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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Аналіз лікарських засобів” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 102 “Хімія”. 
Предмет вивчення навчальної дисципліни нормативні акти та положення, що 

регламентують якість лікарських засобів в Україні та світі, лікарські форми препаратів, 
фармакопейний аналіз та цілий комплекс методів аналітичної хімії якісного та кількісного аналізу 
лікарських засобів. 

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна вільного вибору студента „Аналіз лікарських 
засобів” є складовою циклу професійної програми підготовки магістрів у галузі аналітичної хімії 
та її застосування в та її застосування під час хімічного аналізу лікарської сировини та готової 
фармацевтичної продукції, контролю виробничих процесів. Використовуються знання отриманні 
при вивченні таких дисциплін Аналітична хімія, Неорганічна хімія, Органічна хімія, Фізична та 
колоїдна хімія,Фізика, Біохімія та ін 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Предмет та зміст фармацевтичного аналізу. Нормативні акти та положення, що 

регламентують якість лікарських засобів. Державна фармакопея України. Належна 
лабораторна практика в лабораторіях контролю якості лікарських засобів. Характеристика 
та класифікація лікарських засобів. Загальні принципи оцінки їх якості. 

2. Методи ідентифікації лікарських речовин. Випробування лікарських засобів на чистоту та 
допустимі межі вмісту домішок. Хімічні, фізичні та фізико-хімічні методи кількісного 
аналізу лікарських засобів. Стандартизація лікарських засобів та валідація методик 
контролю їх якості 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Аналіз лікарських засобів” є виконання хімічних 
аналізів ліків, лікарської сировини та контроль технологічних процесів − це один з важливих видів 
діяльності у виробництві фармацевтичних препаратів.  
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Аналіз лікарських засобів” є отримання 
навички роботи хіміка-аналітика у контрольно-аналітичних лабораторіях або відділах, 
формування цілісної системи знань з фармакопейного аналізу та методів аналізу лікарських 
засобів.  
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
1. теоретичні передумови застосування: 
• фізичних та фізико-хімічних методів аналізу (спектрофотометрії, нефелометрії, 

рефрактометрії, поляриметрії, хроматографії на папері, у тонкому шарі сорбенту, газової та 
рідинної високоефективної хроматографії, ІЧ спектроскопії, емісійного та атомно-
абсорбційного аналізу) у фармацевтичному аналізі. 

• хімічних методів кількісного визначення (нейтралізації у водних та неводних середовищах, 
аргентометрії, броматометрії, йодиметрії, йодометрії, йодатометрії, хлорйодометрії, 
перманганатометрії, комплексонометрії); 

• методів експрес-аналізу (вміти визначати якісний та кількісний вміст речовин у лікарських 
формах, правильно оцінити про якість лікарського препарату); 

• ідентифікації за допомогою фармакопейних реакцій на іони та окремі функціональні групи. 
2. нормативно-правові засади здійснення контролю якості ЛЗ та зберігання, обігу і обліку 
прекурсорів. 
3. основи підготовки проби об’єкту до аналізу на вміст мікрокомпонентів; 
4. основи фізичних та фізико-хімічних методів аналізу; 
5. основи метрології та хемометрики, необхідні для отримання достовірних результатів аналізу. 

вміти: 
• Визначати основні характеристики лікарських засобів, за якими роблять висновки про їх 

якість.  
• Виконувати хімічний аналіз субстанцій та лікарських форм у відповідності з Державною 

фармакопеєю, методиками контролю якості та іншою нормативно-технічною документацією, 
що регламентує якість ліків.  
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• Обгрунтовано вибирати вiдповiдний метод для вирішення конкретного завдання, 
квалiфiковано використовувати лабораторне аналітичне обладнання та прилади, вiдтворювати 
методику за описом, проводити валідацію методик аналізу та оформлення протоколу валідації. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин /5 кредитів ECTS. 

 
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовний модуль 1. 

Предмет та зміст фармацевтичного аналізу. Нормативні акти та положення, що 
регламентують якість лікарських засобів. Державна фармакопея України. Належна 
лабораторна практика в лабораторіях контролю якості лікарських засобів. 
Характеристика та класифікація лікарських засобів. Загальні принципи оцінки їх 
якості 
 

ТЕМА 1. Вступ. Фармацевтичний аналіз та фармацевтична хімія. Аналіз лікарських 
засобів в контексті фармацевтичної промисловості . 

