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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Навчальна дисципліна «Ефективні та безпечні методи хімічних 

досліджень» є вибірковою і належить до циклу дисциплін природничо-
наукової підготовки фахівців спеціальності: 226 «Фармація, промислова 
фармація», рівень вищої освіти: перший (бакалаврcький), форма навчання: 
денна 

Навчання за цією спеціальністю здійснюється протягом 3 років. 
Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у 

відповідності з вимогами «Рекомендацій щодо розроблення навчальних 
програм навчальних дисциплін» (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. №492).  

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни Ефективні та 
безпечні методи хімічних досліджень здійснюється в Ι семестрі. 

«Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень» як навчальна 
дисципліна: 

а) базується на попередньо вивчених студентами в середній 
загальноосвітній школі таких предметів: хімія та фізика, та на вивченні 
студентами вступу до фармації (зокрема модуля 3 «Пропедевтична практика 
з аптечної технології ліків»), анатомії та фізіології людини та інтегрується з 
цими дисциплінами; 

б) закладає основи для вивчення студентами неорганічної, аналітичної, 
органічної, фізичної і колоїдної, фармацевтичної, біологічної та 
токсикологічної хімії, фармакогнозії та технології ліків та формування умінь 
застосовувати знання з ефективних та безпечних методів хімічних 
досліджень у процесі подальшого вивчення усіх хімічних дисциплін і в 
майбутній професійній діяльності; 

в) дозволяє оволодіти найсуттєвішим навичками роботи з 
лабораторним хімічним та мірним посудом, хімічними реактивами, 
вимірювальними приладами, обладнанням та технікою виконання 
лабораторних робіт в хімічній  лабораторії. 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною 
системою відповідно до вимог Болонського процесу. 

Програму дисципліни «Ефективні та безпечні методи хімічних 
досліджень» поділено на поділено на два модулі, які у свою чергу 
поділяються на чотири змістові модулі таким чином: 

Модуль 1. Організація роботи лабораторії. Методи аналізу речовин 
Змістові модулі: 

1. Лабораторний посуд. Хімічні реактиви. 
2. Лабораторні прилади. 
3. Техніка роботи у титриметричному аналізі. 
4. Інструментальні методи аналізу. 
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 
а) лекції; 
б) практичні заняття; 
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в) самостійна робота студентів. 
Кафедра загальної та клінічної фармації має право вносити зміни до 

навчальної програми у межах до 15% залежно від організаційних і технічних 
можливостей, напрямків наукових досліджень, але має виконувати в цілому 
обсяг вимог до дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за фахом 
підготовки та навчальним планом. 

Практичні заняття є видом навчальних занять, на яких викладач 
проводить із студентами детальний розгляд окремих теоретичних положень 
навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 
застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно 
сформульованих завдань. 

Практичні заняття проводяться з метою відпрацювання практичних 
навичок щодо роботи в приміщеннях хімічних лабораторій з відповідним 
обладнанням: витяжна шафа; шафи для зберігання реактивів і сильнодіючих 
речовин, хімічний посуд; використання спецодягу у лабораторії (аптеці) 
згідно з чинними інструкціями; миття та сушіння хімічного посуду; роботи з 
реактивами, їх зберігання, дотримання техніки безпеки при роботі з 
отруйними та сильнодіючими речовинами; вжиття заходів безпечної роботи з 
нагрівальним обладнанням; техніки безпеки при очищенні реактивів. 

Самостійна робота студентів забезпечується комплексом навчально-
методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної 
дисципліни. Для самостійної роботи, окрім того, рекомендується відповідна 
наукова та фахова література. 

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних 
заняттях відповідно до конкретних цілей засвоєння змістових модулів 
(проміжний контроль) – на практичних підсумкових заняттях. 
Рекомендується застосовувати наступні методи визначення рівня підготовки 
студентів: 

- комп’ютерне тестування; 
- тестування на паперовому носії; 
- опитування за темою заняття; 
- розв’язування ситуаційних задач; 
- проведення лабораторних досліджень і трактування їх результатів; 
- контроль практичних навичок. 
Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх 

завершенню на підсумкових контрольних заняттях. Оцінка успішності 
студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною 
шкалою. 

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни за 
шкалою ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється 
додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі. 

 
  



 5 

Структурований план підготовки з дисципліни  
«Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень» 

 
Структура  
навчальної  
дисципліни 

Кількість годин / з них 
Рік 

навчання Вид контролю Всього 
годин / 

кредитів  

Аудиторних 
СРС лекцій практичних 

занять 

МОДУЛЬ 1 195/6,5 20 40 135 1 

Підсумковий  
тестовий контроль. 
Контроль 
практичних 
навичок. 

