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Назва дисципліни Фармацевтична хімія та фармакологія 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Кирила і Мефодія 6, 79005 Львів  

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена дисципліна 

Хімічний факультет, кафедра органічної хімії. 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 
10 Природничі науки, 102 Хімія. 

Викладачі дисципліни Мартяк Роман Львович, к.х.н., доцент кафедри 
органічноїї хімії. 

Контактна інформація 

викладачів 

roman.martyak@lnu.edu.ua 

Консультації з питань 

навчання по дисципліні 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних 
занять (за попередньою домовленістю), (вул. Кирила 
і Мефодія 6, кафедра органічної хімії). 

Сторінка дисципліни https://chem.lnu.edu.ua/course/medychna-himiya 

Інформація про 

дисциплінуі 
Дисципліна охоплює відомості про лікарські 
речовини, їх хімічну будову та фізико-хімічні 
характеристики, способи одержання лікарських 
препаратів, принципи їх класифікації, зберігання та 
застосування, а також основні методи сучасного 
фармацевтичного аналізу. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальна дисципліна за вибором студента 
“Фармацевтична хімія та фармакологія” є складовою 
циклу професійної та практичної підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, яка 
викладається на 1-му курсі (1-й семестр) в обсязі 5 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS).  

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою і завданням навчальної дисципліни 
“Фармацевтична хімія та фармакологія” є 
формування базових знань з фармацевтичної хімії та 
фармакології: основні напрями і перспективи 
створення лікарських засобів, одержання і 
дослідження лікарських речовин, сучасні методи 
фармацевтичного аналізу, основні групи синтетичних 
лікарських речовин, фармакокінетика та 
фармакодинаміка ліків.  

Література для 

вивчення дисципліни 

 

Базова:  
1. Фармацевтична хімія/ За заг. ред. П.О. Безуглого. 

Вінниця: Нова книга, 2008. 
2. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. 

Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх 
синтетичні замінники і гетероцикли як лікарські 
засоби). Вінниця: Нова книга, 2003. 

3. Скакун М.П., Посохова К.А. Фармакологія. 

Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 

4. Чекман I.С., Горчакова Н.О., Туманов В.А. та ін. 

Фармакологія. Київ: Вища школа, 2001. 

5. Державна Фармакопея України. I видання (з 
доповненнями 1–4). Харків, 2001-11. 
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Додаткова:  
1. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. Київ: Вища 

школа, 1973. 
2. Фармацевтичний аналіз / За заг. ред. 

П.О. Безуглого. Харків: Вид-во НФАУ; Золоті 
сторінки, 2001. 

3. Машковский М.Д. Лекарственные средства. Т. 1, 2. 

Медицина, 2000. 

4. Полюдек-Фабини Р., Бейрих Т. Органический 
анализ. Химия, 1981. 

5. Вартанян Р.С. Синтез основных лекарственных 
средств.  Мед. информ. агенство. 2004. 

6. Грига І.В. Курс фармакології. Ужгород, 2004. 
7. Харкевич Д.А. Фармакология.  Высш. школа, 1999. 
 

Тривалість дисципліни 150 год. 
Обсяг дисципліни 48 годин аудиторних занять (лекції – 16 год., 

лабораторні – 32 год.) та 102 годин самостійної 
роботи (очна форма). 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення цього курсу студент повинен  
знати: 
основні поняття фармацевтичної хімії та 
фармакології; принципи класифікації 
фармацевтичних препаратів; хімічну будову та 
фізико-хімічні характеристики лікарських речовин; 
способи одержання лікарських препаратів; 
фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських 
речовин; основні способи зберігання та застосування 
лікарських препаратів; основні методи сучасного 
фармацевтичного аналізу; нормативні документи, що 
регламентують використання ліків; 

вміти: 
прогнозувати і аналізувати наслідки дії лікарських 
препаратів на організм людини; застосовувати 
основні методи хіміко-фармацевтичного аналізу; 
проводити якісний елементний аналіз лікарських 
речовин; проводити якісний функціональний аналіз 
лікарських речовин; проводити ідентифікацію 
невідомого фармацевтичного препарату; проводити 
кількісне визначення лікарських речовин; 

застосовувати спектральні методи при дослідженні 
фармацевтичних препаратів.  

