемічна і т.д.  

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну 

чотирьохбальну систему та систему ECTSза наступною таблицею: 

Оцінка у 200-бальній 

системі 

Оцінка у традиційній 

чотирьохбальній шкалі 
Оцінка с системі ECTS 

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: Словесні методи (лекції, пояснення, робота з нормативними 

документами), наочні методи (ілюстрації, демонстрації), практичні (вирішення 

ситуаційних задач, проведення лабораторних робіт).  

Основні форми оцінювання: Усне опитування, розрахункові задачі, тестування, іспит. 

 

Тематичний план лекційних занять для денної форми навчання 

№ з/п ТЕМА 
Кількість 

годин 

Модуль 1. «ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ 

ПРИРОДИ» 

1. 

Предмет і зміст фармацевтичної хімії. Державна фармакопея України. 

Ідентифікація лікарських засобів, випробування на чистоту і допустимі 

межі домішок. 

2 

2. 
Лікарські речовини, похідні елементів VI – VII груп Періодичної системи 

Д. І. Мендєлєєва. 
2 

3. 
Лікарські речовини, похідні елементів II, IIIгруп Періодичної системи 

Д. І. Мендєлєєва. 
2 

4. 
Лікарські речовини, похідні елементів IV, V груп Періодичної системи 

Д. І. Мендєлєєва. 
2 



 

Тематичний план лекційних занять для заочної форми навчання 

5. 
Лікарські речовини, похідні елементів I, VIII груп Періодичної системи 

Д. І. Мендєлєєва і радіофармацевтичні препарати. 
2 

Модуль 2. «ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ. АЛІФАТИЧНІ СПОЛУКИ» 

1. Лікарські речовини із груп галогенопохідних та спиртів. 2 

2. 
Лікарські речовини із груп альдегідів і карбонових кислот аліфатичного 

ряду. 
2 

3. 
Лікарські речовини із груп амінокислот та складних етерів неорганічних 

кислот. 
2 

4 
Амідовані похідні вугільної кислоти та похідні біс-(β-хлоретил)-аміну, як 

лікарські речовини 
2 

5. Лікарські речовини із групи похідних аліфатичних циклічних сполук. 2 

Модуль 3. «ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ. АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ» 

1. Лікарські речовини із груп фенолів та ароматичних амінів. 2 

2. Лікарські речовини із групи ароматичних кислот. 2 

3. Похідні ароматичних амінокислот, як лікарські речовини. 2 

4. Амідовані похідні сульфокислот ароматичного ряду, як лікарські речовини. 2 

5. Лікарські речовини із групи амідів сульфанілової кислоти. Сульфаніламіди. 2 

Модуль 4. «ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОГО РЯДУ» 

1. Лікарські речовини із групи п’ятичленних гетероциклів. 2 

2. Лікарські речовини із групи шестичленних гетероциклів. 2 

3. Лікарські речовини, похідні піридину та піримідину. 2 

4. Лікарські речовини із групи конденсованих гетероциклів. 2 

5. Лікарські речовини, похідні барбітурової кислоти. Барбітурати. 2 

Модуль 5. «ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ» 

1. Лікарські речовини, що належать до групи алкалоїдів. 2 

2. Лікарські речовини із групи вуглеводів та глікозидів. Серцеві глікозиди. 2 

3. 
Лікарські речовини, що належать до групи вітамінів. Вітаміни 

аліфатичного, аліциклічного, ароматичного та гетероциклічного рядів. 
2 

4. 
Лікарські речовини, що належать до групи гормонів та їхні напівсинтетичні 

й синтетичні аналоги 
2 

5. 

Лікарські речовини, що належать до групи антибіотиків.  

Функціональний та кількісний аналіз лікарських речовин органічної 

природи. 

2 
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№ 

з/п 
ТЕМА Кількі

сть 

годин 
Модуль 1. ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ТА 

ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ 
1. 
 

Предмет і зміст фармацевтичної хімії. Державна фармакопея України.  
Лікарські речовини, похідні елементів VI – VII груп Періодичної системи Д.І.Мендєлєєва.  
Лікарські речовини, похідні елементів II, III груп Періодичної системи Д.І.Мендєлєєва. 

2 
 

2. 
 

Лікарські речовини, похідні елементів IV, V груп Періодичної системи Д.І.Мендєлєєва. 
Лікарські речовини, похідні елементів I, VIII груп Періодичної системи Д.І.Мендєлєєва і 

радіофармацевтичні препарати. 
2 

3. 
 

Лікарські речовини із груп галогенопохідних, спиртів. . 
Лікарські речовини із груп альдегідів і карбонових кислот аліфатичного ряду. 
Лікарські речовини похідні амінокислот, складних ефірів, неорганічних кислот 

2 
 

Модуль 2. ОРГАНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ. АЛІФАТИЧНІ ТА  АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ. 

ЛІКАРСЬКІ  РЕЧОВИНИ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОГО РЯДУ 
1. 
 

Лікарські речовини похідні фенолів, ароматичних амінів. Лікарські речовини похідні 

ароматичних кислот. 
Похідні ароматичних амінокислот і амідовані похідні сульфокислот ароматичного ряду. 

Лікарські речовини похідні амідів сульфанілової кислоти. 