Змістовий  
модуль 1 30/1,0 2 4 24  

Тестовий контроль 
за темами ЗМ 1. 
Контроль на 
практичних 
заняттях, тестові 
завдання 

Змістовий  
модуль 2 51/1,7 6 12 35  

Тестовий контроль 
за темами ЗМ 2. 
Контроль на 
практичних 
заняттях, тестові 
завдання 

Змістовий  
модуль 3 60/2,0 8 12 40  

Тестовий контроль 
за темами ЗМ 3. 
Контроль на 
практичних 
заняттях, тестові 
завдання 

Змістовий  
модуль 4 36/1,2 4 8 24  

Тестовий контроль 
за темами ЗМ 4. 
Контроль на 
практичних 
заняттях, тестові 
завдання 

Підсумковий тестовий 
контроль засвоєння 
модулю 

9/0,3 - 4 5  

Підсумковий  
тестовий контроль. 
Контроль 
практичних 
навичок. 

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 годин: аудиторне навантаження – 30,8%, СРС – 69,2%. 
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2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета вивчення дисципліни «Ефективні та безпечні методи хімічних 

досліджень» – формування вихідного рівня знань студентів, що дає змогу 
сформувати вміння та навички, необхідні для подальшого вивчення окремих 
спеціальних дисциплін (аналітична хімія, неорганічна та органічна хімія, 
технологія ліків, фармакогнозія), а також для майбутньої самостійної роботи 
фахівця. 

Кінцеві цілі дисципліни: 
 інтерпретувати вимоги до приміщення лабораторії та її обладнання: 

витяжна шафа; шафи для зберігання реактивів і сильнодіючих речовин, 
правила безпечної роботи в лабораторії; 

 трактувати заходи безпеки під час миття та сушіння хімічного посуду; 
 називати правила роботи з реактивами, їх зберігання, техніка безпеки 

при роботі з отруйними та сильнодіючими речовинами; 
 трактувати заходи безпечної роботи з нагрівальним обладнанням; 
 інтерпретувати техніку безпеки при очищенні реактивів. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти такою 
загально-професійною компетенцією, як здатність організовувати роботу 
відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
 правила безпечної роботи в лабораторії; 
 види лабораторного обладнання та посуду та їх призначення; 
 класифікацію хімічних реактивів та правила користування ними; 
 будову ваг та правила користування ними; 
 типи розчинів та способи їх приготування; 
 суть та техніку титрування; 
 будову та принцип роботи вимірювальних приладів: рефрактометра, 

рН-метра. 
Студенти повинні вміти: 

 готувати ваги до роботи залежно від їх типу; 
 відмірювати рідини за допомогою вимірювального посуду; 
 дотримувати правил роботи з отруйними і сильнодіючими речовинами, а 

також з горючими і легко вибуховими речовинами; 
 підбирати лабораторний посуд та обладнання за призначенням; 
 проводити систематичний огляд робочого стану обладнання, приладів, 

лабораторного посуду та допоміжного матеріалу; 
 готувати робоче місце, допоміжні матеріали (стерильні, ватні тампони, 

марлеві серветки, фільтри тощо), посуд, прилади. 
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3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Змістовий модуль 1. 
Лабораторний посуд. Хімічні реактиви 

 

Конкретні цілі: 
Засвоїти правила техніки безпеки при роботі в хімічній лабораторії, 

організацію робочого місця в лабораторії, надання першої (домедичної) 
допомоги.  

Знати основні види лабораторного посуду та допоміжного 
обладнання, уміти підбирати лабораторний посуд, виходячи із конкретних 
потреб.  

Знати способи миття, сушіння та стерилізації лабораторного посуду.  
 

Тема 1. Вступ. Вимоги до приміщення лабораторій, їх обладнання 
та устаткування. Охорона праці та правила техніки безпеки в хімічних 
лабораторіях. Реактиви 

Зміст і мета навчальної дисципліни. Значення лабораторій медичного 
профілю. Вимоги до приміщення лабораторії та його обладнання: витяжна 
шафа, лабораторні столи, шафи для зберігання реактивів і сильнодіючих 
речовин, водопровід. 

Організація робочого місця. Права та обов’язки лаборанта. 
Охорона праці та правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії. 

Спецодяг у лабораторії (аптеці) згідно з чинними інструкціями. 
Перша допомога в разі нещасних випадків. 
Поняття про маркування хімічних реактивів, їх кваліфікація: технічний 

(техн.), чистий (ч.), чистий для аналізу (ч.д.а.), хімічно чистий (х.ч.), 
особливо чистий (ос.ч.). 

Правила роботи з реактивами, їх зберігання, техніка безпеки при роботі 
з отруйними та сильнодіючими речовинами. 

 
Тема 2. Лабораторний посуд і допоміжне приладдя 
Класифікація лабораторного посуду за призначенням. 
Скляний посуд загального призначення: пробірки, лійки, стакани, колби 

(плоскодонні, конічні), промивалки, кристалізатори тощо. 
Посуд спеціального призначення: ексикатори, колби круглодонні 

(Вюрца, Бунзена), холодильник Лібіха, дефлегматори, апарат Кіпа, поглинальні 
склянки, чашки Петрі, бюкси, предметне скло, скляні палички. 

