
 



 



ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Фармацевтична хімія» належить до обов’язкових компонентів циклу 

професійної та практичної підготовки магістрів спеціальності «226 Фармація, промислова 

фармація». Фармацевтична хімія базується на загальних закономірностях хімічних наук, вивчає 

методи одержання та створення, ідентифікації, хімічні та фізичні властивості лікарських засобів, 

взаємозв’язок між хімічною будовою та дією на організм, методи контролю якості та змін, що 

відбуваються при зберіганні. Дисципліна «Фармацевтична хімія» є основою для вивчення 

лікарських засобів, розуміння їх дії,  що є необхідним для практичної діяльності фахівців 

фармацевтичних спеціальностей. 

Програма складена згідно з вимогами проекту стандарту вищої освіти України  для 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Згідно «Примірного навчального плану 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за Спеціальністю 226 «Фармація» 

кваліфікації освітньої «Магістр фармації» від 26 липня 2016 р. та на основі примірної 

навчальної програми з  дисципліни «Фармацевтична хімія». Вивчення навчальної дисципліни 

здійснюється на 3-4 курсах, на вивчення якої відводиться: 360 годин (лекції – 20 годин, 

практичні заняття – 40 годин, самостійна робота – 300 годин). Програма розділена на два 

змістових блоки: Фармацевтичний аналіз та Спеціальна фармацевтична хімія. Програма складена 

так, що впродовж навчального року проводиться поточний та підсумковий контроль знань. 

Програма містить необхідний перелік знань, вмінь і навичок з урахуванням міжнародних вимог 

до  кредитно-трансферної системи, міжнародних нормативних документів та стандартів, що 

регулюють професійну діяльність та підготовку магістрів фармації. 

 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 

Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 

Кількість кредитів ECTS 12 

Загальна кількість годин 360 

Форма підсумкового контролю Іспит, залік 

Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр - 6, 7, 8, 9 

Кількість аудиторних годин: -  

лекції - 20 

практичні заняття - 40 

Самостійна робота, год. - 300 

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 
- 

 

- 

Індивідуальні науково-дослідні 

завдання 

- відповідно до 

рекомендованого  списку 

 



2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета викладання фармацевтичної хімії – оволодіти відповідними загально-

професійними компетенціями та усвідомити нерозривну єдність успішної професійної діяльності з 

обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки та охорони праці у фармацевтичній галузі. Надати 

системні знання щодо структури лікарських засобів, методів їх добування, ідентифікації і 

кількісного визначення, фізичних, фізико-хімічних та хімічних властивостей, хімічних факторів 

фармакологічної дії, закономірностей взаємозв’язку структура – біологічна/фармакологічна 

активність та метаболічних перетворень, дослідження чистоти, застосування і зберігання, а також 

підходів до створення нових синтетичних лікарських засобів та біологічно активних речовин. 

Завдання -   формування у здобувачів вищої освіти цілісних уявлень про будову, фізичні та 

хімічні властивості лікарських засобів; взаємозв’язок “хімічна будова — фармакологічна дія”; 

основні показники якості лікарських засобів; методи контролю якості ліків; умови зберігання; 

набуття навичок в галузі надання якісної фармацевтичної опіки пацієнтам з урахуванням знань 

щодо уникнення можливої взаємодії лікарських засобів в процесі їх виготовлення та застосування, 

встановлення доброякісності індивідуальних лікарських засобів, їх багатокомпонентних сумішей 

та забезпечення їх належного зберігання, набуття знань з основних методів синтезу лікарських 

засобів чи добування з природної сировини; в галузі фармацевтичного аналізу. 

 

Результати навчання для дисципліни: 

Знати: 

- хімічну та фармакологічну класифікацію лікарських засобів; 

- міжнародні непатентовані назви лікарських субстанцій та препарати, до складу яких 

вони входять 

- основні закономірності зв’язку «структура-активність», підходи до адекватної заміни 

лікарських препаратів  

- основні шляхи метаболізму лікарських засобів, оптимальні умови дії проліків 

- найбільш поширені небезпеки хімічної взаємодії лікарських засобів між собою та з 

продуктами харчування, що можуть погіршити біодоступність, безпечність та ефективність 

- хімічні основи раціонального застосування лікарських препаратів 

- державне нормування якості лікарських засобів 

- методи якісного і кількісного аналізу лікарських засобів (якісний аналіз катіонів та 

аніонів; елементний аналіз та аналіз за функціональними групами; функціональний аналіз 

органічних сполук за функціональними групами; хімічні титриметричні методи аналізу; 

хроматографічні методи ідентифікації, гравіметричний метод аналізу; спектральні методи аналізу 

тощо); 

- методи дослідження чистоти; 

- методи запобігання та експрес-визначення можливої фальсифікації лікарських засобів 

 

Вміти: 

- Визначати належність лікарського засобу до фармакологічної групи з урахуванням 

хімічної будови, здійснювати рекомендації щодо можливої заміни лікарського препарату 

усередині фармакологічної групи 

- надавати кваліфіковану фармацевтичну опіку пацієнтам з урахуванням фізичних, 

фізико-хімічних та хімічних властивостей лікарських засобів; 

- визначати можливу взаємодію лікарських препаратів при їх сумісному застосуванні та 

надавати рекомендації щодо її унеможливлення 

 



НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: 

 

Дисципліна забезпечує набуття здобувачами вищої освіти компетентностей: 

- загальні: ЗК6; ЗК8; ЗК11; ЗК12. 

- фахові: СК 6; СК 16; СК 19; СК 20 

ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 

ЗК 8 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність 

спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує 

ефективну професійну діяльність. 

ЗК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 12 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

СК 6 Здатність визначати лікарські засоби, ксенобіотики, токсини та їх метаболіти у 

біологічних рідинах та тканинах організму, проводити хіміко- токсикологічні 

дослідження з метою діагностики гострих отруєнь, наркотичного та алкогольного 

сп’янінь. 

СК 16 Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної сировини 

відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної 

сировини рослинного походження (GACP), як гарантії якості лікарської рослинної 

сировини і лікарських засобів на її основі. Здатність прогнозувати та обраховувати 

шляхи вирішення проблеми збереження та охорони заростей дикорослих лікарських 

рослин, відповідно до чинного законодавства. 

СК 19 Здатність організовувати та здійснювати контроль якості лікарських засобів у 

відповідності з вимогами чинної Державної фармакопеї України та належних практик 

у фармації, визначати способи відбору проб для контролю лікарських засобів та 

проводити їх стандартизацію відповідно до діючих вимог, запобігати 

розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів. 

СК 20 Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, у тому 

числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і 

допоміжних речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико- хімічних, 

біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та фармакоорганолептичних 

методів контролю. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (РН): 

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна: 

РН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

РН 12 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. 

РН 14 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. 

РН 25 Здійснювати усі види контролю якості лікарських засобів; складати сертифікати якості 

серії лікарського засобу та сертифікату аналізу враховуючи вимоги чинних 

нормативних документів, Державної фармакопеї України та результати проведеного 

контролю якості. Розробляти специфікації та методики контролю якості відповідно до 

вимог чинної Державної фармакопеї України. 



РН 26 Визначати основні органолептичні, фізичні, хімічні фізико-хімічні та 

фармакотехнологічні показники лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати методи 

їх стандартизації, здійснювати статистичну обробку результатів згідно з вимогами 

чинної Державної фармакопеї України. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

Тема 1. Предмет і завдання фармацевтичної хімії. Система оцінки якості лікарських 

засобів. Сталість складу як необхідна умова всіх етапів існування лікарського засобу. 

Предмет та завдання фармацевтичної хімії. Основні напрями розвитку науки. Значення 

фармацевтичної хімії для синтезу й аналізу лікарських засобів. Термінологія дисципліни. 

Інтеграція фармацевтичної хімії з іншими науками. Хімічна класифікація лікарських засобів. 

Джерела та способи добування лікарських засобів. Поняття про належну виробничу практику 

(GMP). 

Державна фармакопея України — основний документ, що нормує якість лікарських засобів. 

Організація державного контролю якості лікарських засобів. Забезпечення контролю якості 

лікарських засобів, що виробляються (виготовляються) в аптеках. Види внутрішньоаптечного 

контролю якості лікарських засобів. 

 

Тема 2. Особливості фармацевтичного аналізу пов’язані з цільовим призначенням лікарських 

засобів і професійна відповідальність провізора. Фармакопейний аналіз 

Специфічні особливості фармацевтичного аналізу. Заходи безпеки та охорони праці при виконанні 

фармацевтичного аналізу. Особливості аналізу субстанцій та лікарських препаратів. Якісний та 

кількісний експрес-аналізи. Охорона праці при виконанні фармацевтичного аналізу. 

 

Тема 3. Аналіз фізико-хімічних властивостей лікарських засобів як один з елементів оцінки якості 

ЛЗ. 

