
Анотація на дисципліну  
ЕФЕКТИВНІ ТА БЕЗПЕЧНІ МЕТОДИ ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — формування у студентів знань та навичок володіння  
ефективними та безпечними методами хімічних досліджень у лабораторіях. 
Дисципліна базується на попередньо вивчених у середній загальноосвітній 
школі таких предметів: хімія та фізика; на вивченні  таких дисциплін, як: вступ 
до фармації , анатомія та фізіологія людини; закладає основи для вивчення 
неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної і колоїдної, фармацевтичної, 
біологічної та токсикологічної хімії, фармакогнозії та технології ліків . 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати на практиці навички роботи з 
лабораторним хімічним та мірним посудом, хімічними реактивами, 
вимірювальними приладами, обладнанням та технікою виконання 
лабораторних робіт в хімічній лабораторії. 
Програмні результати навчання: 
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. 
уміти: 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, посуд, прилади. 
володіти: найсуттєвішим навичками роботи з лабораторним хімічним та 
мірним посудом, хімічними реактивами, вимірювальними приладами, 
обладнанням та технікою виконання лабораторних робіт в хімічній лабораторії. 
Зміст навчальної дисципліни: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ. 
ЛАБОРАТОРНИЙ ПОСУД. ХІМІЧНІ РЕАКТИВИ. Лабораторний посуд. Хімічні 
реактиви . Вступ. Вимоги до приміщення лабораторій, їх обладнання та 
устаткування. Лабораторний посуд і допоміжне приладдя. Догляд за 
лабораторним посудом.  
ЛАБОРАТОРНІ ПРИЛАДИ. Лабораторні прилади для підтримання 
температурного режиму. Прилади для, подрібнення, змішування та розділення 
речовин. Робота з ваговимірювальними приладами. 



МЕТОДИ АНАЛІЗУ РЕЧОВИН. ТЕХНІКА РОБОТИ У ТИТРИМЕТРИЧНОМУ 
АНАЛІЗІ. Робота з вимірювальним посудом. Розчини. Титрування.  
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ. Мікроскопи й техніка 
мікроскопування . Вимірювальні прилади: рН-метр (йономір), призначення та 
принцип роботи. Прилади для визначення концентрації речовин у розчинах: 
рефрактометр, фотоелектроколориметр (КФК, ФЕК). Інші сучасні прилади, що 
використовуються у фармацевтичній практиці. 
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: залік. 
 

 

 