Вимірювальний посуд: циліндри, мензурки; піпетки Мора, градуйовані 
піпетки, бюретки, мікробюретки, вимірювальні колби. 

Порцеляновий посуд: стакани, випарювальні чашки, ступки з товкачиком, 
тиглі, човники, лійки, трикутники. 

Металеве обладнання: штативи з набором лапок, кілець, муфт, затискачі, 
тигельні щипці, пінцети. 
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Тема 3. Догляд за лабораторним посудом. Стерилізація. Охорона 
праці під час миття, сушіння та стерилізації лабораторного посуду 

Вплив чистоти на результати роботи в лабораторії.  
Механічні та фізичні способи миття посуду. Миття водою, парою, 

органічними розчинниками, мийними засобами, очищення йоржем. 
Хімічні засоби для миття посуду: розчин калію перманганату, суміш 

Комаровського, розчини лугів, сульфатна кислота. 
Змішані способи миття посуду. 
Стерилізація: фізичні та хімічні методи. 
Способи сушіння посуду: холодне, повітряне, органічними розчинниками, 

гарячим повітрям, у сушильній шафі.  
Охорона праці під час миття, сушіння та стерилізації лабораторного 

посуду. 
 

Змістовий модуль 2. 
Лабораторні прилади 

 
Конкретні цілі: 
Уміти користуватися нагрівальними та охолоджувальними 

приладами.  
Знати обладнання для пробопідготовки, подрібнення, змішування та 

розділення речовин.  
Знати класифікацію ваговимірювальної техніки та принципи роботи 

на ній.  
 
Тема 4. Лабораторні прилади для підтримання температурного 

режиму. Охорона праці та заходи безпечної роботи 
Газонагрівальні прилади, їх призначення, принцип роботи. 
Правила роботи зі спиртівкою. 
Електронагрівальні прилади (електричні плитки, водяні, повітряні, 

пісочні та масляні бані, сушильні шафи, муфельні печі), їх будова, призначення, 
правила роботи з ними. 

Нагрівання, випаровування, прожарювання, стерилізація. Посуд, який 
використовується під час роботи з нагрівальними приладами. Охорона праці 
та заходи безпечної роботи з нагрівальним обладнанням. 

 
Тема 5. Прилади для пробопідготовки, подрібнення, змішування та 

розділення речовин 
Подрібнення та змішування твердих речовин і рідин механічним і 

ручним способами. 
Фільтрування. Фільтрувальні матеріали (сипкі та пористі, неорганічні 

та органічні), вибір фільтрувального матеріалу. Паперові фільтри. Фільтри 
прості та складчасті, їх виготовлення та застосування. Фільтрування при 
звичайному тиску і у вакуумі. Промивання осадів. 

Центрифугування. Призначення, принцип роботи центрифуги та 



 9 

правила роботи з нею. 
Очищення солей перекристалізацією. Очищення методами сублімації 

(на прикладі очищення йоду) та перегонки (дистиляції). 
Вода очищена. Її добування та зберігання. Охорона праці при очищенні 

реактивів. 
Ознайомлення з очищенням речовин методом екстракції. 
 
Тема 6. Робота з ваговимірювальними приладами 
Ваги, їх типи. Будова. Догляд. Поняття про наважку. Техніка зважування 

на ручних, технохімічних, аналітичних вагах. Взяття наважки на ручних, 
технохімічних, аналітичних вагах. 

Гравіметричний метод аналізу. Перелік основних аналітичних операцій 
у гравіметричному методі. 

Типи гравіметричних визначень: методи виділення, відгонки, 
осадження. Обчислення мас наважок і результатів аналізу у гравіметричному 
методі. 
 

Змістовий модуль 3. 
Техніка роботи у титриметричному аналізі 

 
Конкретні цілі: 
Уміти користуватися мірним посудом.  
Уміти готувати розчини із заданою масовою часткою, молярною 

концентрацією із точної наважки та із фіксаналу.  
Уміти готувати реактиви відповідно до ДФУ.  
 
Тема 7. Робота з вимірювальним посудом 
Техніка роботи з різними видами піпеток, бюреток. Правила відбору 

проб піпетками Мора, градуйованими піпетками, мікропіпетками, 
заповнення бюреток, мікробюреток. Відпрацювання навичок роботи з 
піпеткою за допомогою груш, дозаторів.  

 
Тема 8. Розчини. Способи їх приготування та зберігання. Охорона 

праці під час приготування розчинів кислот, лугів 
Основні поняття про розчини. Способи виразу складу речовин у 

розчинах. Розрахунки під час приготування розчинів.  
Техніка приготування розчинів заданої масової частки речовини. 