Методи дослідження лікарських засобів: фізичні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні. Валідація 

аналітичних методик і випробувань. Випробування лікарських засобів на чистоту та граничний 

вміст домішок. Загальні положення, яких необхідно дотримуватися при визначенні домішок. 

 

Тема 4. Використання спектроскопічних і хроматографічних методів в ідентифікації 

лікарських засобів; особливості використання стандартних зразків лікарських речовин і 

стандартних спектрів. 

Оптичні методи: рефрактометрія (використовується для випробування рідин); поляриметрія 

(використовується для оптично-активних речовин); хімічна мікроскопія; рентгенофлуоресцентний 

аналіз; інфрачервона спектроскопія. 

Абсорбційні методи (поглинання випромінювання): атомно-абсорбційна спектрофотометрія; 

рентгенівська абсорбційна спектроскопія; ультрафіолетова спектрофотометрія; методи 

диференційного аналізу; фотоколориметричний метод. 

Методи випромінювання: емісійна та полум’яна спектрометрія; люмінесцентні методи; 

флуоресцентні ( в УФ-випроміненні); флуориметрія (за допомогою ртутно-кварцевих ламп); 

рентгенівська флуоресценція; хемілюмінесценція; радіометричний аналіз. 

Методи розділення: хроматографія; електрофорез; екстракція. 

 

Тема 5. Ідентифікація лікарських речовин неорганічної природи. 

Лікарські речовини — похідні елементів VII групи періодичної системи Д.І. Менделєєва. Лікарські 

засоби галогенів та їх сполук. Загальна характеристика групи. Лікарські засоби галогенів та їх 

сполук. Лікарські препарати кислоти хлористоводневої. Солі галогеноводневих кислот: натрію і 

калію хлориди, броміди, йодиди. 



Лікарські речовини — похідні елементів VI групи періодичної системи Д.І. Менделєєва. Лікарські 

засоби сполук Оксигену та Сульфуру. Загальна характеристика групи. Сполуки Оксигену з 

Гідрогеном. Фармакопейні препарати води. Добування, властивості, випробування на чистоту, 

зберігання. Сполуки Сульфуру: натрію тіосульфат. 

Лікарські речовини — похідні елементів IV групи періодичної системи Д.І. Менделєєва. Лікарські 

засоби Карбону та його сполук. Загальна характеристика групи. Вугілля активоване. Натрію 

гідрокарбонат. Порівняльна характеристика гідрокарбонатів і карбонатів. Фактори, що впливають 

на стабільність натрію гідрокарбонату у водних розчинах. 

Лікарські речовини — похідні елементів ІІI групи періодичної системи Д.І. Менделєєва. Лікарські 

засоби сполук Бору. Загальна характеристика групи. Сполуки Бору: кислота борна, натрію 

тетраборат. Використання реакцій комплексоутворення під час аналізу лікарських засобів. 

Лікарські речовини — похідні елементів ІI групи періодичної системи Д.І. Менделєєва. Лікарські 

засоби сполук Магнію, Кальцію, Цинку. Загальна характеристика групи. Магнію сульфат 

гептагідрат. Кальцію хлорид гексагідрат. Цинку сульфат гептагідрат. 

 

Тема 6. Ідентифікація лікарських речовин органічної природи за функціональними 

групами (функціональний аналіз). 

Класифікація органічних лікарських засобів. Залежність фізичних і хімічних властивостей речовин 

та їх фізіологічної дії від складу і будови молекул. Особливості методів аналізу органічних 

лікарських засобів. 

Лікарські засоби — похідні спиртів та альдегідів аліфатичного ряду. Загальна характеристика 

спиртів аліфатичного ряду. Етанол (96 %). Загальна характеристика альдегідів. 

Гексаметилентетрамін. 

Лікарські засоби — похідні карбонових кислот та амінокислот аліфатичного ряду. Загальна 

характеристика карбонових кислот аліфатичного ряду. Кальцію глюконат. Соліцитратноїкислоти: 

натрію цитрат, натріюгідроцитрат. Загальна характеристика амінокислоталіфатичного ряду. 

Кислота глутамінова. 

Лікарські засоби — похідні ароматичних кислот. Загальна характеристика ароматичних та 

фенолокислот. Кислота бензойна. Натріюбензоат. Кислота саліцилова. Натріюсаліцилат. 

Естерикислотисаліцилової. Кислота ацетилсаліцилова. 

 

 

Тема 7. Причини, що спричиняють зміну структури лікарської речовини. 

Вплив  світла, вологи, температури та інших чинників, що передбачаються умовами і термінами 

зберігання.  

Природа і характер домішок, методи їх виявлення. 

 

 

Тема 8. Методи кількісного аналізу вмісту лікарських засобів. Гравіметрія. 

Класифікація методів гравіметричного аналізу. Аморфні, кристалічні та скритнокристалічні осади. 

Поняття про ліофобні і ліофільні осади. Оптимальні умови осадження кристалічних і аморфних 

осадів. Старіння осадів. Явище співосадження та його причини (адсорбція, оклюзія та ізоморфізм).  

Етапи гравіметричних визначень за методом осадження. 

 

Тема 9. Методи кількісного аналізу вмісту лікарських засобів. Титриметричні методи. 

Метод кислотно-основного титрування у водних і неводних середовищах. Аргентометрія, 

комплексонометрія. Меркуриметрія, перманганатометрія, броматометрія. Йодометрія, 

йодатометрія, цериметрія. Дихроматометрія, нітритометрія. Потенціометричне титрування. 

 

 

Тема 10. Оптичні методи в кількісному аналізі лікарських засобів. 

Рефрактометрія, поляриметрія. УФ- та ІЧ-спектрофотометрія, фотометрія у видимій ділянці 



спектру.  

 

 

Тема 11. Хроматографічні методи, електрофорез. Методи, що базуються на 

термодинамічних  властивостях речовин. Поєднання екстракційних, хроматографічних і 

оптичних методів при аналізі лікарських форм. 

Газова хроматографія. Газо-адсорбційна хроматографія. Основи якісного аналізу. В темі 

розглядаються основи газоадсорбційної хроматографії (ГАХ); твердий носій, мінеральні і 

полімерні адсорбенти, пористі і непористі адсорбенти; зв'язок хімії поверхні і структури пір 

адсорбентів з їх хроматографічними властивостями; вплив адсорбційної активності твердого носія 

на асиметрію хроматографічного піку; хімічне й адсорбційне модифікування поверхні 

адсорбентів; вплив температури на утримання і розділення 

Газо-рідинна хроматографія. Основи газо-рідинної хроматографії (ГРХ); нерухомі рідкі фази: 

вимоги до них, їх полярність та селективність, шкали полярності рідких фаз, фактори полярності 

Роршнайдера і Мак-Рейнольдса, бінарні сорбенти, основні методи регулювання селективності 

сорбентів у ГРХ, методи нанесення нерухомої рідини на твердий носій. В темі розглядаються 

основи капілярної газової хроматографії; капілярні колонки WCOT, PLOT, SLOT; основні 

закономірності розмивання хроматографічних зон у капілярній хроматографії; введення проби з 

розподілом і без розподілу потоку. 

 

Тема 12. Експрес аналіз лікарських засобів. Сучасні тенденції в розвитку 

фармацевтичного аналізу. 

Нормативна документація, яка контролює якість готових та екстемпоральних лікарських засобів. 

 

СПЕЦІАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ 

 

Тема 13. Принципи класифікації лікарських засобів, їх номенклатура. Взаємозв’язок 

структура-активність при створенні та аналізі лікарських засобів. Етапи створення 

лікарських засобів. 

За хімічною будовою. За джерелами походження. За лікувальною дією. Міжнародна класифікація 

лікарських засобів. Анатомо-терапевтично-хімічної класифікації лікарських субстанцій. 

Класифікація  М.Д. Машковського. 

 

 

Тема 14. Основні шляхи метаболізму лікарських препаратів.  

Хімічні реакції, які лежать в основі метаболічних перетворень. Фази метаболізму. Фактори, що 

впливають на метаболічні процеси. Проліки. 

