
Анотація на дисципліну  
ЗАГАЛЬНА ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 

 (курс за вибором)  
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — забезпечення теоретичної бази, необхідної для розуміння та 
аналізу функціонування будь-якої хіміко-технологічної схеми, інтенсифікації й 
оптимізації діючих хіміко-фармацевтичних схем і розробки нових виробництв, 
а також формування інженерного мислення у майбутніх фахівців.  
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як загальна та 
неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, біологічна хімія,  
біологічна фізика з фізичними методами аналізу, вища математика і статистика, 
комп’ютерне моделювання у фармації. Має щільний зв'язок з процесами та 
апаратами хіміко-фармацевтичних виробництв в промисловій технології 
лікарських засобів. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність працювати з науково-технічною літературою, 
інтернет-джерелами та використовувати отриману інформацію для здійснення 
своєї професійної діяльності; здатність формулювати загальне уявлення про 
структуру хіміко-технологічних систем на підставі знання типових хіміко-
технологічних процесів та розуміння взаємодії технологій і оточуючого 
середовища;здатність використовувати професійно-профільовані знання, 
уміння й навички в галузі загальної хімічної технології для аналізу, оцінювання 
та проектування технологічних процесів та устаткування. 
Програмні результати навчання: 
знати: сучасні методи математичного моделювання хімічних реакцій, хімічних 
реакторів, хіміко-технологічних схем, методи побудови математичної моделі 
об’єктів хімічної технології та інтерпретації отриманих результатів; методи 
пошуку й обміну інформацією в комп’ютерних мережах, пакетами прикладних 
програм для моделювання об’єктів хімічної технології; 
уміти:  застосовувати чисельні методи для вирішення математичних задач; 
вміти здійснювати ідентифікацію параметрів математичної моделі, 
моделювання хімічних процесів; використовувати отримані знання під час 
аналізу актуальності досліджень об’єктів загальної хімічної технології; 
володіти: методами вивчення й аналізу хіміко-фармацевтичних технологій, 
засобами розробки нових високопродуктивних хіміко-технологічних процесів 
та апаратів для їх здійснення. 



Зміст навчальної дисципліни: 
ЗАГАЛЬНА ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ХІМІЧНИХ 
РЕАКЦІЙ. Основні поняття та визначення загальної хімічної технології. 
Основні показники ефективності проведення хімічних реакцій. Математичний 
опис хімічних реакцій. Визначення оптимальних умов проведення хімічних 
реакцій. Термодинамічний аналіз хімічних реакцій з кінетичної точки зору. 
Розрахунок складу рівноважної суміші. Ідентифікація кінетичних моделей. 
Хімічний процес. Некаталітичні процеси у системі “газ - тверде тіло”. 
Некаталітичні процеси у системі “газ – рідина”.  
ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКТОРІВ. Складання математичного опису 
хімічних реакторів. Реактори з ідеальною структурою потоку. Реактори з 
ідеального витиснення. Реактори з неідеальною структурою потоку. Схеми 
з'єднання реакторів. Неізотермічні реактори. Теплова стійкість хімічних 
реакторів. Промислові хімічні реактори. Ідентифікація структури потока в 
реакторі. Основи теорії хіміко-технологічних систем. Хімічна технологія та 
охорона навколишнього середовища 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 