2 
 



 

 

Тематичний план практичних занять для денної форми навчання 

№ 

з/п 

ТЕМА Кількість 

годин 

Модуль 1. «ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ТА 

ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ» 

1 

Предмет і завдання фармацевтичної хімії. НДТ, що регламентує якість лікарських 

засобів. Державна фармакопея України. Правила роботи і техніка безпеки в 

лабораторії при аналізі лікарських препаратів. 4 

Хімічні методи аналізу лікарських препаратів. Реакції ідентифікації на катіони Al3+, 

NH4
+,  Bі3+, Fe 2+, Fe 3+,  K+, Ca2+,  Mg2+, Na+, Hg2+ , Pb2+, Zn2+, Ag+. 

2 

Хімічні методи аналізу, реакції ідентифікації на аніони CH3COO -,  AsO3
3-, AsO4

3-, 

Br -,+, I-, CO3
2-. 

3 
Хімічні методи аналізу, реакції ідентифікації на аніони HCO3

-,  NO3
- , PO4

3-, SO4
2-, 

SO3
2-, Cl-. 

3 

Випробування на припустимі межі вмісту домішок. Еталонні розчини. 

Фармакопейне визначення домішок, що зустрічаються найчастіше: NH4
+, As3+, 

Ca2+, Mg2+, Cl-, F-.  3 

Випробування на припустимі межі вмісту домішок. Фармакопейне визначення 

домішок Fe 3+, PO4
3-, K+, SO4

2-, Al3+, Zn2+, важких металів. 

4 
Неорганічні сполуки як лікарські речовини в медицині. Лікарські засоби галогенів. 

3 
Фармакопейне дослідження HCl, KCl, NaCl, NaBr, KBr   

5 

Лікарські засоби галогенів. Фармакопейне дослідження NaI, KI, I2.  

3 Вода очищена, вода для ін’єкцій. Фізичні та хімічні властивості, контроль якості, 

визначення домішок, умови зберігання. 

6 

Перекис водню, ідентифікація, методи аналізу. Дослідження за фармакопеєю 

3 Лікарські засоби сірки. Натрію тіосульфат, натрію сульфат. Дослідження за 

фармакопеєю. 

7 

Лікарські засоби – похідні елементів III і V групи Періодичної системи. Розчин 

аміаку, властивості, дослідження, умови зберігання.  3 

Солі бісмута, фармакопейне дослідження. 

2. Амідовані похідні вугільної кислоти, похідні біс(β-хлоретил)-аміну, циклоалканів і 

терпеноїдів. 
2 

 
3. 

Лікарські речовини похідні п’ятичленних гетероциклів. Лікарські речовини похідні 

шестичленних гетероциклів. 
2 
 

Лікарські речовини похідні конденсованих гетероциклів. 
Модуль 3. ЛІКАРСЬКІ  РЕЧОВИНИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

1. Лікарські речовини, що належать до групи алкалоїдів. Похідні хінолізину, піролізидіну, 

піперидину. 
2 

Лікарські речовини, що належать до групи алкалоїдів. Похідні пропану, хіноліну, 

ізохіноліну. 
2. Лікарські речовини, що належать до групи алкалоїдів. Похідні морфінану, індолу, пурину і 

речовини, що містять екзоциклічний азот. 
2 

3. Лікарські речовини із групи вуглеводів. Загальна характеристика вуглеводів. 2 
 Загальна характеристика і класифікація глікозидів. Серцеві глікозиди. 

Модуль 4. ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ. МЕТОДИ ЯКІСНОГО ТА 

КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН 
1. Лікарські речовини, що належать до групи вітамінів. Вітаміни аліфатичного, аліциклічного і 

ароматичного рядів. 
Вітаміни гетероциклічного ряду. 

2 

2. 
 

Лікарські речовини, що належать до групи гормонів і їх синтетичні аналоги. Гормони – 

похідні амінокислот. Лікарські речовини, що належать до групи гормонів і їх синтетичні 

аналоги. Гормони стероїдної структури. 

2 
 

3 Лікарські речовини, що належать до групи антибіотиків. Гетероциклічні антибіотики. 
Лікарські речовини, що належать до групи антибіотиків. Функціональний та кількісний 

аналіз лікарських речовин органічної природи. 

2 
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8 

Аналіз лікарських речовин, які містять елементи III групи Періодичної системи.  

3 Лікарські засоби бору. Борна кислота, натрію тетраборат. Вимоги до якості, 

контроль у відповідності з медичним застосуванням. 

9 

Аналіз лікарських речовин, які містять елементи IV групи Періодичної системи.  

3 Лікарські засоби вуглецю. Натрію гідрокарбонат. Вимоги до якості, контроль у 

відповідності з медичним застосуванням. 

10 
Аналіз лікарських речовин, що містять елементи II групи.  

3 
Дослідження MgO, MgSO4·7H2O, CaCl2 6H2O. 

11 
Аналіз лікарських речовин, що містять елементи II групи.  

3 
Дослідження ZnO, ZnSO4·7H2O, BaSO4. 

12 
Лікарські речовини, які містять меркурій. Меркурію дихлорид (сулема), меркурію 

оксид. Фармакопейне дослідження. 
3 

13 
Лікарські засоби – похідні елементів I групи.  

3 
AgNO3, колоїдні препарати срібла: коларгол, протаргол. Кількісне визначення. 

14 
Лікарські засоби заліза та міді.  