 

Тема 15. Нестероїдні протизапальні засоби.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 16. Наркотичні анальгетики та їх аналоги.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 17. Снодійні засоби.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 18. Засоби для наркозу.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 



метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 19. Психотропні лікарські засоби.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 20. Протисудомні та протиепілептичні засоби. Засоби для лікування 

паркінсонізму.  
Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 21. Блювотні та протиблювотні засоби.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 22. Засоби для лікування кашлю.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 23. Ноотропні препарати.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 24. Антигістамінні засоби.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 25. Засоби, що впливають на аферентну нервову систему. Засоби, що стимулюють 

рецептори аферентних нервових волокон.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 26. Засоби, що знижують чутливість аферентних нервових волокон. Засоби для 

місцевої анестезії.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 27. Засоби, що впливають на еферентну нервову систему. Засоби, що діють на 

холінергічні процеси.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 28. Засоби, що діють переважно на адренергічні процеси.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 29. Кардіотонічні засоби.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 30. Антиаритмічні засоби.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 



метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 31. Засоби, що покращують кровопостачання органів і тканин.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 32. Периферичні вазодилататори.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 33. Антагоністи йонів кальцію. Активатори калієвих каналів.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 34. Засоби, що впливають на ренін-ангіотензинову систему  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 35. Гіпотензивні та гіпертензивні засоби.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 36. Ангіопротектори.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 37. Антиоксиданти.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 38. Гіполіпідемічні засоби.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 39. Діуретичні засоби.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 40. Засоби, що впливають на агрегацію тромбоцитів і згортання крові.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 41. Антибіотики гетероциклічної структури. Інгібітори β-лактамаз.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і дією, механізм дії, способи одержання, методи 

аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 42. Антибіотики тетрацикліни та макроліди.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і дією, механізм дії, способи одержання, методи 

аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 43. Антибіотики аміноглікозидної структури, амфеніколи, інші групи 

антибіотиків. 



Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 44. Сульфаніламіди.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 45. Похідні нафтиридину і хінолонкарбонових кислот.  
Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 46. Похідні 8-оксихіноліну, хіноксаліну і нітрофурану.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 47. Протитуберкульозні засоби.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 48. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування онкологічних 

захворювань (алкілюючі агенти, антиметаболіти, алкалоїди, антибіотики, гормональні засоби 

та їх антагоністи, інші групи).  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 49. Приклади “таргетних” (спрямованих на мішень) протиракових лікарських 

засобів (препарати різних хімічних груп).  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 50. Противірусні засоби.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 51. Протималярійні засоби.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 52. Лікарські засоби для лікування протозойних інфекцій.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 53. Антигельмінтні засоби. Протигрибкові лікарські засоби.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 54. Протипедикульозні та акарицидні засоби Антисептичні та дезінфікуючі. 

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 55. Лікарські засоби гормонів щитоподібної залози, антитиреоїдні засоби.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 



метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 56. Лікарські засоби гормонів підшлункової залози. 

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 57. Протидіабетичні препарати.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 58. Стероїдні гормони та їх аналоги. Кортикостероїди.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 59. Андрогени, анаболічні стероїди та їх аналоги.  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 60. Гестагени, естрогени. Протизаплідні засоби. Естрогени нестероїдної 

структури. 

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 61. Вітаміни водорозчинні та жиророзчинні. 

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 62. Лікарські засоби, що впливають на процеси імунітету (імунотропні засоби).  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 63. Анорексигенні засоби. Сорбенти, антидоти та комплексони. Противиразкові 

лікарські засоби. Засоби для лікування алкоголізму  

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

метаболізм, способи одержання, методи аналізу, застосування в медицині. 

 

Тема 64. Рентгеноконтрастні та інші діагностичні засоби.  

Характеристика, класифікація, механізм дії, способи одержання, методи аналізу, застосування в 

медицині. 

 

 



4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьог

о 

у тому числі 
усього 

у тому числі 

л пр с.р. л пр с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗМ 1. ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

1. Предмет і завдання 

фармацевтичної хімії. Система 

оцінки якості лікарських засобів. 

Сталість складу як необхідна 

умова всіх етапів існування 

лікарського засобу. 

5 1 1 3 5 0 0 5 

2. Особливості фармацевтичного 

аналізу пов’язані з цільовим 

призначенням лікарських засобів і 

професійна відповідальність 

провізора. Фармакопейний аналіз 

5 1 1 3 5,5 0,5 0 5 

3. Аналіз фізико-хімічних 

властивостей лікарських засобів як 

один з елементів оцінки якості ЛЗ. 

5 1 1 3 5,5 0 0,5 5 

4. Використання 

спектроскопічних і 

хроматографічних методів в 

ідентифікації лікарських засобів; 

особливості використання 

стандартних зразків лікарських 

речовин і стандартних спектрів. 

4 1 2 2 5,5 0,5 0 5 

5. Ідентифікація лікарських 

речовин неорганічної природи 
7 2 2 3 5,5 0,5 1 4 

6. Ідентифікація лікарських 

речовин органічної природи за 

функціональними групами 

(функціональний аналіз). 

6 2 2 2 5,5 0,5 1 4 

7. Причини, що спричиняють 

зміну структури лікарської 

речовини (вплив світла, вологи, 

температури та інших чинників, 

що передбачаються умовами і 

термінами зберігання). Природа і 

характер домішок, методи їх 

виявлення. 

5 1 1 3 5 0 0 5 

8. Методи кількісного аналізу 

вмісту лікарських засобів. 

Гравіметрія. 

6 1 2 3 5,5 0 0,5 5 

9. Методи кількісного аналізу 

вмісту лікарських засобів. 

Титриметричні методи. 

6 2 2 2 6,5 0,5 1 5 

10. Оптичні методи в кількісному 

аналізі лікарських засобів 
5 1 1 3 5 0 0 5 

11. Хроматографічні методи, 5 1 1 3 6 0,5 0 6 



електрофорез. Методи, що 

базуються на термодинамічних  

властивостях речовин. Поєднання 

екстракційних, хроматографічних і 

оптичних методів при аналізі 

лікарських форм. 

12. Експрес аналіз лікарських 

засобів. Сучасні тенденції в 

розвитку фармацевтичного аналізу. 

6 1 2 3 5,5 0 0,5 5 

Разом 65 15 18 33 66,5 3 4,5 59 

Підсумковий контроль залік 

ЗМ 2. СПЕЦІАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ 

13. Принципи класифікації 

лікарських засобів, їх 

номенклатура. Взаємозв’язок 

структура-активність при 

створенні та аналізі лікарських 

засобів. Етапи створення 

лікарських засобів 

5 1 1 3 5 0 0 5 

14. Основні шляхи метаболізму 

лікарських препаратів. Хімічні 

реакції, які лежать в основі 

метаболічних перетворень. Фази 

метаболізму. Фактори, що 

впливають на метаболічні 

процеси. Проліки. 

6 2 1 3 5 0 0 5 

15. Нестероїдні протизапальні 

засоби.  
7 2 2 3 5 0,5 0,5 4 

16. Наркотичні анальгетики та їх 

аналоги.  
7 2 2 3 5 0,5 0,5 4 

17. Снодійні засоби.  6 1 2 3 5 0,5 0,5 4 

18. Засоби для наркозу.  6 1 2 3 5 0,5 0,5 4 

19. Психотропні лікарські засоби.  6 1 2 3 5 0,5 0,5 4 

20. Протисудомні та 

протиепілептичні засоби. Засоби 

для лікування паркінсонізму.  

6 1 2 3 5 0,5 0,5 4 

21. Блювотні та протиблювотні 

засоби.  
6 1 2 3 4,5 0,5 0 4 

22. Засоби для лікування кашлю.  6 1 2 3 5,5 0,5 1 4 

23. Ноотропні препарати.  6 1 2 3 4,5 0 0,5 4 

24. Антигістамінні та 

антиалергічні засоби.  
6 1 2 3 5,5 0,5 1 4 

25. Засоби, що впливають на 

аферентну нервову систему. 

Засоби, що стимулюють 

рецептори аферентних нервових 

волокон.  

6 1 2 3 5 0,5 0,5 4 

26. Засоби, що знижують 

чутливість аферентних нервових 

волокон. Засоби для місцевої 

анестезії.  

6 1 2 3 5,5 0,5 1 4 

27. Засоби, що впливають на 6 1 2 3 5,5 0,5 1 4 



еферентну нервову систему. 

1Засоби, що діють на холінергічні 

процеси.  

28. Засоби, що діють переважно 

на адренергічні процеси.  
6 1 2 3 5,5 0,5 1 4 

Разом 97 19 30 48 81,5 6,5 9 66 

Підсумковий контроль залік 

29. Кардіотонічні засоби.  6 1 2 3 4,5 0 0,5 4 

30. Антиаритмічні засоби.  6 1 2 3 4,5 0 0,5 4 

31. Засоби, що покращують 

кровопостачання органів та 

тканин.  

6 1 2 3 4,5 0,5 0 4 

32. Периферичні вазодилататори, 

міотропні спазмалітики.  
6 1 2 3 5 0 1 4 

33. Антагоністи йонів кальцію. 

Активатори калієвих каналів.  
6 1 2 3 4,5 0,5 0 4 

34. Засоби, що впливають на 

ренін-ангіотензинову систему  
5 1 1 3 5,5 0,5 0 5 

35. Гіпотензивні та гіпертензивні 

засоби.  
6 1 2 3 6,5 0,5 1 5 

36. Ангіопротектори.  6 1 2 3 5,5 0 0,5 5 

37. Антиоксиданти.  6 1 2 3 5,5 0 0,5 5 

38. Гіполіпідемічні засоби.  6 1 2 3 5,5 0 0,5 5 

39. Діуретичні засоби.  6 1 2 3 6 0,5 0,5 5 

40. Засоби, що впливають на 

агрегацію тромбоцитів і згортання 

крові.  