Ключові слова Фармацевтична хімія, фармакологія, охорона 
здоров’я, вища освіта, магістр. 

Формат дисципліни Очний. 

Теми Проведення лекцій, лабораторних занять та теми 
самостійної роботи подано у таблиці. 

Підсумковий 

контроль, форма 

 

 

Залік у кінці семестру, комбінований. 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на 
знаннях, отриманих в результаті вивчення 
нормативної дисципліни “Органічна хімія” та курсів 
вільного вибору хімічного профілю в бакалавраті і 
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набуття необхідних компетенцій. 
Навчальні методи та техніки, 
які будуть використовуватися 

під час викладання 

дисципліни 

Лекції, презентації, семінарські та лабораторні 
заняття, консультації, самостійна та індивідуальна 

робота, дискусія. 

Необхідне обладнання Для виконання навчальної програми необхідні 
хімічні реактиви, лабораторний посуд та обладнання, 
комп’ютерна техніка. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Політика виставлення балів. Враховуються бали 
поточного тестування чи опитування на 
лабораторних заняттях, виконання лабораторних 
робіт, самостійної роботи та бали підсумкового 
тестування. Оцінювання проводиться за 100-бальною 
шкалою. Бали нараховуються у такому 
співідношенні: 
• контрольні заміри: 25% семестрової оцінки; 
• виконання та захист лабораторних робіт: 30% 
семестрової оцінки; 
• виконання самостійного завдання: 15% семестрової 
оцінки; 
• модульна контрольна робота: 30% семестрової 
оцінки. 
Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Відвідання занять: Студенти повинні відвідувати 
усі лекції і лабораторні зайняття навчальної 
дисципліни та мають інформувати викладача про 
неможливість відвідати заняття з поважних причин. 

Література. Література, яку студенти не зможуть 
знайти, буде надана викладачем. 
 

Академічна доброчесність: жодні форми порушення 
академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи екзамену - Загальна характеристика препаратів парафінових 
вуглеводнів. Джерела їх одержання та способи 
очистки. 
- Напишіть схеми і вкажіть умови перебігу реакцій 
одержання фенолфталеїну з бензолу. 
- Вкажіть реагенти з допомогою яких можна 
ідентифікувати лікарський препарат Acidum 

ascorbinicum. Напишіть відповідні рівняння реакцій. 
- Сульфаніламідні препарати (класифікація, методи 
одержання та аналізу). 
- Хіміотерапевтичні засоби. Лікарські препарати 
органічних сполук арсену та меркурію. 
- Лікарські препарати – похідні 5-нітрофурфуролу 
(фурацилін, фурадонін). 
- Лікарські засоби ізохінолінових алкалоїдів. Похідні 
бензилізохіноліну та морфінану. 
- Фармацевтичні препарати з класу барвників 
(брильянтовий зелений, фенолфталеїн). 
- Вкажіть реагенти з допомогою яких можна якісно 
підтвердити наявність аміногрупи в препаратах 
амінокислот. Відповідь обґрунтуйте відповідними 
рівняннями реакцій. 
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- Напишіть схеми і вкажіть умови перебігу реакцій 
одержання препарату натрію п-аміносаліцилату з 
бензолу. 
- Запропонуйте реакції ідентифікації та спосіб 
кількісного визначення препарату Camphora. 

Наведіть метод синтезу препарату. 
- Фармацевтичний аналіз, його особливості. Методи 
ідентифікації, кількісного визначення та 
випробування на чистоту лікарських речовин. 