3 
Фармакопейне дослідження сульфатів заліза (II) та міді. 

15 Етапний рубіжний контроль  2 

Модуль 2. «ОРГАНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ. АЛІФАТИЧНІ СПОЛУКИ» 

1 

Загальні методи аналізу органічних лікарських речовин (температура кипіння, 

плавлення, густина).  

Парафін, масло вазелінове. 9 

Методи аналізу галогенпохідних органічних сполук. Хлоретил, хлороформ, 

йодоформ. 

2 
Аналіз лікарських речовин, похідних спиртів. 

3 
Спирт етиловий, гліцерин 

3 
Аналіз лікарських речовин, похідних альдегідів.  

3 
Розчин формальдегіду, гексаметилентетрамін, хлоралгідрат. Методи аналізу. 

4 
Методи аналізу лікарських засобів - солей карбонових кислот. Кальцію глюконат, 

натрію цитрат, кальцію лактат. 
5 

5 
Лікарські засоби амінокислот жирного ряду. Кислота глютамінова, кислота γ-

аміномасляна, метіонін. 
3 

6 
Натрієва і кальцієва солі етилендіамінтетраоцтової кислоти. Підтвердження 

тотожності. 
3 

7 
Ефіри як лікарські речовини. Діетиловий ефір, димедрол. Особливості якісного і 

кількісного аналізу. 
3 

8 Складні ефіри неорганічних кислот. Нітрогліцерин, кальцію гліцерофосфат, фітин. 3 

9 
Похідні повного та неповного аміду вугільної кислоти (уретани, уреїди). 

Бромізовал, мепротан. Загальні хімічні властивості. Методи аналізу. 
3 

10 

Лікарські речовини, похідні аліфатичних циклічних сполук. Похідні циклоалканів. 

Циклопропан, мідантан, ремантадин, глудантан. 

Похідні терпеноїдів. Моноциклічні терпеноїди. Ментол рацемічний, валідол, 

терпінгідрат. Біциклічні терпеноїди камфора рацемічна, бромкамфора, кислота 

сульфокамфорна. 

9 

11 Етапний рубіжний контроль 2 

Модуль 3. «ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ. АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ» 

1 
Лікарські засоби – похідні ароматичних органічних сполук. Препарати групи 

фенолів: фенол, тимол. 
2 

2 Препарати групи фенолів: резорцин, ксероформ. Оксолін – препарат групи хінонів. 2 

3 Фенацетин, парацетамол. Визначення тотожності та кількісного вмісту. 2 

4 Похідні діетиламіноацетаніліду: тримекаїн, ксикаїн. 2 

5 
Ароматичні кислоти та їх похідні як лікарські засоби. Бензойна кислота, натрію 

бензоат. Методи аналізу. 
2 

6 
Ароматичні кислоти та їх похідні як лікарські засоби. Кислота саліцилова, натрію 

саліцилат. Методи аналізу. 
2 

7 Похідні амідів саліцилової кислоти (саліциламід, оксафенамід) та її складні ефіри 2 



(кислота ацетилсаліцилова, фенілсаліцилат).  

8 
Препарати, похідні ароматичних амінокислот. Ефіри амінобензойної кислоти: 

анестезин, новокаїн.  
2 

9 Препарати, похідні ароматичних амінокислот. Новокаїнамід, дикаїн. 2 

10 
Похідні п-аміносаліцилової кислоти: натрію п-аміносаліцилат, бепаск. Вимоги до 

чистоти, методи аналізу. Тестовий контроль. 
2 

11 
Лікарські препарати групи сульфокислот ароматичного ряду. Хлорпохідні 

бензолсульфаміду: хлорамін Б, пантоцид. 
2 

12 
Лікарські засоби похідні алкілуреїдів сульфокислот. 

Заміщені сульфонілсечовини: хлорпропамід, глибенкламід. Бутамід, букарбан. 
2 

13 

Сульфаніламіди: стрептоцид, сульфацил – натрій, сульгін, уросульфан, 

норсульфазол, норсульфазол-натрій  

Сульфаніламіди. Методи аналізу в залежності від наявності замісників в амідній та 

аміногрупах. Сульфален, фталазол, сульфадимезин, етазол. 

2 

14 
Сульфаніламіди: сульфазин, сульфадиметоксин, сульфаметоксазол та ін. 

2 

15 Етапний рубіжний контроль  2 

Модуль 4. «ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОГО РЯДУ» 

1 

Лікарські речовини похідні гетероциклічних органічних сполук. Лікарські 

препарати, що містять п’ятичленні гетероцикли. Методи аналізу похідних фурану 

(фурацилін, фурадонін, фуросемід)  
3 

Методи аналізу похідних  піролу (пірацетам, полівінілпіролідон). 

2 

Лікарські речовини, похідні піразолу. Антипірин, анальгін, бутадіон. Спільні та 

окремі методи аналізу. Вимоги до якості, методи аналізу. 2 

Анальгін, бутадіон. Спільні та окремі методи аналізу. Вимоги до якості, зберігання. 

3 

Лікарські речовини, похідні імідазолу та імідазоліну.  

2 Особливості якісного та кількісного аналізу метронідазолу, мерказоліну, 

клофеліну. 