6 1 2 3 5,5 0,5 0 5 

41. Антибіотики гетероциклічної 

структури. Інгібітори β-лактамаз.  
6 1 2 3 6 0,5 0,5 5 

42. Антибіотики тетрацикліни та 

макроліди.  
5 1 1 3 6 0,5 0,5 5 

43. Антибіотики 

аміноглікозидної структури, 

амфеніколи, інші групи 

антибіотиків.  

5 1 1 3 6 0,5 0,5 5 

44. Сульфаніламіди.  6 1 2 3 6,5 0,5 1 5 

45. Похідні нафтиридину і 

хінолонкарбонових кислот.  
6 1 2 3 5,5 0 0,5 5 

Разом 96 17 30 51 93 5 8 80 

Підсумковий контроль залік 

46. Похідні 8-оксихіноліну, 

хіноксаліну і нітрофурану.  
6 1 2 3 6 0 1 5 

47. Протитуберкульозні засоби.  5 1 1 3 5,5 0,5 1 5 

48. Лікарські засоби, що 

застосовуються для лікування 

онкологічних захворювань 

(алкілюючі агенти, 

антиметаболіти, алкалоїди, 

антибіотики, гормональні засоби 

та їх антагоністи, інші групи).  

6 1 2 3 6 0 1 5 



49. Приклади “таргетних” 

(спрямованих на мішень) 

протиракових лікарських засобів 

(препарати різних хімічних 

груп).  

5 1 1 3 6,5 0,5 1 5 

50. Противірусні засоби.  5 1 2 2 6,5 0,5 1 5 

51. Протималярійні засоби.  5 1 2 2 6 0 1 5 

52. Лікарські засоби для лікування 

протозойних інфекцій.  
5 1 1 3 6 0 1 5 

53. Антигельмінтні засоби. 

Протигрибкові лікарські засоби.  
5 1 2 2 6 0 1 5 

54. Антисептичні та 

дезінфікуючі. 

Протипедикульозні та 

акарицидні засоби.  

5 1 2 2 6,5 0,5 1 5 

55. Лікарські засоби гормонів 

щитоподібної залози, антитиреоїдні 

засоби.  

5 1 1 3 6,5 0,5 1 5 

56. Лікарські засоби гормонів 

підшлункової залози,  
5 1 1 3 6 0 1 5 

57. Протидіабетичні препарати.  5 1 2 2 6,5 0,5 1 5 

58. Стероїдні гормони та їх 

аналоги. Кортикостероїди.  
5 1 2 2 6,5 0,5 1 5 

59. Андрогени, анаболічні 

стероїди та їх аналоги.  
5 1 1 3 6,5 0,5 1 5 

60. Гестагени, естрогени. 

Протизаплідні засоби. Естрогени 

нестероїдної структури.  

5 1 1 3 6 0 1 5 

61. Вітаміни водорозчинні та 

жиророзчинні.  
6 1 2 3 6,5 0,5 1 5 

62. Лікарські засоби, що 

впливають на процеси імунітету 

(імунотропні засоби).  

6 1 2 3 6,5 0,5 1 5 

63. Сорбенти, антидоти та 

комплексони. Противиразкові 

лікарські засоби. Анорексигенні 

засоби. Засоби для лікування 

алкоголізму  

5 1 1 3 6,5 0,5 1 5 

64. Рентгеноконтрастні та інші 

діагностичні засоби.  
5 1 1 3 5,5 0 0,5 5 

Разом 101 19 35 51 119 5,5 18,5 95 

Усього 360 70 107 183 360 20 40 300 

 

  



5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1. Предмет і завдання фармацевтичної хімії. Система оцінки якості 

лікарських засобів. Сталість складу як необхідна умова всіх етапів 

існування лікарського засобу. 

1 0 

2. Особливості фармацевтичного аналізу пов’язані з цільовим призначенням 

лікарських засобів і професійна відповідальність провізора. Фармакопейний 

аналіз 

1 0.5 

3. Аналіз фізико-хімічних властивостей лікарських засобів як один з 

елементів оцінки якості ЛЗ. 
1 0 

4. Використання спектроскопічних і хроматографічних методів в 

ідентифікації лікарських засобів; особливості використання 

стандартних зразків лікарських речовин і стандартних спектрів. 

2 0,5 

5. Ідентифікація лікарських речовин неорганічної природи 2 1 

6. Ідентифікація лікарських речовин органічної природи за 

функціональними групами (функціональний аналіз). 
2 1 

7. Причини, що спричиняють зміну структури лікарської речовини 

(вплив світла, вологи, температури та інших чинників, що 

передбачаються умовами і термінами зберігання). Природа і характер 

домішок, методи їх виявлення. 

1 0 

8. Методи кількісного аналізу вмісту лікарських засобів. Гравіметрія. 2 0,5 

9. Методи кількісного аналізу вмісту лікарських засобів. Титриметричні 

методи. 
2 1 

10. Оптичні методи в кількісному аналізі лікарських засобів 1 0 

11. Хроматографічні методи, електрофорез. Методи, що базуються на 

термодинамічних  властивостях речовин. Поєднання екстракційних, 

хроматографічних і оптичних методів при аналізі лікарських форм. 

1 0 

12. Експрес аналіз лікарських засобів. Сучасні тенденції в розвитку 

фармацевтичного аналізу. 
2 0,5 

13. Принципи класифікації лікарських засобів, їх номенклатура. 

Взаємозв’язок структура-активність при створенні та аналізі лікарських 

засобів. Етапи створення лікарських засобів 

1 0 

14. Основні шляхи метаболізму лікарських препаратів. Хімічні реакції, 

які лежать в основі метаболічних перетворень. Фази метаболізму. 

Фактори, що впливають на метаболічні процеси. Проліки. 

1 0 

15. Нестероїдні протизапальні засоби.  2 0,5 

16. Наркотичні анальгетики та їх аналоги.  2 0,5 

17. Снодійні засоби.  2 0,5 

18. Засоби для наркозу.  2 0,5 

19. Психотропні лікарські засоби.  2 0,5 

20. Протисудомні та протиепілептичні засоби. Засоби для лікування 

паркінсонізму.  
2 0,5 

21. Блювотні та протиблювотні засоби.  2 0,5 

22. Засоби для лікування кашлю.  2 0 

23. Ноотропні препарати.  2 1 

24. Антигістамінні та антиалергічні засоби.  2 0,5 

25. Засоби, що впливають на аферентну нервову систему. Засоби, що 

стимулюють рецептори аферентних нервових волокон.  
2 1 

26. Засоби, що знижують чутливість аферентних нервових волокон. 2 0,5 



Засоби для місцевої анестезії.  

27. Засоби, що впливають на еферентну нервову систему. 1Засоби, що 

діють на холінергічні процеси.  
2 1 

28. Засоби, що діють переважно на адренергічні процеси.  2 1 

29. Кардіотонічні засоби.  2 0,5 

30. Антиаритмічні засоби.  2 0,5 

31. Засоби, що покращують кровопостачання органів та тканин.  2 0 

32. Периферичні вазодилататори, міотропні спазмалітики.  2 1 

33. Антагоністи йонів кальцію. Активатори калієвих каналів.  2 0 

34. Засоби, що впливають на ренін-ангіотензинову систему  2 0 

35. Гіпотензивні та гіпертензивні засоби.  2 1 

36. Ангіопротектори.  2 0,5 

37. Антиоксиданти.  2 0,5 

38. Гіполіпідемічні засоби.  2 0,5 

39. Діуретичні засоби.  2 0,5 

40. Засоби, що впливають на агрегацію тромбоцитів і згортання крові.  2 0 

41. Антибіотики гетероциклічної структури. Інгібітори β-лактамаз.  2 0,5 

42. Антибіотики тетрацикліни та макроліди.  1 0,5 

43. Антибіотики аміноглікозидної структури, амфеніколи, інші групи 

антибіотиків.  
1 0,5 

44. Сульфаніламіди.  2 1 

45. Похідні нафтиридину і хінолонкарбонових кислот.  2 0,5 

46. Похідні 8-оксихіноліну, хіноксаліну і нітрофурану.  2 1 

47. Протитуберкульозні засоби.  1 1 

48. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування онкологічних 

захворювань (алкілюючі агенти, антиметаболіти, алкалоїди, 

антибіотики, гормональні засоби та їх антагоністи, інші групи).  