Історичні відомості. Предмет, зміст і завдання фармацевтичної хімії. Природні лікарські 
речовини; речовини отримані синтетичним шляхом; напівсинтетичні лікарські речовини. Предмет, 
зміст і завдання фармацевтичного аналізу. Місце фармацевтичного аналізу в структурі 
фармацевтичної хімії.  

Специфіка фармацевтичного аналізу як розділу аналітичної хімії. Зв’язок фармацевтичної 
хімії та фармацевтичного аналізу з іншими областями хімії та біології. Методи фармакопейного 
аналізу. Основні складові фармацевтичного аналізу: аналітична хімія лікарських засобів та 
система контролю їх якості. Поняття про експрес-аналіз (екстемпоральна рецептура). 

ТЕМА 2. Нормативні акти та положення, що регламентують якість лікарських засобів 
в Україні та світі Державна фармакопея України. 

Система контролю якості лікарських засобів у колишньому СРСР. Державна інспекції з 
контролю якості лікарських засобів та виробів медичної техніки МОЗ СРСР, Державний науково-
дослідний інститут стандартизації та контролю якості лікарських засобів й регіональні 
контрольно-аналітичні лабораторії.  

Стратегія та система контролю якості ліків у розвинених країнах. Поняття про належну 
виробничу практику (GMP), належну клінічну практику (GCP), належну лабораторну практику 
(GLP), належну аптечну практику (GPP) та належну практику розповсюдження (GDP). Практика 
реєстрації лікарських препаратів та ліцензування виробництва дозованих форм конкретним 
підприємством. Інструменти забезпечення якості лікарських засобів: дотримання виробництвом 
вимог GMP та інспектування підприємств відповідними державними органами.  

Система контролю якості ліків в Україні на сучасному етапі. Державна інспекція з контролю 
якості лікарських засобів та Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів МОЗ 
України (1998 р.). Введення системи GMP у виробництво лікарських засобів в Україні. Закон «Про 
лікарські засоби» (1996 р.). Явища децентралізації та переходу до ринкової економіки у 
фармацевтичному секторі України та країн СНД. Проблеми фрагментації централізованої системи 
виробництва ліків в Україні: поява на ринку ліків недостатньої якості, обмеження доступу до ліків 
та нераціональність їх використання. Роль лабораторій у системах контролю якості лікарських 
засобів. Проблеми в галузі контролю якості лікарських засобів в Україні.  

Історичні відомості. Фармакопеї Росії та СРСР (ДФ XI). Європейська фармакопея (ЄФ). 
Концепція побудови Державної фармакопеї України (ДФУ). Юридично-правовий статус ДФУ. 
Загальні риси та відмінності ДФУ та ДФ XI, ДФУ та ЄФ. Загальні відомості про вимоги належної 
виробничої практики (GMP).  

Загальна структура ДФУ. Розділи ДФУ. 1. Загальні зауваження. 2. Методи аналізу: 
обладнання; фізичні та фізико-хімічні методи аналізу; ідентифікація іонів і функціональних груп; 
випробування на граничний вміст домішок; методи кількісного визначення; біологічні 
випробування; біологічні методи кількісного визначення; фармако-технологічні випробування. 4. 
Реактиви. 5. Загальні тексти. Розділи «Монографії» та «Загальні статті та лікарські форми та 
субстанції». 
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ТЕМА 3. Вимоги до організації роботи лабораторій з аналізу якості лікарських засобів. 
Належна лабораторна практика в лабораторіях контролю якості лікарських засобів. 
Стандартні операційні процедури (СОП) в системах GMP/GLP. 

Роль лабораторій з аналізу якості ліків в національних системах розроблення, випробування, 
реєстрації, виробництва та розповсюдження лікарських засобів. Сучасні вимоги до організації 
роботи лабораторій з аналізу якості лікарських засобів. Акредитація лабораторій в системі 
державного контролю якості лікарських засобів.  

Загальні положення GLP. Управління та виконання робіт. Організаційна структура. Штат. 
Надходження зразків: процедура одержання і реєстрації зразків; умови зберігання зразків; робочі 
стандартні зразки. Нормативно-технічна документація, що регламентує методи випробування 
якості лікарських засобів на стадіях розробки, виробництва, розподілу, зберігання та застосування. 
Технологічний регламент та інструкції. Аналітичні листки. Випробування. Ведення журналів 
аналітичних випробувань. Оцінка результатів випробувань. Перевірка сумнівних результатів. 
Оформлення сертифікатів аналізів. Бібліотека специфікацій.   