4 
Лікарські речовини, похідні шестичленних гетероциклів. Похідні піридину. 

Діетиламід нікотинової кислоти, кордіамін, нікотин. Методи синтезу, аналізу. 
3 

5 

Похідні піридину. Фтивазид, ізоніазид. Методи синтезу, аналізу, кількісне 

визначення. 
4 

Похідні піперидину і хінуклідину. Промедол, ацеклідин, оксилідин, фенкарол. 

Якісний та кількісний аналіз. Застосування в медицині. 

6 

Лікарські речовини, похідні піримідину. Лікарські речовини групи барбітуратів.  

3 Барбітал, фенобарбітал, етамінал-натрій, гексенал, тіопентал-натрій, бензонал. 

Спільні та окремі методи аналізу кислотних і сольових форм. Специфічні домішки. 

7 

Лікарські речовини групи барбітуратів. Етамінал-натрій, гексенал, тіопентал-

натрій, бензонал. Спільні та окремі методи аналізу кислотних і сольових форм. 

Специфічні домішки. 

2 

8 
Гексамідин як структурний аналог барбітуратів. Лікарські речовини, похідні 

урацилу. Метилураціл, калію оротат, фторафур. Методи аналізу. 
2 

9 

Лікарські речовини, похідні конденсованих гетероциклів. Лікарські речовини, 

похідні бензопірану (неодикумарин). 
2 

Похідні бензімідазолу (дибазол), похідні індолу (індометацин). Ідентифікація, 

методи аналізу. 

10 

Похідні хіноліну: нітроксолін. Методи аналізу. 

2 Хінгамін, хіноцид Фторхінолони як антибактеріальні засоби. Офлоксацин, 

норфлоксацин, ципрофлоксицин, ломефлоксацин. Методи аналізу. 

11 
Лікарські речовини, похідні акридину (етакрідину лактат). Властивості, методи 

синтезу і аналізу. Тестовий контроль. 
2 

12 
Похідні фенотіазину (аміназин, дипразин, пропазин та інші). Властивості, методи 

синтезу і аналізу. 
2 

13 
Лікарські речовини, похідні бензодіазепіну (хлозенід, сибазон, нозепам, 

феназепам). Вимоги до якості, методи аналізу. 
2 

14 Етапний рубіжний контроль  2 



Модуль 5. «ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ» 

1 

Біологічно активні сполуки природного походження. Лікарські речовини групи 

алкалоїдів. Загально алкалоїдні та спеціальні реактиви.  
2 

Алкалоїди, похідні хінолізину і хінолізидину. Цитизин. Пахіркапіну гідройодид. 

Добування, методи аналізу, застосування. 

2 

Алкалоїди тропанового ряду. Похідні тропіну: атропіну сульфат, скополаміну 

гідробромід. Алкалоїди групи екгоніну. Кокаїну гідрохлорид. Властивості, методи 

аналізу. 

2 

3 

Алкалоїди, похідні хіноліну. Хініну сульфат, хініну гідрохлорид та дігідрохлорид. 

Алкалоїди, похідні бензилізохіноліну. Папаверину гідрохлорид, дротаверину 

гідрохлорид (НО-ШПА). Методи аналізу. 

3 

4 

Алкалоїди, похідні морфінану. Морфіну гідрохлорид, кодеїн, кодеїну фосфат, 

етилморфіну гідрохлорид. Похідні апоморфіну: гідрохлориди апоморфіну та 

глауцину. Добування, методи аналізу. 

2 

5 
Алкалоїди, похідні пурину. Кофеїн, теофілін, теобромін, кофеїн бензоат натрію, 

еуфілін, дипрофілін. Спільні методи синтезу, якісного і кількісного аналізу. 
2 

6 

Алкалоїди, похідні індолу. Резерпін. Фізостигміну саліцилат і його синтетичний 

аналог – прозерін. Алкалоїди, похідні імідазолу: пілокарпіну гідрохлорид. 

Алкалоїди, що містять екзоциклічний азот. Ефедрину гідрохлорид.  

2 

7 

Лікарські речовини групи вуглеводів і глікозидів. Представники вуглеводів: 

глюкоза, сахароза, цукор молочний, лактоза. Доброякісність, якісний і кількісний 

аналіз. 

2 

8 

Лікарські речовини групи глікозидів. Якісні реакції, біологічні і фізико-хімічні 

методи кількісної оцінки глікозидів. Глікозиди наперстянки, дубильні речовини 

(таніни). 

3 

9 

Лікарські речовини групи вітамінів. Вітаміни аліфатичного ряду. Аскорбінова 

кислота, Кальцію пангамат і пантотенат. Вітаміни аліциклічного ряду. Ретинолу 

ацетат, кальцифероли (вітаміни групи Д). Вітаміни ароматичного ряду. Вікасол. 

3 

10 

Вітаміни гетероциклічного ряду. Похідні хроману. Токоферолу ацетат, рутин. 

Похідні піридину. Кислота нікотинова, нікотинамід, піридоксину гідрохлорид. 

Похідні піримідину і тіазолу. Тіаміну бромід і хлорид, ко-карбоксилаза 3 

Похідні ізоалоксазину. Рибофлавін. Похідні птерину і корину. Кислота фолієва, 

ціанокобаламін. 

11 

Лікарські речовини групи гормонів. Гормони щитовидної залози. Тиреоїдин. 