2 1 

49. Приклади “таргетних” (спрямованих на мішень) протиракових 

лікарських засобів (препарати різних хімічних груп).  
1 1 

50. Противірусні засоби.  2 1 

51. Протималярійні засоби.  2 1 

52. Лікарські засоби для лікування протозойних інфекцій.  1 1 

53. Антигельмінтні засоби. Протигрибкові лікарські засоби.  2 1 

54. Антисептичні та дезінфікуючі. Протипедикульозні та акарицидні 

засоби.  
2 1 

55. Лікарські засоби гормонів щитоподібної залози, антитиреоїдні засоби.  1 1 

56. Лікарські засоби гормонів підшлункової залози,  1 1 

57. Протидіабетичні препарати.  2 1 

58. Стероїдні гормони та їх аналоги. Кортикостероїди.  2 1 

59. Андрогени, анаболічні стероїди та їх аналоги.  1 1 

60. Гестагени, естрогени. Протизаплідні засоби. Естрогени нестероїдної 

структури.  
1 1 

61. Вітаміни водорозчинні та жиророзчинні.  2 1 

62. Лікарські засоби, що впливають на процеси імунітету (імунотропні 

засоби).  
2 1 

63. Сорбенти, антидоти та комплексони. Противиразкові лікарські 

засоби. Анорексигенні засоби. Засоби для лікування алкоголізму  
1 1 

64. Рентгеноконтрастні та інші діагностичні засоби.  1 0,5 

 

 



6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1.  Предмет і завдання фармацевтичної хімії. Система оцінки якості 

лікарських засобів. Сталість складу як необхідна умова всіх етапів 

існування лікарського засобу. 

3 5 

2.  Особливості фармацевтичного аналізу пов’язані з цільовим 

призначенням лікарських засобів і професійна відповідальність 

провізора. Фармакопейний аналіз 

3 5 

3.  Аналіз фізико-хімічних властивостей лікарських засобів як один з 

елементів оцінки якості ЛЗ. 
3 5 

4.  Використання спектроскопічних і хроматографічних методів в 

ідентифікації лікарських засобів; особливості використання 

стандартних зразків лікарських речовин і стандартних спектрів. 

2 5 

5.  Ідентифікація лікарських речовин неорганічної природи 3 4 

6.  Ідентифікація лікарських речовин органічної природи за 

функціональними групами (функціональний аналіз). 
2 4 

7.  Причини, що спричиняють зміну структури лікарської 

речовини (вплив світла, вологи, температури та інших 

чинників, що передбачаються умовами і термінами зберігання). 

Природа і характер домішок, методи їх виявлення. 

3 5 

8.  Методи кількісного аналізу вмісту лікарських засобів. Гравіметрія. 3 5 

9.  Методи кількісного аналізу вмісту лікарських засобів. 

Титриметричні методи. 
2 5 

10.  Оптичні методи в кількісному аналізі лікарських засобів 3 5 

11.  Хроматографічні методи, електрофорез. Методи, що базуються 

на термодинамічних  властивостях речовин. Поєднання 

екстракційних, хроматографічних і оптичних методів при аналізі 

лікарських форм. 

3 6 

12.  Експрес аналіз лікарських засобів. Сучасні тенденції в розвитку 

фармацевтичного аналізу. 
3 5 

13.  Принципи класифікації лікарських засобів, їх номенклатура. 

Взаємозв’язок структура-активність при створенні та аналізі 

лікарських засобів. Етапи створення лікарських засобів 

3 5 

14.  Основні шляхи метаболізму лікарських препаратів. Хімічні 

реакції, які лежать в основі метаболічних перетворень. Фази 

метаболізму. Фактори, що впливають на метаболічні процеси. 

Проліки. 

3 5 

15.  Нестероїдні протизапальні засоби.  3 4 

16.  Наркотичні анальгетики та їх аналоги.  3 4 

17.  Снодійні засоби.  3 4 

18.  Засоби для наркозу.  3 4 

19.  Психотропні лікарські засоби.  3 4 

20.  Протисудомні та протиепілептичні засоби. Засоби для 

лікування паркінсонізму.  
3 4 

21.  Блювотні та протиблювотні засоби.  3 4 

22.  Засоби для лікування кашлю.  3 4 

23.  Ноотропні препарати.  3 4 

24.  Антигістамінні та антиалергічні засоби.  3 4 

25.  Засоби, що впливають на аферентну нервову систему. Засоби, що 

стимулюють рецептори аферентних нервових волокон.  
3 4 



26.  Засоби, що знижують чутливість аферентних нервових 

волокон. Засоби для місцевої анестезії.  
3 4 

27.  Засоби, що впливають на еферентну нервову систему. Засоби, що 

діють на холінергічні процеси.  
3 4 

28.  Засоби, що діють переважно на адренергічні процеси.  3 4 

29.  Кардіотонічні засоби.  3 4 

30.  Антиаритмічні засоби.  3 4 

31.  Засоби, що покращують кровопостачання органів та тканин.  3 4 

32.  Периферичні вазодилататори, міотропні спазмалітики.  3 4 

33.  Антагоністи йонів кальцію. Активатори калієвих каналів.  3 4 

34.  Засоби, що впливають на ренін-ангіотензинову систему  3 5 

35.  Гіпотензивні та гіпертензивні засоби.  3 5 

36.  Ангіопротектори.  3 5 

37.  Антиоксиданти.  3 5 

38.  Гіполіпідемічні засоби.  3 5 

39.  Діуретичні засоби.  3 5 

40.  Засоби, що впливають на агрегацію тромбоцитів і згортання крові.  3 5 

41.  Антибіотики гетероциклічної структури. Інгібітори β-лактамаз.  3 5 

42.  Антибіотики тетрацикліни та макроліди.  3 5 

43.  Антибіотики аміноглікозидної структури, амфеніколи, інші 

групи антибіотиків.  
3 5 

44.  Сульфаніламіди.  3 5 

45.  Похідні нафтиридину і хінолонкарбонових кислот.  3 5 

46.  Похідні 8-оксихіноліну, хіноксаліну і нітрофурану.  3 5 

47.  Протитуберкульозні засоби.  3 5 

48.  Лікарські засоби, що застосовуються для лікування 

онкологічних захворювань (алкілюючі агенти, антиметаболіти, 

алкалоїди, антибіотики, гормональні засоби та їх антагоністи, 

інші групи).  

3 5 

49.  Приклади “таргетних” (спрямованих на мішень) протиракових 

лікарських засобів (препарати різних хімічних груп).  
3 5 

50.  Противірусні засоби.  3 5 

51.  Протималярійні засоби.  2 5 

52.  Лікарські засоби для лікування протозойних інфекцій.  3 5 

53.  Антигельмінтні засоби. Протигрибкові лікарські засоби.  2 5 

54.  Антисептичні та дезінфікуючі. Протипедикульозні та 

акарицидні засоби.  
2 5 

55.  Лікарські засоби гормонів щитоподібної залози, антитиреоїдні засоби.  3 5 

56.  Лікарські засоби гормонів підшлункової залози,  3 5 

57.  Протидіабетичні препарати.  2 5 

58.  Стероїдні гормони та їх аналоги. Кортикостероїди.  2 5 

59.  Андрогени, анаболічні стероїди та їх аналоги.  3 5 

60.  Гестагени, естрогени. Протизаплідні засоби. Естрогени 

нестероїдної структури.  
3 5 

61.  Вітаміни водорозчинні та жиророзчинні.  3 5 

62.  Лікарські засоби, що впливають на процеси імунітету 

(імунотропні засоби).  
3 5 

63.  Сорбенти, антидоти та комплексони. Противиразкові лікарські 

засоби. Анорексигенні засоби. Засоби для лікування 

алкоголізму  

3 5 

64.  Рентгеноконтрастні та інші діагностичні засоби.  3 5 



 

 

8. Засоби діагностики результатів навчання. Методи контролю 
 

Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, методи 

письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 

здобувачами вищої освіти та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

 систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 

вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою заняття, 

доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

 модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 

питаннями, написання здобувачами вищої освіти поточних письмових тестових завдань, 

практичних завдань за змістовними модулями; 

 оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки змісту 

роботи та її захисту у формі реферату та презентацій; 

індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а 

також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, висновків. 

 Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу 

передбачається оцінювання успішності здобувачів вищої освтіти з дисципліни в балах. 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, практичні заняття, самостійну 

роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань 

програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань здобувачів вищої освіти 

здійснюється в двох формах: поточний контроль (письмові роботи – протоколи практичних занять, 

контрольні) і підсумковий контроль (іспит). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 

отримує максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 

балів, за підсумковий – 40. Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного 

контролю набрав менше 30 балів, не допускається до іспиту(підсумкового контролю).  

 

 

Академічні успіхи здобувача вищої освіти визначаються за допомогою системи оцінювання, 

що використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 

шкал: 

Шкала оцінок результатів контролю знань здобувачів вищої освіти 

Визначення назви за 

державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 

ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS 

оцінка 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома помилками 
82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 
75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО Незадовільно – потрібно попрацювати 35 – 59 FX 



перед тим як отримати екзамен (без 

повторного вивчення модуля) 

Незадовільно – необхідна серйозна 

подальша робота (повторне вивчення 

модуля) 

0 – 34 F 

 

 

                           9. Критерії оцінювання результатів навчання 

                   (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 
  

Вага кожної теми в межах одного модулю є однаковою. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за поточну навчальну 

діяльність при вивченні змістового модулю 1, змістового модулю 2, змістового модулю 3  та 

змістового модулю 4, вираховується шляхом ділення  кількості балів (50), що відповідають оцінці 

«5», на кількість тем та додавання балів за виконану контрольну  роботу і дорівнює 60 балам. 

 Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність 

при вивченні змістового модулю 1,  змістового модулю 2, змістового модулю 3 та змістового 

модулю 4  є критерієм допуску до модульного підсумкового контролю й вираховується шляхом 

ділення кількості балів (30), що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі; плюс сума 

балів, що відповідає оцінці 3 за контрольну роботу і дорівнює 35 балам. 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ  КОНТРОЛЬ 

 

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю 

відвідали всі аудиторні навчальні заняття з дисципліни, передбачені робочою навчальною 

програмою, виконали всі види навчальних завдань та при вивченні модуля набрали за поточну 

навчальну діяльність кількість балів, не меншу за мінімальну. Здобувачу вищої освіти, який не 

відвідав частину аудиторних навчальних занять чи не виконав частину навчальних завдань, 

передбачених робочою навчальною програмою з поважної причини, вносяться корективи до 

індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до 

визначеного терміну. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю на 

контрольному занятті і включає контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. 

Проводиться шляхом тестового контролю, перевірки засвоєння практичних вмінь і навичок, 

письмової відповіді на контрольні запитання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється в 2 етапи: 

І етап – тестовий контроль рівня теоретичної підготовки здобувачі вищої освіти. Кожному 

здобувачу вищої освіти пропонуються 20 тестових завдань. Правильно розв’язане тестове 

завдання оцінюється в 1 бал; 

ІІ етап -  перевірка рівня засвоєння практичних вмінь і навичок у формі протоколу 

практичного заняття. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за результатами 

підсумкового модульного контролю – 40. Підсумковий модульний контроль вважається 

зарахованим, якщо здобувач вищої освіти  набрав не менше 25 балів. 

Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсумкової 

оцінки, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 

переліків, визначених робочою навчальною програмою. 

Максимальна кількість балів при вивченні кожного модулю -100, в тому числі за поточну 

навчальну діяльність та виконану контрольну роботу – 60 балів, за результатами підсумкового 

модульного контролю – 40 балів. 



Оцінка з навчальної дисципліни "Фармацевтична хімія" виставляється лише здобувачам вищої 

освіти, яким зараховані три змістових модулі з дисципліни. 

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована 

навчальна дисципліна. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з 

дисципліни здобувачам вищої освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 

участь в олімпіаді з дисципліни серед інших навчальних закладів України, доповіді на наукових 

студентських конференціях та інше. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ  НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Структура Державної Фармакопеї України. Система оцінки якості лікарських 

засобів. 

2. Структура монографії. Відмінність фармакопейних вимог від норм і методів аналізу 

для хімічної та ін. продукції, що виробляється відповідно до Державних стандартів (ДСТУ) і 

технічних умов (ТУ). 

3. Особливості фармацевтичного аналізу пов’язані з цільовим призначенням ЛЗ і 

професійна відповідальність провізора. Відносність вимог та методів оцінки якості залежно від 

фармакологічної дії ЛЗ (призначення, дозування, спосіб введення), способу виробництва, 

наявності допоміжних і супутніх речовин в лікарській формі. 

4. Уніфікація і стандартизація однотипних випробувань в групах лікарських речовин. 

Загальні положення, загальні статті та монографії Фармакопеї, їх взаємозв’язок. 

5. Аналіз фізико-хімічних властивостей лікарських засобів як один з елементів оцінки 

якості ЛЗ. Органолептичний аналіз, оцінка розчинності ЛЗ як загальна орієнтовна характеристика 

випробуваної речовини. Використання фізичних констант (відносна густина, в'язкість, 

температура кипіння/плавлення, затвердіння) у випробуваннях лікарських засобів. 

6. Аналіз фізико-хімічних властивостей ЛЗ як один з елементів оцінки їх якості. 

Використання таких фізичних констант, як показник заломлення, оптичне обертання у 

випробуваннях лікарських засобів. 

7. Використання спектроскопічних і хроматографічних методів в ідентифікації 

лікарських засобів; особливості використання стандартних зразків лікарських речовин і 

стандартних спектрів. ІЧ, УФ-спектрофотометрія, ЯМР- спектроскопія. 

8. Використання спектроскопічних і хроматографічних методів в ідентифікації 

лікарських засобів; особливості використання стандартних зразків лікарських речовин і 

стандартних спектрів. Мас-спектрометрія (МС); високоефективна рідинна хроматографія; 

тонкошарова хроматографія. 

9. Ідентифікація лікарських речовин неорганічної природи. Реакції ідентифікації 

катіонів алюмінію, амонію, калію, натрію, кальцію, магнію, цинку і заліза (ІІ, ІІІ). 

10. Ідентифікація лікарських речовин неорганічної природи. Реакції ідентифікації 

катіонів стибію, бісмуту, ртуті, срібла, арсену, свинцю. 

11. Ідентифікація лікарських речовин неорганічної природи. Реакції ідентифікації 

аніонів хлору, брому, йоду. 

12. Ідентифікація лікарських речовин неорганічної природи. Реакції ідентифікації 

сульфатів, сульфітів, нітратів, нітритів, фосфатів, карбонатів, гідрокарбонатів. 

13. Ідентифікація лікарських речовин органічної природи за функціональними групами 

(функціональний аналіз). Реакції ідентифікації первинних спиртів, багатоатомних спиртів, 

вторинних спиртів, фенолів. 

14. Ідентифікація лікарських речовин органічної природи за функціональними групами 

(функціональний аналіз). Реакції ідентифікації альдегідів, кетонів, карбонових кислот, амідів. 

15. Ідентифікація лікарських речовин органічної природи за функціональними групами 

(функціональний аналіз). Реакції ідентифікації подвійного зв’язку, ковалентно зв’язаних атомів 

галогенів, етерів, естерів. 



16. Ідентифікація лікарських речовин органічної природи за функціональними групами 

(функціональний аналіз). Реакції ідентифікації первинних, вторинних і третинних ароматичних 

амінів. 

17. Ідентифікація лікарських речовин органічної природи за функціональними групами 

(функціональний аналіз). Реакції ідентифікації первинних, вторинних і третинних аліфатичних 

амінів та первинних, вторинних аліфатичних нітросполук. Реакції ідентифікації ароматичних 

нітросполук. 

18. Причини, що спричиняють зміну структури лікарської речовини (вплив світла, 

вологи, температури та інших чинників, що передбачаються умовами і термінами зберігання). 

Вплив домішок на якісний і кількісний склад лікарського засобу і можливість зміни його 

фармакологічної активності (специфічні і загальні домішки). 

19. Природа і характер домішок, методи їх виявлення. Виробничі домішки, 

напівпродукти, вихідна сировина. Уніфікація випробувань. 

20. Загальні положення визначення вмісту домішок за показниками «прозорість 

каламутність» і «кольоровість» розчину і ін. Підходи до встановлення меж допустимих домішок, 

що базуються на ступені чутливості хімічних реакцій. Еталонні розчини. 

21. Випробування на домішки неорганічних йонів. Умови проведення та хімізм реакцій 

виявлення йонів амонію та арсену. 

22. Випробування на домішки неорганічних йонів. Умови проведення та хімізм реакцій 

виявлення йонів калію, кальцію та магнію. 

23. Випробування на домішки неорганічних йонів. Умови проведення та хімізм реакцій 

виявлення йонів заліза, алюмінію, цинку і важких металів. 

24. Випробування на домішки неорганічних йонів. Умови проведення та хімізм реакцій 

виявлення хлоридів, фторидів, сульфатів, фосфатів. 

25. Виробництво та властивості, дослідження чистоти, умови та терміни зберігання води 

очищеної, води високо очищеної та води для ін'єкцій. 

26. Методи кількісного аналізу вмісту лікарських засобів. Вибір методу,  який дозволяє 

провести оцінку вмісту лікарської речовини за функціональними групами, що характеризують її 

властивості. Особливості кількісного визначення індивідуальних речовин і лікарських форм. 

Валідація аналітичних методів. 

27. Методи кількісного аналізу вмісту лікарських засобів. Відносна специфічність, 

чутливість, правильність (точність) і відтворюваність методу. Порівняльна оцінка придатності 

сучасних хімічних і фізико-хімічних методів для кількісного визначення діючої речовини. 

28. Методи кількісного аналізу вмісту лікарських засобів. Вплив поліфункціональності 

лікарських речовин на вибір методу кількісного визначення. Ваговий аналіз (гравіметрія). 