Реактиви. Стандартні зразки. Зберігання зразків. Візуальні методи виявлення проблемних і 
субстандартних лікарських засобів: методи тестування без розкриття упаковки; оцінка результатів 
органолептичних випробувань. Періодичний контроль за виконанням інструкцій і СОПів. 
Інформаційні системи і програмне забезпечення. Системи управління даними лабораторій, 
структура бази даних. Прилади і устаткування та їх калібрування. Безпека в лабораторіях по 
контролю ліків.  

ТЕМА 4. Характеристика та класифікація лікарських засобів. Загальні принципи 
оцінки їх якості. 

Поняття про субстанцію. Характеристика та класифікація лікарських субстанцій. 
Класифікація лікарських форм (таблетки, пілети, ін’єкційні та ін фузійні розчини, гранули, драже, 
краплі, порошки, мазі, креми, лініменти, супозиторії, настоянки, настої, відвари, збори). Види 
класифікацій лікарських речовин (хімічна, фармакологічна, змішана). Нормативно-технічна 
документація: методика контролю якості лікарських субстанцій та препаратів (МКЯ). Показники, 
що регламентують якість лікарських форм.  

Поняття про якість фармацевтичних препаратів. Критерії якості та безпечності лікарських 
засобів. Проблеми якості ліків в Україні: невідповідність підприємств-виробників стандартам 
GMP, відсутність досліджень з біоеквівалентності генеричних препаратів, фальсифікація 
лікарських засобів, порушення умов зберігання лікарських засобів, відсутність необхідної 
нормативної бази. Робота з наркотичними і психотропними засобами: загальні моменти; порядок 
приймання; проведення аналізів і внутрішній облік; умови зберігання; утилізація ампул. 

Змістовий модуль 2. 
Методи ідентифікації лікарських речовин. Випробування лікарських засобів на 

чистоту та допустимі межі вмісту домішок. Хімічні, фізичні та фізико-хімічні методи 
кількісного аналізу лікарських засобів. Стандартизація лікарських засобів та 
валідація методик контролю їх якості 

 

ТЕМА 5. Методи ідентифікації лікарських речовин. Фізичні методи дослідження 
лікарських засобів. 

Особливості відбору та підготовки проб для аналізу об'єктів промислової фармації. Опис 
зовнішнього вигляду лікарської речовини та оцінка її розчинності. Визначення прозорості і 
ступеня каламутності рідин. Визначення ступеня забарвлення рідин. 

Фармакопейна стаття "Загальні реакції на тотожність". Реакції ідентифікації на іони і 
функціональні групи. Визначення запаху. 

Випробування лікарських засобів на чистоту та допустимі межі вмісту домішок. Природа та 
характер домішок в лікарських засобах. Поняття загальних та специфічних домішок, джерела їх 
надходження. Загальні та окремі методи виявлення домішок. Джерела та причини появи домішок 
у лікарських засобах у процесі їх одержання. Основні джерела домішок - апаратура, вихідна 
сировина, розчинники та інші речовини, які використовують при отриманні лікарських засобів. 
Домішки у синтетичних лікарських речовинах та речовинах з рослинної та тваринної сировини. 
Критерії відбору реакцій для випробування на чистоту. Способи кількісної та напівкількісної 
оцінки вмісту домішок. Оцінка вмісту домішок у лікарських засобах за допомогою еталонів. 
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Значення фізичних констант як показників чистоти лікарських речовин. Ідентифікація залишкових 
розчинників і контроль їх кількостей. 

Визначення температури плавлення, краплепадіння і тверднення, температурних меж 
перегонки, відносної густини. Показник заломлення (індекс рефракції). Оптичне обертання. 
В’язкість. Метод капілярної віскозиметрії. Метод ротаційної віскозиметрії. Осмоляльність. 
Електрофорез. Термогравіметрія. Молекулярно-масовий розподіл декстрантів. 

Використання спектроскопії ЯМР в фармацевтичному аналізі.  