Гормони мозкового шару надниркових залоз. Гідротартрат адреналіну та 

норадреналіну. Мезатон. Методи аналізу, застосування в медицині. 

2 

12 

Стероїдні гормони та їх синтетичні аналоги. Ацетат дезоксикортикостерону, 

кортизону, гідрокортизону. Преднізолон, дексаметазон. Якісний і кількісний 

аналіз. 

2 

13 

Гестагенні гормони. Прогестерон, прегнін. Андрогенні гормони. Тестостерону 

пропіонат. Метил тестостерон, метандростенолон, метиландростендіол, феноболін. 

Особливості аналізу. 

2 

14 
Естрогенні гормони та їх аналоги. Естрадіолу дипропіонат, етинілестрадіол, 

синестрол, диетилстильбестрол. Простагландини. Властивості, застосування. 
2 

15 

Лікарські речовини групи атибіотиків. Антибіотики аліциклічної будови. 

Антибіотики ароматичного ряду (левоміцетин). Антибіотики гетероциклічної 

структури. Пеніциліни, природні і напівсинтетичні. 

4 

16 
Цефалоспорини. Антибіотики-глікозиди. Стрептоміцини. Антибіотики-

аміноглікозиди, макроліди, анзаміцини. Полієнові та поліпептидні антибіотики.  
3 

17 
Функціональний та кількісний аналіз лікарських речовин органічної природи. 

Властивості та методи аналізу. 
3 

18 Підсумковий модульний контроль 4 

 УСЬОГО ГОДИН ЗА ДИСЦИПЛІНУ 200 

 

Тематичний план практичних занять для заочної форми навчання 
№ ТЕМА Кількі



з/п сть 

годин 
Модуль 1. ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ТА 

ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ. 

1 
 

Предмет і завдання фармацевтичної хімії. НДТ, що регламентує якість лікарських засобів. 

Державна фармакопея України. Правила роботи і техніка безпеки в лабораторії при аналізі 

лікарських препаратів. 

4 

Хімічні методи аналізу лікарських препаратів. Реакції ідентифікації на катіони Al3+, NH4
+,  

Bі3+, Fe 2+, Fe 3+,  K+, Ca2+,  Mg2+, Na+, Hg2+ , Pb2+, Zn2+, Ag+. 
Хімічні методи аналізу, реакції ідентифікації на аніони CH3COO -,  AsO3

3-, AsO4
3-, Br -,+, I-, 

CO3
2-, HCO3

-,  NO3
- , PO4

3-, SO4
2-, SO3

2-, Cl-.  
Випробування на припустимі межі вмісту домішок. Еталонні розчини. Фармакопейне 

визначення домішок, що зустрічаються найчастіше: NH4
+, As3+, Ca2+, Mg2+, Cl-, F-.  

Випробування на припустимі межі вмісту домішок. Фармакопейне визначення домішок Fe 

3+, PO4
3-, K+, SO4

2-, Al3+, Zn2+, важких металів. 

2 
 

Неорганічні сполуки як лікарські речовини в медицині. Лікарські засоби галогенів. 

Фармакопейне дослідження HCl, KCl, NaCl, NaBr, KBr  .  

4 
Лікарські засоби галогенів. Фармакопейне дослідження NaI, KI, I2 Вода очищена, вода для 

ін’єкцій. Фізичні та хімічні властивості, контроль якості, визначення домішок, умови 

зберігання. 
Перекис водню, ідентифікація, методи аналізу. Лікарські засоби сірки. Натрію тіосульфат, 

натрію сульфат. Дослідження за фармакопеєю. 

3 

Аналіз лікарських речовин, що містять елементи II групи. Дослідження ZnO, ZnSO4·7H2O, 

BaSO4.  

5 

Лікарські речовини, які містять меркурій. Меркурію дихлорид (сулема), меркурію оксид. 

Фармакопейне дослідження. 
Лікарські засоби – похідні елементів I групи. AgNO3, колоїдні препарати срібла: коларгол, 

протаргол. Кількісне визначення. 
Лікарські засоби заліза та міді. Фармакопейне дослідження сульфатів заліза (II) та міді. 

Тестовий контроль. 
Загальні методи аналізу органічних лікарських речовин (температура кипіння, плавлення, 

густина). Методи аналізу галогенпохідних органічних сполук. Хлоретил, хлороформ, 

йодоформ. 
4 Підсумковий модульний контроль 1 

Модуль 2. ОРГАНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ. АЛІФАТИЧНІ ТА АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ. 

1 
 

Методи аналізу лікарських засобів - солей карбонових кислот. Кальцію глюконат, натрію 

цитрат, кальцію лактат. 

4 
 

Лікарські засоби амінокислот жирного ряду. Кислота глютамінова, кислота γ-аміномасляна, 

метіонін. 
Ефіри як лікарські речовини. Діетиловий ефір, димедрол. Особливості якісного і кількісного 

аналізу. 
Складні ефіри неорганічних кислот. Нітрогліцерин, кальцію гліцерофосфат, фітин. 

2 

Лікарські засоби – похідні ароматичних органічних сполук. Препарати групи фенолів: фенол, 

тимол. 
Фенацетин, парацетамол. Визначення тотожності та кількісного вмісту. 
Похідні діетиламіноацетаніліду: тримекаїн, ксикаїн. 
Ароматичні кислоти та їх похідні як лікарські засоби. Бензойна кислота, натрію бензоат. 