29. Методи кількісного аналізу вмісту лікарських засобів. Вплив поліфункціональності 

лікарських речовин на вибір методу кількісного визначення. Визначення азоту в органічних 

сполуках після мінералізації (метод К'єльдаля). 

30. Титриметричні методи аналізу. Метод кислотно-основного титрування у водних і 

неводних середовищах. 

31. Титриметричні методи аналізу. Аргентометрія, комплексонометрія. 

32. Титриметричні методи аналізу. Меркуриметрія, перманганатометрія, броматометрія. 

33. Титриметричні методи аналізу. Йодометрія, йодатометрія, цериметрія. 

34. Титриметричні методи аналізу. Дихроматометрія, нітритометрія. Потенціометричне 

титрування. 

35. Оптичні методи в кількісному аналізі. Рефрактометрія, поляриметрія. 

36. Оптичні методи в кількісному аналізі. УФ- та ІЧ-спектрофотометрія, фотометрія у 

видимій області спектру. 

37. Хроматографічні методи: газорідинна хроматографія (ГРХ) та високоефективна 

рідинна хроматографія (ВЕРХ), електрофорез. 



38. Методи, що базуються на термодинамічних властивостях речовин: термографічні 

методи, метод фазової розчинності. Поєднання екстракційних, хроматографічних і оптичних 

методів при аналізі лікарських форм. 

39. Експрес аналіз лікарських засобів. Сучасні тенденції в розвитку фармацевтичного 

аналізу. 

40. Сучасні стратегії створення інноваційних лікарських засобів. Джерела нових 

лікарських засобів. Сполуки-лідери, методи їх оптимізації. 

41. Органічний синтез – основа при отриманні синтетичних малих молекул. 

Комбінаторний синтез та його роль в конструюванні лікарських засобів (drug- design). Стратегія 

розробки та синтезу бібліотек хімічних сполук. Перспективи розвитку комбінаторного синтезу. 

42. Етапи створення лікарських засобів – «від молекули до препарату». 

43. Основні аспекти хімічної взаємодії лікарських засобів, трансформації та їх 

метаболізму. Фази метаболізму. 

44. Механізми дії лікарських засобів та методи їх дослідження. 

45. Засоби для наркозу. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і 

фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

46. Снодійні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і 

фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

47. Психотропні лікарські засоби Нейролептики. Транквілізатори Характеристика, 

класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

48. Психотропні лікарські засоби. Антидепресанти Характеристика, класифікація, 

зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади 

49. Психотропні лікарські засоби. Аналептики Седативні засоби Характеристика, 

класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

50. Засоби для лікування паркінсонізму. Характеристика, класифікація, зв'язок між 

структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

51. Наркотичні анальгетики та їх аналоги. Характеристика, класифікація, зв'язок між 

структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

52. Блювотні та протиблювотні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між 

структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

53. Засоби для лікування кашлю. Характеристика, класифікація, зв'язок

 між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

54. Ноотропні препарати. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і 

фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

55. Нестероїдні протизапальні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між 

структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

56. Засоби, що знижують чутливість аферентних нервових волокон. Засоби для місцевої 

анестезії. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, 

механізм дії, приклади. 

57. Засоби, що діють на холінергічні процеси. Характеристика, класифікація, зв'язок між 

структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

58. Засоби, що діють переважно на адренергічні процеси. Характеристика, класифікація, 

зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

59. Антигістамінні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою та 

фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

60. Засоби, що стимулюють рецептори аферентних нервових волокон. Характеристика, 

класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

61. Кардіотонічні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і 

фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

62. Антиаритмічні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і 

фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 



63. Засоби, що покращують кровопостачання органів і тканин. Характеристика, 

класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

64. Периферичні вазодилататори. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою 

і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

65. Антагоністи йонів кальцію. Активатори калієвих каналів. Характеристика, 

класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади 

66. Ангіопротектори. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і 

фармакологічною дією, механізм дії, приклади 

67. Засоби, що впливають на ренін-ангіотензинову систему Характеристика, 

класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

68. Гіпотензивні (антигіпертензивні) засоби. Гіпертензивні засоби. Характеристика, 

класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

69. Гіполіпідемічні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і 

фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

70. Засоби, що впливають на агрегацію тромбоцитів і згортання крові. Характеристика, 

класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

71. Діуретичні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і 

фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

72. Лікарські засоби гормонів щитоподібної залози, антитиреоїдні засоби. Лікарські 

засоби гормонів підшлункової залози, Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і 

фармакологічною дією, механізм дії, приклади 

73. Протидіабетичні препарати. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і 

фармакологічною дією, механізм дії, приклади 

74. Статеві гормони, андрогени, анаболічні стероїди та їх аналоги. Характеристика, 

класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади 

75. Статеві гормони, гестагени, естрогени. Протизаплідні засоби. Естрогени 

нестероїдної структури Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною 

дією, механізм дії, приклади 

76. Кортикостероїди. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і 

фармакологічною дією, механізм дії, приклади 

77. Вітаміни. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною 

дією, механізм дії, приклади 

78. Антибіотики бета-лактами. Інгібітори б-лактамаз. Характеристика, класифікація, 

зв'язок між структурою і дією, механізм дії, приклади. 

79. Антибіотики тетрацикліни та макроліди. Характеристика, класифікація, зв'язок між 

структурою і дією, механізм дії, приклади. 

80. Антибіотики аміноглікозидної структури, амфеніколи, інші групи антибіотиків. 

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і дією, механізм дії, приклади. 

81. Сульфаніламіди. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і дією, 

механізм дії, приклади 

82. Похідні нафтиридину і хінолонкарбонових кислот. Характеристика, класифікація, 

зв'язок між структурою і дією, механізм дії, приклади. 

83. Похідні 8-оксихіноліну, хіноксаліну і нітрофуралу. Характеристика, класифікація, 

зв'язок між структурою і дією, механізм дії, приклади. 

84. Протитуберкульозні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і 

дією, механізм дії, приклади. 

85. Противірусні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і дією, 

механізм дії, приклади. 

86. Лікарські засоби для лікування протозойних інфекцій. Характеристика, 

класифікація, зв'язок між структурою і дією, механізм дії, приклади. 

87. Антигельмінтні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і 

дією, механізм дії, приклади. 



88. Протигрибкові лікарські засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між 

структурою і дією, механізм дії, приклади. 

89. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування онкологічних захворювань 

(Алкілюючі агенти, Антиметаболіти). Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і 

дією, механізм дії, приклади. 

90. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування онкологічних захворювань 

(алкалоїди, антибіотики, Гормональні засоби та їх антагоністи, інші групи). Характеристика, 

класифікація, зв'язок між структурою і дією, механізм  дії, приклади. 

91. “Таргетні” (спрямовані на мішень) протиракові лікарських засобів (препарати різних 

хімічних груп). Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і дією, механізм дії, 

приклади. 

92. Антисептичні, дезінфікуючі та інсектицидні засоби Характеристика, класифікація, 

механізм дії, зв'язок між структурою і дією,приклади. 

93. Протипедикульозні та акарицидні засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між 

структурою і дією, приклади. 

94. Рентгеноконтрастні та інші діагностичні засоби. Характеристика, класифікація, 

механізм дії, зв'язок між структурою і дією,приклади. 

95. Антиоксиданти. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і 

фармакологічною дією, механізм дії, зв'язок між структурою і дією,приклади. 

96. Лікарські засоби, що впливають на процеси імунітету (імунотропні засоби). 

Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, 

приклади. 

97. Анорексигенні засоби. Засоби для лікування алкоголізму. Характеристика, 

класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

98. Сорбенти, антидоти та комплексони. Характеристика, класифікація, зв'язок між 

структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

99. Противиразкові лікарські засоби. Характеристика, класифікація, зв'язок між 

структурою і фармакологічною дією, механізм дії, приклади. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА 

СЕМІНАРСЬКИХ(ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТТЯХ 

 

 

Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. повнота розкриття питання, логіка викладу; 

4. використання додаткової літератури; 

5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої теми, 

вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на поставлені 

питання повна, насичена глибокими та розгорнутими судженнями. 

Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний характер. 

Здобувач вищої освіти володіє способами концентрованого викладу 

матеріалу. Демонструє творче застосування знань при переформатуванні 

запитання.  У відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки. 



"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 

викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база. 

Здобувач вищої освіти вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 

новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 

помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий та 

послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має формальний 

характер, відсутня чіткість, структурованість. Здобувач вищої освіти 

використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді 

наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 

2 

Здобувач вищої освіти неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі 

фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 

висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 

Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, 

завдання для самостійної та індивідуальної робот, презентації результатів дослідження, тестові 

завдання,  контрольні роботи. 

 



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Заочна форма навчання 

№ 
Вид діяльності 

(завдання) 
Критерії оцінювання 

Максимальна 

кількість балів 

 Змістовий модуль 1 

1  Практичні 

заняття  

6 практичних занять, з оформленням протоколів.  