ТЕМА 6. Методи кількісного елементного аналізу лікарських речовин. Хімічні методи 
аналізу лікарських засобів. 

Встановлення кількісного вмісту лікарських речовин у субстанцій і готових лікарських 
препаратах.  

Хімічні константи оцінки чистоти олій , жирів, воску, деяких складних ефірів. Кислотне 
число. Ефірне число. Гідроксильне число. Йодне число. Перекисне число. Число омилювання. 

Кількісний елементний аналіз органічних та елементоорганічних сполук: визначення вмісту 
нітрогену, галогенів, сульфуру, арсену, бісмуму, меркурію, стибію та ін.  

Застосування вагового аналізу в фармації.  
Використання титриметричних методів аналізу в фармацевтичному аналізі. Особливості 

приготування і стандартизації титрантів у відповідності з вимогами ДФУ. Методи протолітометрії: 
кислотно-основне титрування у водному середовищі; кислотно-основне титрування в неводному 
середовищі. Методи осадження: аргентометрія. Застосування комплексонометрії у 
фармацевтичному аналізі. Особливості використання буферних розчинів та індикаторів при 
визначенні найважливіших катіонів металів. Методи редоксиметрії в аналізі лікарських засобів та 
особливості їх застосування до аналізу органічних субстанцій (пряме, зворотнє, непряме, 
реверсивне). Броматометрія, йодиметрія, йодометрія, йодатометрія, хлорйодометрія, 
перманганатометрія. 

ТЕМА 7. Фізико - хімічні методи аналізу лікарських засобів. 
Оптичні методи аналізу: абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій та видимій 

областях. Багатохвильова, диференційна спектрофотометрія. Абсорбційна спектрометрія в 
інфрачервоній області. Особливості застосування оптичних методів в якісному та кількісному 
аналізі ЛЗ відповідно до вимог ДФУ. Екстракційно-спектрофотометричний аналіз. Визначення 
діючих речовин та домішок. Флуориметрія. 

Застосування емісійного та атомно-абсорбційного аналізу у фармацевтичному аналізі. 
Потенціометричні методи аналізу лікарських речовин. Використання іон-селективних електродів в 
аналізі ліків (кислотність, pН). Потенціометричне титрування. 
Аналіз лікарських препаратів методами полярографії та амперометричного титрування (контроль 
важких металів, визначення органічних речовин). Кондуктометрія для фармвиробництв 
(демінералізація води). Питома електропровідність. 

Газова хроматографія, високоефективна рідинна хроматографія, іонообмінна хроматографія, 
ексклюзивна хроматографія, тонкошарова та паперова хроматографія – фармакопейні методи 
аналізу. Особливості якісного і кількісного аналізу лікарських засобів на вміст діючих речовин та 
домішок відповідно до вимог ДФУ.  

Імунохімічні методи. 

ТЕМА 8. Стабільність лікарських засобів. Фармако-технологічні випробування. 
Стабільність лікарських речовин у різних лікарських формах. Умови їх вивільнення із 

лікарських форм в залежності від призначення лікарського засобу. 
Фармако-технологічні випробування. Розпадання таблеток і капсул. Розпадання супозиторіїв 

і песаріїв. Тест “Розчинення” для твердих дозованих форм. Стираність таблеток без оболонки. 
Стійкість таблеток до роздавлювання. Ситовий аналіз. Вимірюваня консистенції методом 
пенетрометрії. Насипний об’єм плинність. 

ТЕМА 9. Стандартизація лікарських засобів та валідація методик контролю їх якості. 
Метрологічна обробка результатів аналізів. 

Розробка аналітико-нормативної документації на лікарські засоби. Структура та порядок 
розробки фармакопейної статті на лікарські речовини та готові лікарські форми. Параметри 
валідації. Основні поняття і терміни. Правильність (Accuracy, Trueness). Точність (Precision). 
Збіжність, повторюваність (Repeatability). Відтворюваність (Reproducibility). Специфічність, 
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селективність (Specifity, Selectivity). Межа виявлення (Limit of detection). Межа кількісного 
визначення (Quantitation limit). Лінійна і аналітична область методики (Liniarity and Range). 
Міцність (Robustness). Надійність (Ruggedness). Традиційність системи (System suitability). Різні 
схеми валідації.  