Визначення густини розчинів за допомогою ареометрів. 
Техніка приготування розчинів заданої молярної та нормальної 

концентрації: за точно взятою наважкою; та з фіксаналу. 
Охорона праці під час приготування розчинів.  

 
Тема 9. Титрування 
Основні поняття титриметричного аналізу (первинний та вторинний 

стандарт, титрант, точка еквівалентності, кінець титрування, індикатори 
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тощо).  
Вивчення техніки титрування (на прикладі титрування 0,1М розчину 

НСl (Н2С2О4) 0,1М розчином NаОН з індикатором фенолфталеїном або 
метилоранжем). Ознайомлення з методами титрування при мікровизначеннях 
(експрес-методи аналізу). 

 
Змістовий модуль 4. 

Інструментальні методи аналізу  
 
Конкретні цілі: 
Знати принципи роботи із мікроскопом і техніку мікроскопування.  
Уміти готувати до роботи рН-метр і вимірювати рН розчинів.  
Уміти готувати до роботи рефрактометр і вміти вимірювати 

показник заломлення.  
Уміти готувати до роботи 

фотоелектроколориметр/спектрофотометр і вимірювати оптичну 
густину.  

 
Тема 10. Мікроскопи й техніка мікроскопування 
Види мікроскопів, їх призначення. Будова мікроскопа (механічна, 

збільшувальна та освітлювальна системи). 
Підготовка мікроскопа до дослідження. Правила роботи, догляд, 

зберігання мікроскопа. 
Мікрокристалоскопічний метод аналізу. 
Техніка мікроскопування демонстраційних препаратів. Виготовлення 

нативного (тимчасового) препарату. 
 
Тема 11. Вимірювальні прилади, їх призначення, підготовка до 

роботи 
Загальні вимоги до вимірювальних приладів і рекомендації щодо їх 

використання. 
Вимірювальні прилади: рН-метр (йономір), призначення та принцип 

роботи. Підготовка його до роботи. Вимірювання кислотності (рН) розчинів. 
Прилади для визначення концентрації речовин у розчинах: 

рефрактометр, фотоелектроколориметр (КФК, ФЕК). Інші сучасні прилади, 
що використовуються у фармацевтичній практиці.  
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Орієнтовна структура залікових кредитів модулів 1 та 2 
 

Тема 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 

за
ня

тт
я 

С
РС

 

Змістовий модуль 1. Лабораторний посуд. Хімічні реактиви 
1. Вступ. Вимоги до приміщення лабораторій, їх обладнання та 
устаткування. Охорона праці та правила техніки безпеки в 
хімічних лабораторіях. Реактиви 

0,5 1 8 

2. Лабораторний посуд і допоміжне приладдя 1 1 8 
3. Догляд за лабораторним посудом. Стерилізація. Охорона 
праці під час миття, сушіння та стерилізації лабораторного 
посуду  

0,5 2 8 

Змістовий модуль 2. Лабораторні прилади 
4. Лабораторні прилади для підтримання температурного 
режиму. Охорона праці та заходи безпечної роботи 2 4 12 

5. Прилади для пробопідготовки, подрібнення, змішування та 
розділення речовин 2 4 12 

6. Робота з ваговимірювальними приладами 2 4 12 

Змістовий модуль 3. Техніка роботи у титриметричному аналізі 
7. Робота з вимірювальним посудом 2 4 10 
8. Розчини. Способи їх приготування та зберігання. Охорона праці 
під час приготування розчинів кислот та лугів 4 4 20 

9. Титрування 2 4 10 
Змістовий модуль 4. Інструментальні методи аналізу  
10. Мікроскопи й техніка мікроскопування 2 4 15 
11. Вимірювальні прилади, їх призначення, підготовка до роботи 2 4 15 

Підсумковий модульний контроль модулю 2 - 4 5 
Усього годин - 195 20 40 135 
Кредитів ЕСТS – 6,5    
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4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

№ 
п/п Тема Кількість 

годин 

1. 

Тема 1-3. Вступ. Вимоги до приміщення лабораторій, їх 
обладнання та устаткування. Реактиви. Лабораторний посуд і 
допоміжне приладдя. Догляд за лабораторним посудом. 
Стерилізація. Охорона праці та правила техніки безпеки в 
хімічних лабораторіях, під час миття, сушіння та стерилізації 
лабораторного посуду 

2 

3.  
Тема 4. Лабораторні прилади для підтримання 
температурного режиму. Охорона праці та заходи безпечної 
роботи 

2 

4 Тема 5. Прилади для пробопідготовки, подрібнення, 
змішування та розділення речовин 2 

5. Тема 6. Робота з ваговимірювальними приладами 2 
6. Тема 7. Робота з вимірювальним посудом 2 

7. Тема 8. Розчини. Способи їх приготування та зберігання. 
Охорона праці під час приготування розчинів кислот та лугів 4 