Методи аналізу. 
Ароматичні кислоти та їх похідні як лікарські засоби. Кислота саліцилова, натрію саліцилат. 

Методи аналізу. 

4 
 

3 4 
Препарати, похідні ароматичних амінокислот. Ефіри амінобензойної кислоти: анестезин, 

новокаїн. 
Похідні п-аміносаліцилової кислоти: натрію п-аміносаліцилат, бепаск. Вимоги до чистоти, 

методи аналізу. Тестовий контроль. 
Лікарські препарати групи сульфокислот ароматичного ряду. Хлорпохідні 

бензолсульфаміду: хлорамін Б, пантоцид. Тестовий контроль. 

4 Підсумковий модульний контроль 2 

Модуль 3. ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОГО РЯДУ. ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ 

ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ 



1 
 

Сульфаніламіди: стрептоцид, сульфацил – натрій, сульгін, уросульфан, норульфазол, 

норульфазол-натрій 
Сульфаніламіди. Методи аналізу в залежності від наявності замісників в амідній та 

аміногрупах. Сульфален, фталазол, сульфадимезин, етазол. 
Лікарські речовини похідні гетероциклічних органічних сполук. Лікарські препарати, що 

містять п’ятичленні гетероцикли. Методи аналізу похідних фурану (фурацилін, фурадонін, 

фуросемід)  
Методи аналізу похідних  піролу (пірацетам, полівінілпіролідон). 
Лікарські речовини, похідні піразолу. Антипірин, анальгін, бутадіон. Спільні та окремі 

методи аналізу. Вимоги до якості, методи аналізу. 
Лікарські речовини, похідні шестичленних гетероциклів. Похідні піридину. Діетиламід 

нікотинової кислоти, кордіамін, нікотин. Методи синтезу, аналізу. 
Похідні піридину. Фтивазид, ізоніазид. Методи синтезу, аналізу, кількісне визначення. 
Похідні піперидину і хінуклідину. Промедол, ацеклідин, оксимідин, фенкарол. Якісний та 

кількісний аналіз. Застосування в медицині. 

5 

2 

Лікарські речовини, похідні піримідину. Лікарські речовини групи барбітуратів. Барбітал, 

фенобарбітал, етамінал-натрій, гексенал, тіопентал-натрій, бензонал. Спільні та окремі 

методи аналізу кислотних і сольових форм. Специфічні домішки.  
Гексамідин як структурний аналог барбітуратів. Лікарські речовини, похідні урацилу. 

Метилураціл, калію оротат, фторафур. Методи аналізу. Тестовий контроль. 

4 

3 

Лікарські речовини, похідні конденсованих гетероциклів. Лікарські речовини, похідні 

бензопірану (неодикумарин). 
Похідні бензімідазолу (дибазол), похідні індолу (індометацин). Ідентифікація, методи 

аналізу. 
Похідні хіноліну: нітроксолін. Методи аналізу. Тестовий контроль. 

4 

4 Підсумковий модульний контроль 1 
Модуль 4. ЛІКАРСЬКІ  РЕЧОВИНИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ. МЕТОДИ ЯКІСНОГО ТА 

КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН 

1 
 

Похідні фенотіазину (аміназин, дипразин, пропазин та інші). Властивості, методи синтезу і 

аналізу. 
Лікарські речовини, похідні бензодіазепіну (хлозенід, сибазон, нозепам, феназепам). Вимоги 

до якості, методи аналізу. 

4 

Біологічно активні сполуки природного походження. Лікарські речовини групи алкалоїдів. 

Загально алкалоїдні та спеціальні реактиви. Алкалоїди, похідні хінолізину і хінолізидину. 

Цитизин. Пахіркапіну гідройодид. Добування, методи аналізу, застосування. 
Алкалоїди, похідні хіноліну. Хініну сульфат, хініну гідрохлорид та дігідрохлорид. 

Алкалоїди, похідні бензилізохіноліну. Папаверину гідрохлорид, дротаверину гідрохлорид 

(НО-ШПА). Методи аналізу. 
Алкалоїди, похідні морфінану. Морфіну гідрохлорид, кодеїн, кодеїну фосфат, етилморфіну 

гідрохлорид. Похідні апоморфіну: гідрохлориди апоморфіну та глауцину. Добування, методи 

аналізу. 
Алкалоїди, похідні пурину. Кофеїн, теофілін, теобромін, кофеїн, бензоат натрію, еуфілін. 

2 

Лікарські речовини групи вуглеводів і глікозидів. Представники вуглеводів: глюкоза, 

сахароза, цукор молочний, лактоза. Доброякісність, якісний і кількісний аналіз. 

4 
Лікарські речовини групи вітамінів. Вітаміни аліфатичного ряду. Аскорбінова кислота, 

Кальцію пангамат і пантотенат. Вітаміни аліциклічного ряду. Ретинолу ацетат, кальцифероли 

(вітаміни групи Д). Вітаміни ароматичного ряду. Вікасол. 
Похідні ізоалоксазину. Рибофлавін. Похідні птерину і корину. Кислота фолієва, 

ціанокобаламін. 