Інтерпретація результатів аналізу, одержаних за допомогою метрологічно атестованої 
методики. Критерії прийнятності. Розрахунок і статистична оцінка параметрів лінійної залежності. 
Метрологічна характеристика середнього результату. Оцінка невизначеності аналізу та непевності 
результату аналізу. 

Порівняння двох методик аналізу за відтворюваністю. Порівняння середнього результату 
двох вибірок. Об’єднання вибірок. Критерій Бартлета і Кокрена. 
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15. Государственная фармакопея СССР: Вып. 1. Общие методы анализа / МЗ СРСР.− 11-е изд., 

доп. − М.: Медицина, 1987.− 334 с. 
16. Государственная фармакопея СССР: Вып. 2. Общие методы анализа. Лекарственное 

растительное сырье / МЗ СРСР.− 11-е изд., доп. − М.: Медицина, 1989. − 400 с. 
17. Губський Ю.І. Біоорганічна хімія / Видання 2-е, допрацьоване і доповнене. − Київ; Вінниця, 

2007.−432с. 
18. Казаченок Т.Г. Фармацевтический словарь : лат.-рус., рус.-лат. / Т. Г. Казаченок. 2-е изд., доп. 

− Минск : Выш. шк., 1991.− 624 с. 
19. Коваленко С.І., Васюк С.О., Портна О.О. Комплексометрія у фармацевтичному аналізі: навч. 

посібник для студ. вищ. мед. зак. ІV рівня акредитації. − Вінниця, НОВА КНИГА, 2008.−184 с. 
20. Крамаренко В.Ф., Попова В.И. Фотометрия в фармацевтическом анализе. – К.: Здоровье, 1972, 

215 с. 
21. Кулешова М.И., Гусева Л.Н., Сивицкая О.К. Анализ лекарственных форм, изготовляемых в 

аптеках.− М.: Медицина, 1989.−375с. 
22. Кулешова М.И., Гусева Л.Н., Сивицкая О.К. и др. Пособие по химическому анализу 

лекарств/Под ред. М.И. Кулешовой. – М.: Медицина, 1974.–247с. 
23. Кулешова М.И., Гусева Л.Н., Сивицкая О.К. Пособие по ка-чественному анализу лекарств. – 

М.: Медицина, 1980, 208с. 
24. Лабораторные работы по фармацевтической химии: Учеб. пособие для фармац. ин-тов и 

фармац. фак. мед. ин-тов / В.Г. Беликов, Е.Н. Вергейчик, В.Е. Годяцкий и др.; Под ред. 
В.Г. Беликова. − М.: Высш. шк., 1989. -375 с. 

25. Мазор Л. Методы органического анализа / Мазор Л.; [пер. с англ.] − М.: Мир, 1986.−584с. 
26. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – М.: Медицина, 1984. Ч. І, 580 с.,Ч ІІ, 530 с. 
27. Международная Фармакопея. Т. 1. Общие методы анализа. −3-я ред. − Женева, ВОЗ. − 1981. − 

242с. 
28. Международная Фармакопея. Т. 2. Спецификации для контроля качества фармацевтических 

препаратов. − 3-я ред. − Женева, ВОЗ. − 1983. − 364с. 
29. Международная Фармакопея. Т. 3. Спецификации для контроля качества фармацевтических 

препаратов. − 3-я ред. − Женева, ВОЗ. − 1990. − 435с. 
30. Мелентьева Г.А. Фармацевтическая химия. В 2-х т.−М.: Медицина,1976.−Т.1−780с.,Т.2.−827с. 
31. Мелентьева Г.А., Краснова М.А. Учебное пособие по фармацевтической химии.− М.: 

Медицина, 1979.−256с. 
Методичне забезпечення 

32. Методичні вказівки для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету. Теоретичні основи 
аналітичної хімії. Якісний аналіз / [укладачі: Л.В. Вронська, М.М. Михалків] − Тернопіль: 
“Укрмедкнига”, 2004.− 124 с. 

33. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу: “Стандартизація та контроль 
якості лікарських засобів”: Для іноземних студентів, які навчаються за спеціалізацією 
“фармацевтична хімія” / [укладач:  А.В. Єгорова] − Одеса: Астропринт, 2000.−52 с. 