8. Тема 9. Титрування 2 
9. Тема 10. Мікроскопи й техніка мікроскопування 2 

10. Тема 11. Вимірювальні прилади, їх призначення, підготовка 
до роботи 2 

РАЗОМ 20 
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5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
п/п 

Тема Кількість 
годин 

1. Тема 1-2. Вступ. Вимоги до приміщення лабораторій, їх 
обладнання та устаткування. Охорона праці та правила 
техніки безпеки в хімічних лабораторіях. Реактиви. 
Лабораторний посуд і допоміжне приладдя 

2 

Тема 3. Догляд за лабораторним посудом. Стерилізація. 
Охорона праці під час миття, сушіння та стерилізації 
хімічного посуду 

2 

2. Тема 4. Лабораторні прилади для підтримання температурного 
режиму. Охорона праці та заходи безпечної роботи 

4 

3. Тема 5. Прилади для пробопідготовки, подрібнення, 
змішування та розділення речовин 

4 

4. Тема 6. Робота з ваговимірювальними приладами. Ваги та 
зважування. Гравіметричний метод аналізу.  

4 

5. Тема 7. Робота з вимірювальним посудом (Техніка роботи з 
різними видами піпеток, бюреток) 

4 

6. Тема 8. Розчини. Способи їх приготування та зберігання. 
Охорона праці під час приготування розчинів кислот, лугів 

4 

7. Тема 9. Титрування 4 
8. Тема 10. Мікроскопи й техніка мікроскопування 4 
9. Тема 11. Вимірювальні прилади, їх призначення, підготовка до 

роботи 
4 

10. Підсумковий модульний контроль засвоєння модуля 2 4 
РАЗОМ 40 
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6. ПЛАН ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
(практичні навички та вміння, якими повинен володіти студент в 
результаті вивчення дисципліни «Ефективні та безпечні методи 

хімічних досліджень») 
 
Уміння: 

1. Підбирати і використовувати лабораторний посуд та допоміжне 
обладнання для конкретних цілей.  

2. Мити, сушити і стерилізувати лабораторний посуд.  
3. Користуватися нагрівальними та охолоджувальними приладами.  
4. Підбирати необхідне устаткування для пробопідготовки, 

подрібнення, змішування та розділення речовин.  
5. Користуватися ваговимірювальною технікою та проводити її 

перевірку.  
6. Користуватися мірним посудом та проводити його калібрування.  
7. Готувати розчини із заданою масовою часткою, молярною 

концентрацією із точної наважки та із фіксаналу.  
8. Готувати реактиви відповідно до ДФУ.  
9. Проводити мікроскопування.  
10. Готувати до роботи рН-метр і вимірювати рН розчинів.  
11. Готувати до роботи рефрактометр і вміти вимірювати показник 

заломлення.  
12. Готувати до роботи фотоелектроколориметр/спектрофотометр і 

вимірювати оптичну густину.  
 

Практичні навички: 
1. Зібрати прилад для перегонки рідини.  
2. Провести екстракцію речовини.   
3. Провести сублімацію речовини.  
4. Провести перекристалізацію речовини.  
5. Кількісно перенести наважку речовини в колбу.  
6. Профільтрувати осад і промити його.  
7. Приготувати розчин із заданою масовою часткою речовини.  
8. Приготувати розчин із заданою молярною концентрацією речовини.  
9. Приготувати розчин із заданою молярною концентрацією еквівалента 
речовини.  
10. Приготувати розчин із фіксаналу.  
11. Відтитрувати розчин.  
12. Виміряти рН розчину на рН-метрі.  
13. Виміряти показник заломлення на рефрактометрі.  
14. Виміряти оптичну густину на ФЕК.  
15. Приготувати мікропрепарат.  
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7. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
 

№ 
з/п Назва теми та зміст питань, що вивчаються Кількість 

годин 
Модуль 1. Організація роботи лабораторії 

1 
Вступ. Вимоги до приміщення лабораторій, їх обладнання 
та устаткування. Охорона праці та правила техніки безпеки 
в хімічних лабораторіях. Реактиви 

8 

2 Лабораторний посуд і допоміжне приладдя 8 

3 
Догляд за лабораторним посудом. Стерилізація. Охорона 
праці під час миття, сушіння та стерилізації лабораторного 
посуду 

8 

4 Лабораторні прилади для підтримання температурного 
режиму. Охорона праці та заходи безпечної роботи 12 

5 Прилади для пробопідготовки, подрібнення, змішування та 
розділення речовин 12 

6 Робота з ваговимірювальними приладами 12 
7 Робота з вимірювальним посудом 10 

8 Розчини. Способи їх приготування та зберігання. Охорона 
праці під час приготування розчинів кислот, лугів 20 

9 Титрування 10 
10 Мікроскопи й техніка мікроскопування 15 

11 Вимірювальні прилади, їх призначення, підготовка до 
роботи 15 

 Підсумковий модульний контроль засвоєння модуля 2 5 
РАЗОМ 135 
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  
 

1. Зміст і мета навчальної дисципліни.  
2. Значення лабораторій медичного профілю. 
3. Вимоги до приміщення лабораторії та його обладнання: витяжна шафа, 

лабораторні столи, шафи для зберігання реактивів і сильнодіючих 
речовин, водопровід. 