3 

Лікарські речовини групи гормонів. Гормони щитовидної залози. Тиреоїдин. Гормони 

мозкового шару надниркових залоз. Гідротартрат адреналіну та норадреналіну. Мезатон. 

Методи аналізу, застосування в медицині. 

4 

Стероїдні гормони та їх синтетичні аналоги. Ацетат дезоксикортикостерону, кортизону, 

гідрокортизону. Преднізолон, дексаметазон. Якісний і кількісний аналіз. 
Гестагенні гормони. Прогестерон, прегнін. Андрогенні гормони. Тестостерону пропіонат. 

Метил тестостерон, метандростенолон, метиландростендіол, феноболін. Особливості 

аналізу. Тестовий контроль. 
Лікарські речовини групи атибіотиків. Антибіотики аліциклічної будови. Антибіотики 

ароматичного ряду (левоміцетин). Антибіотики гетероциклічної структури. Пеніциліни, 

природні і напівсинтетичні. 
4 Підсумковий модульний контроль 2 



 ВСЬОГО ЗА ДИСЦИПЛІНУ 56 

Тематичний план практичних самостійної роботи студентів денної форми навчання 

 

 
Тематичний план самостійної роботи студентів заочної форми навчання 

№ 

з/п 
ТЕМА Кількі

сть 

годин 
Модуль 1. ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ТА 

ОРГАНІЧНОЇ  ПРИРОДИ. 
1. Підготовка до практичних занять з модуля 1 10 

2. 
Рішення розрахункових задач на визначення концентрації лікарських речовин неорганічної 

природи 
3 

3 Рішення розрахункових задач на відсотковий вміст діючих речовин в лікарському препараті 3 
4.  Розрахунково-графічна робота. 3 
5. Підготовка до підсумкового модульного контролю. 11 

Модуль 2. ОРГАНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ. СПОЛУКИ. 
1. Підготовка до практичних занять з модуля 2 10 
2. Рішення розрахункових задач в гравіметричному методі аналізу лікарських речовин 5 

3. 
Рішення розрахункових задач з використанням інструментальних методів аналізу лікарських 

речовин 
5 

4. Підготовка до підсумкового модульного контролю. 10 
Модуль 3. ОРГАНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ. АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ. 

1. Підготовка до практичних занять з модуля 3 10 

2. 
Рішення розрахункових задач на визначення концентрації лікарських речовин органічної 

природи 
5 

3. Рішення розрахункових задач на ваговий вміст діючих речовин в лікарському препараті 5 

4. Підготовка до підсумкового модульного контролю. 10 

Модуль 3. ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОГО РЯДУ. ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ 

ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
1. Підготовка до практичних занять з модуля 3 10 
2. Інструментальні методи аналізу лікарських речовин.  5 
3. Апаратура в інструментальних методах аналізу. 5 
4. Підготовка до підсумкового модульного контролю. 10 

Модуль 4. ЛІКАРСЬКІ  РЕЧОВИНИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ. МЕТОДИ ЯКІСНОГО ТА 

КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН 
1. Підготовка до практичних занять з модуля 4 8 
2. Спектрофотометричні методи аналізу лікарських речовин 2 
3. Методи ТШХ 2 
4. Підготовка до підсумкового модульного контролю. 8 
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№ 

з/п 
ТЕМА Кількі

сть 

годин 
Модуль 1. ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ТА 

ОРГАНІЧНОЇ  ПРИРОДИ. 

1. 

Підготовка до практичних занять з модуля 1 за темами: 

1. Лікарські засоби – похідні елементів III і V групи Періодичної системи. Розчин аміаку, 

властивості, дослідження, умови зберігання. Солі вісмута, фармакопейне дослідження. 
2. Аналіз лікарських речовин, які містять елементи III групи Періодичної системи. Лікарські 

засоби бору. Борна кислота, натрію тетраборат.  

3. Аналіз лікарських речовин, які містять елементи IV групи Періодичної системи. Лікарські 

засоби вуглецю. Натрію гідрокарбонат. Вимоги до якості, контроль у відповідності з 

медичним застосуванням. 

4. Аналіз лікарських речовин, що містять елементи II групи. Дослідження MgO, 

MgSO4·7H2O, CaCl2 6H2O. 
5. Аналіз лікарських речовин, похідних спиртів. Спирт етиловий, гліцерин. 

25 



8. Рекомендовані джерела 

Основна (Базова) 

1. Державна Фармакопея України : в 3 т. / ДП «Український науковий фармакопейний центр 

якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Х. : ДП «Український науковий фармакопейний 

центр якості лікарських засобів», 2015. – Т. 1. – 1128 с.  

6. Аналіз лікарських речовин, похідних альдегідів. Розчин формальдегіду, 

гексаметилентетрамін, хлоралгідрат. Методи аналізу. 
2. Рішення розрахункових і ситуаційних задач за темами. 6 
3. Підготовка до підсумкового модульного контролю.  15 
Модуль 2. ОРГАНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ. АЛІФАТИЧНІ ТА АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ. 

1. 

Підготовка до практичних занять з модуля 2 за темами: 
1. Натрієва і кальцієва солі етилендіамінтетраоцтової кислоти. Підтвердження тотожності. 