- Запропонуйте реакції ідентифікації та випробування 
на чистоту препарату Chloralum hydratum. Наведіть 
спосіб синтезу препарату. 
- Препарати алкалоїдів, похідних тропану та їх 
синтетичних аналогів (атропін, кокаїн). 
- Вкажіть реагенти з допомогою яких можна 
ідентифікувати лікарський препарат Acidum 

ascorbinicum. Напишіть відповідні рівняння реакцій. 
- Лікарські препарати з класу терпенів. Моноциклічні 
та біциклічні терпени. 
- Пуринові алкалоїди (кофеїн, теобромін, теофілін). 
Застосування та методи ідентифікації. 
- Запропонуйте метод, яким повинен провізор-

аналітик кількісно визначити ефедрину гідрохлорид. 
- Лікарські засоби ізохінолінових алкалоїдів. Похідні 
бензилізохіноліну та морфінану. 
- Алкалоїди. Властивості та способи одержання. 
Методи ідентифікації (загальні та спеціальні 
алкалоїдні реактиви). 
- Напишіть схеми і вкажіть умови перебігу реакцій 
одержання кислоти аскорбінової з D-глюкози. 
- Основні розділи фармакології. Принципи 
класифікації лікарських речовин. 
- Основні принципи і типи дії лікарських речовин. 
Поняття про специфічні рецептори, антагоністи та 
агоністи. 
- Як залежить фармакологічний ефект лікарського 
засобу від його дози і концентрації? 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості 
дисципліни буде надано по завершенню дисципліни. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№
 т

ем
и 

НАЗВИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ І ТЕМ 

Кількість годин 

лк п лаб ср 

1  
Загальна фармацевтична хімія. Фармацевтична хімія, її мета та 
завдання. Фармацевтичний аналіз, його особливості. 2  4 16 

2  
Органічні лікарські препарати. Лікарські препарати 
аліфатичного ряду. 

2  4 6 

3  Лікарські препарати ароматичного ряду. 2  4 7 

4 
Лікарські засоби гетероциклічного ряду. Препарати 
п’ятичленних та шестичленних гетероциклів. 

2  4 25 

5 
Лікарські речовини природного походження. Препарати 
терпенів та алкалоїдів. 

2  2 7 

6 
Вітамінні препарати. Гормональні лікарські засоби. Загальна 
характеристика, класифікація та методи аналізу антибіотиків. 

2  6 8 

7 
Неорганічні лікарські препарати. Препарати неметалів. 
Препарати металів. Елементоорганічні лікарські засоби. 

2  4 24 

8 

Основи фармакології. Загальна фармакологія. Фармакокінетика 
і фармакодинаміка лікарських речовин. Спеціальна 
фармакологія. 

2  4 9 

Всього годин 16  32 102 

 

 

 

 

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Назва лабораторного заняття Кількість аудиторних 
годин 

Функціональний аналіз органічних сполук. Сучасні методи 
фармакопейного аналізу лікарських препаратів. 

4 

Лікарські препарати аліфатичних альдегідів та їх похідних. 4 

Лікарські препарати ароматичного ряду. 4 

Лікарські препарати гетероциклічного ряду. 4 

Лікарські препарати алкалоїдів. 2 

Препарати вітамінів. 4 

Препарати гормонів та антибіотиків. 2 

Аналіз неорганічних лікарських засобів. 4 

Загальні принципи аналізу багатокомпонентних лікарських 
форм (порошки, таблетки, драже, мазі, настоянки та ін.). 

4 

Разом 32 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Назва теми самостійної роботи 

 

Кількість годин 

 

Якісний елементний аналіз органічних сполук. 
Функціональний аналіз органічних сполук. Основні методи 
кількісного аналізу лікарських препаратів. 

13 

Сучасні фізичні та фізико-хімічні методи аналізу лікарських 
засобів. Методи синтезу та аналізу сульфаніламідних 
препаратів. 

16 

Загальні способи синтезу гетероциклічних сполук. Гостре 
отруєння наркотичними анальгетиками, засоби профілактики. 
Снодійні засоби. Лікарські препарати, похідні урацилу. 

25 

Способи виділення алкалоїдів з природної сировини. 
Антивітаміни. Курареподібні речовини. Синтетичні замінники 
та антагоністи гормональних препаратів. Простагландини. 

15 

Дослідження на чистоту і граничний вміст домішок 
неорганічних лікарських засобів. Реакції ідентифікації 
неорганічних лікарських засобів за аналітико-функціональними 
групами. 

24 

Побічна і токсична дія лікарських засобів. Рецепт, правила 
припису і відпуску лікарських засобів. 

9 

Разом 102 

 