4. Організація робочого місця. Права та обов’язки лаборанта. 
5. Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії.  
6. Спецодяг у лабораторії (аптеці) згідно з чинними інструкціями. 
7. Перша допомога в разі нещасних випадків.  
8. Класифікація лабораторного посуду за призначенням. 
9. Скляний посуд загального призначення: пробірки, лійки, стакани, колби 

(плоскодонні, конічні), промивалки, кристалізатори тощо. 
10. Посуд спеціального призначення: ексикатори, колби круглодонні (Вюрца, 

Бунзена), холодильник Лібіха, дефлегматори, апарат Кіпа, поглинальні 
склянки, чашки Петрі, бюкси, предметне скло, скляні палички. 

11. Вимірювальний посуд: циліндри, мензурки, піпетки Мора, градуйовані 
піпетки, бюретки, мікробюретки, вимірювальні колби. 

12. Порцеляновий посуд: стакани, випарювальні чашки, ступки з товкачиком, 
тиглі, човники, лійки, трикутники. 

13. Металеве обладнання: штативи з набором лапок, кілець, муфт, затискачі, 
тигельні щипці, пінцети. 

14. Вплив чистоти посуду на результати роботи в лабораторії.  
15. Механічні та фізичні способи миття посуду.  
16. Миття посуду водою, парою, органічними розчинниками, мийними 

засобами, очищення йоржем. 
17. Хімічні засоби для миття посуду: розчин калій перманганату, суміш 

Комаровського, розчини лугів, сульфатна кислота, хромова суміш. 
18. Змішані способи миття посуду.  
19. Заходи безпеки під час миття хімічного посуду. 
20. Стерилізація: фізичні та хімічні методи. 
21. Способи сушіння посуду: холодне, повітряне, органічними 

розчинниками, гарячим повітрям, у сушильні шафі.  
22. Заходи безпеки під час сушіння хімічного посуду. 
23. Газонагрівальні прилади, їх призначення, принцип роботи. 
24. Правила роботи зі спиртівкою. 
25. Електронагрівальні прилади (водяні, повітряні, пісочні та масляні бані), їх 

будова, призначення, правила роботи з ними. 
26. Електронагрівальні прилади (електричні плитки, сушильні шафи, 

муфельні печі), їх будова, призначення, правила роботи з ними. 
27. Нагрівання, випаровування, прожарювання, стерилізація. 
28. Посуд, який використовується під час роботи з нагрівальними приладами. 

Заходи безпечної роботи з обладнанням. 
29. Види мікроскопів, їх призначення.  
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30. Будова мікроскопа (механічна, збільшувальна та освітлювальна системи). 
31. Підготовка мікроскопа до дослідження. Правила роботи, догляд, 

зберігання мікроскопа. 
32. Поняття про маркування хімічних реактивів, їх кваліфікація: технічний 

(техн.), чистий (ч.), чистий для аналізу (ч.д.а.), хімічно чистий (х.ч.), 
особливо чистий (ос.ч.). 

33. Правила роботи з реактивами, їх зберігання. 
34. Техніка безпеки при роботі з отруйними та сильнодіючими речовинами. 
35. Подрібнення та змішування твердих речовин і рідин механічним і ручним 

способами. 
36. Фільтрування. Фільтрувальні матеріали (сипкі та пористі, неорганічні та 

органічні), вибір фільтрувального матеріалу.  
37. Паперові фільтри. Фільтри прості та складчасті, їх виготовлення та 

застосування.  
38. Фільтрування при звичайному тиску і у вакуумі. Промивання осадів. 
39. Центрифугування. Призначення, принцип роботи центрифуги та правила 

роботи з нею. 
40. Очищення солей перекристалізацією.  
41. Очищення методами сублімації (на прикладі очищення йоду) та 

перегонки (дистиляції). 
42. Вода очищена. Її добування та зберігання. Техніка безпеки при очищенні 

реактивів.  
43. Очищення речовин методом екстракції. 
44. Ваги, їх типи. Ваги для грубого і точного зважування.  
45. Будова вагів. Догляд за ними. Поняття про наважку.  
46. Техніка зважування на ручних, технохімічних, аналітичних вагах. Взяття 

наважки на ручних, технохімічних, аналітичних вагах. 
47. Основні поняття про розчини. Класифікація розчинів. Сильні, середньої 

сили та слабкі електроліти.  
48. Способи виразу складу речовин у розчинах. Розрахунки при приготуванні 