6*10=60 

60 

2.  Тестовий 

контроль 

4 тести  

4*10=40 

40 

 Сумма балів за поточну роботу * на коефіцієнт 0,6 100* 0,6=60 

3. Залік Тестовий контроль -  20 питань 

Бали за модульний контроль * на коефіцієнт 0,4 

100*0,4=40 

 

 Всього  100 

 Модуль 2 

1  Практичні 

заняття  

13 практичних занять, з оформленням протоколів 

(13*5=65) 

65 

2.  Тестовий 

контроль 

7 тестів (7*5=35) 35 

 Сумма балів за поточну роботу * на коефіцієнт 0,6 100* 0,6=60 

3. Залік Тестовий контроль -  20 питань 

Бали за модульний контроль * на коефіцієнт 0,4 

100*0,4=40 

 

 Всього  100 

 Модуль 3 

1  Практичні 

заняття  

13 практичних занять, з оформленням протоколів 

(13*5=65) 

65 

2.  Тестовий 

контроль 

7 тестів (7*5=35) 35 

 Сумма балів за поточну роботу * на коефіцієнт 0,6 100* 0,6=60 

 Залік Тестовий контроль -  20 питань 

Бали за модульний контроль * на коефіцієнт 0,4 

100*0,4=40 

 

 Всього  100 

 Модуль 4 

1  Практичні 

заняття  

19 практичних занять, з оформленням протоколів 

(19*4=76) 

76 

2.  Тестовий 

контроль 

6 тестів (6*4=24) 24 

 Сумма балів за поточну роботу * на коефіцієнт 0,6 100* 0,6=60 

 Залік Тестовий контроль -  20 питань 

Бали за модульний контроль * на коефіцієнт 0,4 

100*0,4=40 

 

 Всього  100 

 Екзамен Середнє значення балів за модульні контролі 100 

 

 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

консультативної роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних 

індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 



До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами вищої освіти 

належить: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 

− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 

− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 

− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції. 

 Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни 

«Фармацевтична  хімія» з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої 

освіти передбачено застосування активних і інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, 

семінарів в активній формі. 

 

   

 

11.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: 

1. Державна Фармакопея України / Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний 

центр”. — 1-е вид. — Харків.: PIPEГ, 2001. — 556 с. — Доповнення 1. — 2004. — 520 с. — 

Доповнення 2. — 2008. — 620 с. 

2. Ніжник Г.П. Фармацевтична хімія: підручник. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010. — 352 с. 

3. Фармацевтична хімія: підручник / Г.П. Ніжник. — К.: Медицина, 2010. — 352 с. 

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

«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с. 

5. Державна Фармакопея України / ДП «Український науковий фармакопейний центр якості 

лікарських засобів». – 1-е вид. – Доповнення 4. – Харків: Державне підприємство «Український 

науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2011. - 540 с. 

6. 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. 

7. Международная фармакопея 2-е издание 1981. 

8. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. В 2 ч.: Учебн. пособие / В.Г. Беликов – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 624с. 

9. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Л. Фармацевтична хімія. – Вінниця: „Нова книга”, - 2003. 

10. Аксенова Э. Н. и др. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии – Под 

ред. А. П. Арзамасцева. – М.: Медицина, 1987. 

11. Общие методы анализа лекарственных веществ и лекарственных препаратов/ Учебно-

методическое пособие под ред. проф. Мазура И. А., изд. ЗГМУ, - Запорожье,-2003.  

12. Анализ качества лекарственных веществ из группы галогенидов щелочных металлов/ Учебно-

методическое пособие под ред. проф. Мазура И. А., изд. ЗГМУ, - Запорожье,-2004. 

13. Анализ неорганических лекарственных препаратов ртути и мышьяка/ Учебно-методическое 

пособие под ред. проф. Мазура И. А., изд. ЗГМУ, - Запорожье, - 2004. 

14. Анализ качества лекарственных веществ количественно определяемых методами 

редоксиметрии/Учебно-методическое под ред. проф. Мазура И. А., изд. ЗГМУ, - Запорожье, - 

2005. 

 

Додаткова: 

1. Машковский М.Д. Лекарственые средства. — 15-е изд., перераб. и доп. — М.: ООО “Издательство 

Новая Волна”, 2005. — 1200 с. 



2. Фармацевтическая химия: учеб.пособие / под ред. А.П. Арзамасцева. — 2-е изд., испр. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2005. — 640 с. 

3. Фармацевтична хімія: навч. посіб. / П.О. Безуглий, І.В. Українець, С.Г. Таран та ін.; за заг. ред. 

П.О. Безуглого. — Х.: Вид-во НФАУ; Золотісторінки, 2002. — 448 с. 

4. Анализ качества лекарственных веществ количественно определяемых методами кислотно-

основного титрования/ Учебно-методическое пособие под ред. проф. Мазура И. А., изд. ЗГМУ, - 

Запорожье,-2005. – 46 с. 

5. От субстанции к лекарству: Учеб. пособие / П.А. Безуглый, В.В. Болотов, И.С. Гриценко и др.; 

Под ред. В.П. Черных. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. – 1244 с. 

6. Лекционный материал. 

7. 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. 

8. Наказ МОЗ України № 626 від 15.12.2004 "Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) 

лікарських засобів в умовах аптеки". 

9. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – 15-е изд., перераб., испр. и доп. – М.:РИА «Новая 

волна»: Издатель Умеренков, 2009. – 1206 с. 

10. Журнали: Фармацевтичний журнал, Фармаком, Ліки, Провізор. 

11. British Pharmacopoeia, 2004. – CD-ROM, v. 3.0. 

12. European Pharmacopoeia. Third Edition. Supplement, 2008. Council of Europe Strasbourg. 

13. Clarkes Analysis of Drugs and Poisons, London: Pharmaceutical Press, Electronic version, 2005. 

 

 

                                                  12.Посилання на  інформаційні ресурси 

 

1. Cпециалізоване медичне інтернет-видання для лікарів, провізорів, фармацевтів, студентів 

медичних та фармацевтичних вузів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.morion.ua.  

2. Всесвітня організація охорони здоров'я. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.who.int.  
3. Фармацевтична енциклопедія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pharmencyclopedia.com.ua.  

4. http://www.iso.org/iso/home.html - офіційний сайт Міжнародної організації зі стандартизації; 

5. http://www.irca.org/ - офіційний сайт Міжнародного Реєстру сертифікованих аудиторів; 
6. Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws.  

7. Нормативно-директивні документи МОЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://mozdocs.kiev.ua/.  

8. Compendium online. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://compendium.com.ua/bad/.  

9. Пошукова база Medline [Електронний ресурс]. – Режим доступу: National Library of Medicine 

https://www.nlm.nih.gov/bsd/medline.html.  

http://www.morion.ua/
http://www.who.int/
http://www.pharmencyclopedia.com.ua/


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ В УМОВАХ   ПОДОВЖЕННЯ ДІЇ ОБСТАВИН 

НЕПОБОРНОЇ СИЛИ (В ТОМУ ЧИСЛІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННИХ  

ОБМЕЖЕНЬ ЧЕРЕЗ ПАНДЕМІЮ) 

  

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:   

– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з використанням платформ та сервісів 

дистанційного навчання Moodle,  Zoom,  Viber, проводяться  лекційні заняття;   

– дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber,   (https://mku.edu.ua/moodle) 

проводяться  практичні, індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи;  

– аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних та 

семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО здобувачам вищої освіти денної форми 

навчання  надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен 

дистанційно. 

 

Додаток1. 

                                                Можливі види навчальної діяльності 

 Діяльність в аудиторії   

 

Онлайн - діяльність   

Попередня 

підготовка   

Опитування  

Вхідний контроль   

Ознайомлення чи повторення термінології, 

необхідної для опрацювання теми 

Подача нової 

інформації   

Презентація.  

Пошук відповідей на питання   

Тексти Відеозапис Аудіо запис  Пошук 

відповідей на питання  Відео-конференція 

Перегляд фільмів 

Тренування Обговорення  

Питання-відповіді   

Питання для самоперевірки 

Обговорення (чат, форум) 

Виконання 

практичного 

завдання   

Завдання, що виконуються під 

час практичних завдань 

Пошук відповідей на питання. Інтерактивні 

практичні завдання   

Оцінювання   

 

Контрольна робота 

Опитування   

 

Інтерактивне тестування. 

Усна відповідь (відеозапис)  

Письмова робота   

Рефлексія 

 

Діалог, групове обговорення, 

короткі усні письмові 

повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. Карти пам’яті. 

Підготовка мультимедійних презентацій  

Зворотній 

зв’язок   

 

Групові та індивідуальні 

консультації.   

Коментарі під час заняття від 

викладача   

Чат, форум, опитування, повідомлення з 

коментарем. Оцінювання результатів 

групової співпраці   

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://mku.edu.ua/moodle