34. Методичні вказівки до лабораторних робіт з фармацевтичної хімії для студентів ІІІ курсу 
спеціальності “Технологія фармацевтичних препаратів” / [укладачі: Т.О. Бубель, 
Я.В. Степневська, В.І. Ткач] − Дніпропетровськ: УДХТУ, 2005.− 78 с. 

35. Методы анализа лекарств / Н.П. Максютина, Ф.Е. Каган, Л.А. Кириченко и др.−К.: Здоровье, 
1984. − 224 с. 

36. Методы идентификации фармацевтических препаратов / Н.П. Максютина, Ф.Е. Каган, 
Л.Д. Кириченко и др. − К.: Здоровье, 1978.− 240 с. 

37. Мудрак І.Г. Обґрунтування підходів фармакоекономічного аналізу рослинних лікарських 
засобів при створенні Націо-нального переліку основних лікарських засобів // Фармац. 
журн.−2006.−№1−2.−С.35−44. 
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38. Ніжник Г.П. Фармацевтична хімія: підручник. − К.: ВСВ “Медицина”, 2010.−352 с. 
39. Перельман Я.М. Анализ лекарственных форм. – Л.: Медгиз, 1961.− 616 с. 
40. Петров Н.В., Листов С.А., Арзамасцев А.П., Чуплин Ал.В. Изучение фармакопейных тестов на 

примеси тяжелых металлов // Фармация (РФ).−1990.−№2.−С.51−55. 
41. Погодина Л.И. Анализ многокомпонентных лекарственных форм. − Минск: Вышейш. шк., 

1985. −240 с. 
42. Полюдек-Фабини Р., Бейрих Т. Органический анализ; [пер. с нем. ] − Л.: Химия, 1981.− 624 с. 
43. Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов: Биохимия, физиология, химия / 

М.В. Власенко, О.К. Усатенко, Ю.В. Хмелевський, В.Г. Шевчук; Под ред. В.Г. Коляденко, 
Ю.В. Шапина.−К.: Здоров’я, 1992.−114 с. 

44. Середа П.І., Максютіна Н.П., Давтян Л.Л. Фармакогнозія. Лікарська рослинна сировина та 
фітозасоби / За загальною ре-дакцією професора П.І. Середи.−Вінниця: НОВА КНИГА, 
2006.−352 с. 

45. Справочник провизора-аналитика / под ред. Д.С. Волоха, Н.П. Максютиной. − К.: Здоровья, 
2002. − 200с.  

46. Справочник фармацевта / под ред А.И.Тенцовой, М.: Медицина, 1980. −384с. 
47. Термины в фармакологии и фармации: Словарь / И.С. Чекман, В.А. Туманов, Н.А. Горчакова, 

О.К. Усатенко. − К.: Вищ. шк., 1989.− С. 126. 
48. Тлумачний словник деяких хімічних та медичних термінів / [укладачі: Д.Луцевич, З. Паращук] 

− Львів, НВФ “Українські технології”, 2006.−184 с. 
49. Шаповалов В., Зброжек С., Шаповалов В. Удосконалення системи державного контролю щодо 

забезпечення якості лікарських засобів на засадах фармацевтичного права та директив ЄС // 
Вісник фармакол. та фармац. − 2006. − №3.−С.51−55. 

50. Якісний аналіз. Методичний посібник з аналітичної хімії для студентів другого курсу 
фармацевтичного факультету, що навчаються за спеціальностями “Фармація” та “Клінічна 
фармація” / [укладачі: Н.К. Федущак, Ю.І., Бідниченко, І.Й. Галькевич] − Львів: Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галицького, 2006.− 121 с. 

 
Методичне забезпечення 

1. Електронний конспект лекцій зі спецкурсу “Аналіз лікарських засобів”. 
2. Коркуна О.Я. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Аналіз 

фармацевтичних препаратів” для студентів хімічного факультету / О.Я.Коркуна – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 110 с. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.  
Поточний контроль вивчення навчальної дисципліни „Аналіз лікарських засобів” ведеться 

за результатами двох модульних контрольних опитувань та колоквіуму з теоретичних питань, а 
також за результатами практичного виконання і захисту лабораторних робіт.  
  

5. Засоби діагностики успішності навчання:    
– комплекти завдань для контрольних робіт; 
– комплекти завдань для колоквіуму; 
– завдання для теоретичного захисту лабораторних робіт; 
– електронна база тестів для проведення контрольних опитувань та контрольних замірів 
знань. 
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