розчинів.  
49. Техніка приготування розчинів заданої масової частки речовини.  
50. Визначення густини розчинів за допомогою ареометрів. 
51. Техніка приготування розчинів заданої молярної концентрації: за точно 

взятою наважкою; із фіксаналу. 
52. Техніка приготування розчинів заданої молярної концентрації 

еквіваленту речовини: за точно взятою наважкою; із фіксаналу. 
53. Основні поняття титриметричного аналізу (первинний та вторинний 

стандарт, титрант, точка еквівалентності, кінець титрування, індикатори).  
54. Встановлення титру розчинів. Обчислення у титриметричних 

визначеннях. 
55. Техніка роботи з різними видами піпеток, бюреток.  
56. Правила відбору проб піпетками Мора, градуйованими піпетками, 

мікропіпетками, заповнення бюреток, мікробюреток. 
57. Калібрування вимірювального посуду. 
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58. Загальні вимоги до вимірювальних приладів і рекомендації щодо їх 
використання.  

59. Сучасні прилади, що використовуються у фармацевтичній практиці.  
60. Вимірювальні прилади: рН-метр (йономір), призначення та принцип 

роботи. 
61. Прилади для визначення концентрації речовин у розчинах: 

фотоелектроколориметр (КФК, ФЕК). 
62. Прилади для визначення концентрації речовин у розчинах: рефрактометр. 
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9. ФОРМИ КОНТРОЛЮ 
 

Протягом вивчення дисципліни всі види діяльності студента підлягають 
контролю, як поточному (на кожному занятті), так і підсумковому (під час 
контрольних заходів). 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 
згідно з конкретними цілями теми. На всіх заняттях застосовується контроль 
теоретичної підготовки та засвоєння практичних навичок.  

Підсумковий контроль засвоєння модуля проводиться по завершенню 
вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом тестування і здачі 
практичних навичок і вважається завершеним, якщо студент набрав не 
менше 24 балів.  
 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при 
засвоєнні модулю (залікового кредиту) – 100, в т. ч. за поточну навчальну 
діяльність – 60 балів, за результатами модульного підсумкового контролю – 
40 балів. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 
При засвоєнні кожної теми модулю за поточну навчальну діяльність 

студента виставляються оцінки за бальною шкалою, у межах визначеної для 
теми кількості балів. Максимальна та мінімальна кількість балів, які студент 
може отримати за вивчення поточної теми, розраховані в залежності від 
кількості тем. Отримані студентом бали за накопичувальним принципом 
додаються у межах змістових модулів.  
 

Рейтингова система оцінки знань студентів 
Модуль 1 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Змістовий 
модуль 4 

Підсумковий 
контроль 

15 15 15 15 

40 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

ПЗ1 ПЗ
2 

ПЗ
3 

ПЗ
4 

ПЗ
5 

ПЗ
6 

ПЗ
7 ПЗ8 ПЗ9 

9-15 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 4,5-
7,5 

4,5-
7,5 

100 
 
Максимальна та мінімальна кількість балів, які студент може отримати 

за вивчення поточної теми, розраховані в залежності від кількості тем таким 
чином, що максимальна кількість балів за змістовий модуль, з додаванням 
балів за самостійну роботу, дорівнює 30, мінімальна – 18. 

Після закінчення вивчення модулю, поточна навчальна діяльність 
оцінюється шляхом додавання кількості балів, набраних студентом за 
змістові модулі. Максимальна кількість, яку може набрати студент при 
вивченні модулю, з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу, 
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дорівнює 60 балам і ділиться пропорційно кількості змістових модулів. 
Мінімальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модулю, з 
додаванням балів за самостійну роботу, дорівнює 36 балам і ділиться 
пропорційно кількості змістових модулів.  

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню 
вивчення модуля. До підсумкового контролю допускаються студенти, які 
виконали всі види робіт, передбачених навчальною програмою, та набрали 
кількість балів, не меншу за мінімальну. Форма проведення підсумкового 
контролю стандартизована і включає контроль практичної підготовки. 
Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 40. 
Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 24 балів. 

Бали за підсумковий модульний контроль 
Бали Традиційна шкала 
36-40 відмінно (зараховано) 
31-35 добре (зараховано) 
24-30 задовільно (зараховано) 
0-23 незадовільно (незараховано) 

Оцінювання дисципліни 
Оцінка А, В, С, D, Е виставляється лише студентам, яким зараховані усі 

модулі з дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, 
визначається як середнє арифметичне кількості балів з модулів дисципліни. 

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ЕСТS та 
національною шкалою 

Бали Національна оцінка ECTS 
90–100 Зараховано А 
82–89 Зараховано В 
75–81 Зараховано С 
67–74 Зараховано D 
60–66 Зараховано E 
35–59 Незараховано FX 
1–34 Не допущений F 

 
Оцінка з дисципліни FX, F виставляється студентам, яким не 

зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 
Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість 

балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий 
контроль. Вони мають право на повторне складання  не більше 2 разів під час 
канікул та впродовж 2 (додаткових) тижнів після закінчення семестру за 
графіком, затвердженим ректором. 