2. Похідні повного та неповного аміду вугільної кислоти (уретани, уреїди).  
3. Препарати групи фенолів: резорцин, ксероформ. Оксолін – препарат групи хінонів. 
4. Препарати, похідні ароматичних амінокислот. Новокаїнамід, дикаїн. 
5. Похідні амідів саліцилової кислоти (саліциламід, оксафенамід) та її складні ефіри 

(кислота ацетилсаліцилова, фенілсаліцилат). 

6. Лікарські засоби похідні алкілуреїдів сульфокислот.Заміщені сульфонілсечовини: 

хлорпропамід, глибонкламид. Предиан. Бутамид. Букарбан. 

25 

2. Рішення розрахункових і ситуаційних задач за темами. 6 
3. Підготовка до підсумкового модульного контролю. 15 

Модуль 3. ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОГО РЯДУ. ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ 

ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

1. 
Підготовка до практичних занять з модуля 3 за темами: 
1.  

25 

2. 
Інструментальні методи аналізу лікарських речовин.  

6 
Апаратура в інструментальних методах аналізу. 

3. 

Підготовка до підсумкового модульного контролю за темами: 

1.  Сульфаніламіди: сульфазин, сульфадиметоксин, сульфаметоксазол. 
2. Анальгін, бутадіон. Спільні та окремі методи аналізу. Вимоги до якості, зберігання. 
3. Лікарські речовини, похідні імідазолу та імідазоліну.  
4. Лікарські речовини групи барбітуратів. Етамінал-натрій, гексенал, тіопентал-натрій. 

5. Хінгамін, хіноцид Фторхінолони як антибактаріальні засоби. Офлоксацин, 

норфлоксацин, ципрофлоксицин, ломефлоксацин. Методи аналізу. 
6. Лікарські речовини, похідні акридину (етакрідину лактат). Властивості, методи 

синтезу і аналізу. 

15 

Модуль 4. ЛІКАРСЬКІ  РЕЧОВИНИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ. МЕТОДИ ЯКІСНОГО ТА 

КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН 

1. 

Підготовка до практичних занять з модуля 4 за темами: 
1. Алкалоїди тропанового ряду. Похідні тропіну: атропіну сульфат, скополаміну 

гідробромід. Алкалоїди групи екгоніну. Кокаїну гідрохлорид. Властивості, методи 

аналізу. 
2. Алкалоїди, похідні індолу. Резерпін. Фізостигміну саліцилат і його синтетичний 

аналог – прозерін. Алкалоїди, похідні імідазолу: пілокарпіну гідрохлорид. Алкалоїди, 

що містять екзоциклічний азот. Ефедрину гідрохлорид. 
3. Лікарські речовини групи глікозидів. Якісні реакції, біологічні і фізико-хімічні методи 

кількісної оцінки глікозидів. Глікозиди наперстянки, дубильні речовини (таніни). 

4. Вітаміни гетероциклічного ряду. Похідні хроману. Токоферолу ацетат, рутин. Похідні 

піридину. Кислота нікотинова, нікотинамід, піридоксину гідро хлорид. Похідні 

піримідину і тіазолу. Тіаміну бромід і хлорид, ко-карбоксилаза 

5. Естрогенні гормони та їх аналоги. Естрадіолу дипропіонат, етинілестрадіол, 

синестрол, диетилстильбестрол. Простагландини. Властивості, застосування. 
6. Цефалоспорини. Антибіотики-глікозиди. Стрептоміцини. Антибіотики-

аміноглікозиди, макроліди, анзаміцини.  

24,5 

2. Спектрофотометричні методи аналізу лікарських речовин. Методи ТШХ 6 
3. Підготовка до підсумкового модульного контролю. 14 
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2. Державна Фармакопея України : в 3 т. / ДП «Український науковий фармакопейний центр 

якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Х. : ДП «Український науковий фармакопейний 

центр якості лікарських засобів», 2014. – Т. 2. – 724 с.  

3. Державна Фармакопея України : в 3 т. / ДП «Український науковий фармакопейний центр 

якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Х. : ДП “Український науковий фармакопейний 

центр якості лікарських засобів”, 2014. – Т. 3. – 732 с.  

4. 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.  

Допоміжна 

1. Фармацевтична хімія. Навчальний посібник / За заг. ред. Безуглого П.О, - Харків вид-во 

НФАУ, 2008. – С. 560.  

2. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.: За заг. ред. 

П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.- 448 с. 

3. Фармацевтичний аналіз : навч. посіб. для студентів вищ. фармац. навч. закл. / П. О. 

Безуглий, В. А. Георгіянц, І. С. Гриценко та ін. ; за заг. ред. В. А. Георгіянц. – Х. : НФаУ : 

Золоті сторінки, 2013. – 552 с.  

 

9. Додаткові ресурси - інформаційні ресурси 
1. Відеолекції та методичні матеріали кафедри фармацевтичної хімії НФаУ 

http://pharmchem.nuph.edu.ua/ru/uchebnyij-process.html 

2. Веб сайт ДП "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів" 

http://sphu.org/ 

3. Світова колекція вільно доступної хімічної інформації  https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ 

4. Корисна інформація з хімії  http://www.alhimikov.net 

5. Електронна бібліотека з хімії http://www.y10k.ru/books/subcat352.html 

http://pharmchem.nuph.edu.ua/ru/uchebnyij-process.html
http://sphu.org/