Студенти, які одержали оцінку F по завершенню вивчення дисципліни 
(не виконали навчальну програму хоча б з одного модулю, або не набрали за 
поточну навчальну діяльність з модулю мінімальну кількість балів) повинні 
пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом. 
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10. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

Основна 
1. Державна Фармакопея України/ Державне підприємство «Науково-

експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. –  Харків: РІРЕГ, 2001. – 526 с.  
2. Державна Фармакопея України/ Державне підприємство «Науково-

експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. –  Харків: РІРЕГ, 2001. – 
Доповнення 1. – 2004. – 520 с.  

3. Державна Фармакопея України/ Державне підприємство «Науково-
експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. –  Харків: РІРЕГ, 2001. – 
Доповнення 2. – 2008. – 620 с.  

4. Державна Фармакопея України/ Державне підприємство «Науково-
експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. –  Харків: РІРЕГ, 2001. – 
Доповнення 3. – 2009. – 239 с.  

5. Державна Фармакопея України/ Державне підприємство «Науково-
експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. –  Харків: РІРЕГ, 2001. – 
Доповнення 4. – 2011. – 536 с.   

6. Шевченко І.Л. Техніка лабораторних робіт. — Х.: Вид-во НФаУ: Золоті 
сторінки, 2003 — 108 с.  

7. Юзик Г.Ю. Техніка лабораторних робіт: навч. посіб. — К.: Медицина, 
2007. — 144 с.  
 

Додаткова 
8. Аналітична хімія: Підруч. для мед. ВНЗ І – ІІІ рів. акред. – 2-ге вид., 

перероб. і допов. Затверджено МОЗ/Д. Д. Луцевич. – К., 2009. – 416 с. 
9. Аналітична хімія: Якісний та кількісний аналіз ; Навчальний конспект 

лекцій / В. В. Болотов, О. М. Свєчнікова, М. Ю. Голік та ін.; За ред. проф. 
В. В. Болотова. — Вінниця : Нова Книга, 2011. — 424 с. 

10. Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. — М.: Химия, 
1973. — 714 с.  

11. Гирина Н.П. Практикум з неорганічної хімії : навч. посіб. / Н.П. 
Гирина, І.В. Туманова. – К. : ВВС «Медицина», 2012. – 176 с. 

12. Коломієць І.В. Фізико-хімічні методи аналізу. — Х.: Вид-во НФаУ: 
Золоті сторінки, 2003 – 220 с. 

13. Крючкова Г.М., Любина А.Я. Руководство к практическим занятиям по 
технике лабораторных работ. — М.: Медицина, 1977. — 230 с. 

14. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. — М.: Химия, 
1989. — 447 с. 

15. Любина А.Я., Неменова Ю.М. Руководство к практическим занятиям по 
технике лабораторных работ. — М.: Медицина, 1988. — 190 с. 

16. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Навч. 
пос. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 384 с. 

17. Охорона праці в галузі: метод. рек. до викон. практ. робіт для студ. 
спец. «Фармація» та «Клінічна фармація» / О.В. Жуковіна, Г.А. Грецька. – Х.: 
НФаУ, 2013. – 60 с. 
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18. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови 
В.П. Черних. – К.: Моріон, 2005. – 848 с. 

19. Фармацевтична енциклопедія. Видання друге, доповнене / Голова ред. 
ради та автор передмови В.П. Черних. – К.: Моріон, 2010. – 1000 с. 
 

Інформаційні ресурси 
20. http://www.anchem.ru/labpractice/ 

Відкритий науково-прикладний журнал з аналітичної хімії, сертифікації й 
метрології. 

21. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 
Електронна бібліотека з хімії (Журнали, бази даних, книги,  підручники та 
ін.). 

22. http://chisto.info/articles/ 
Електронний повнотекстовий журнал. Архів з 1995 по 2001р. 

23. http://www.chem.msu.su/rus/vmgu/ 
Повнотекстова електронна  версія журналу “Вестник Московского 
университета. Серія “Хімія”. Архів з 1998р. 

24. http://chemexpress.fatal.ru/Navigator.html 
Хімічний сайт з виходом на On-line підручники, журнали з органічної хімії. 

25. http://www.asu.ru/science/journal/chemwood/chemwood.ru.html 
Науковий журнал «Химия растительного сырья». 

26. http://www.marstu.mari.ru:8101/mmlab/home/ CHEM/www/default.htm 
Підручник: “Общая и неорганическая химия”. 

27. http://chemistry.narod.ru/razdeli/ Analiticheskaya/analiticheskaya.htm 
Аналітична хімія. 
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