
 



 

 

 



                

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів–

2,25 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

Нормативна 

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

226 Фармація, 

промислова фармація 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

2 
2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 67 

3 - й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 
Молодший спеціаліст 

 7 год. 

Практичні 

- 

Лабораторні 

33 год. 

Самостійна робота 

27 год. 

Індивідуальні 

завдання: - 

Вид контролю: 

диф.залік 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета - 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. 

Завдання — ознайомити та навчити студентів: 

— вимогам до приміщення лабораторії та її обладнання: витяжна шафа; шафи для зберігання 

реактивів і сильнодійних речовин, правила безпечної роботи в лабораторії; 

— спецодяг у лабораторії (аптеці) згідно з чинними інструкціями; 

— заходи безпеки під час миття та сушіння хімічного посуду; 

— правила роботи з реактивами, їх зберігання, техніка безпеки при роботі з отруйними та 

сильнодійними речовинами; 

— заходи безпечної роботи з нагрівальним обладнанням; 

— техніка безпеки при очищенні реактивів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 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. 

вміти: 

— готувати ваги до роботи залежно від їх типу; 

— відмірювати рідини за допомогою вимірювального посуду; 

— дотримувати правил роботи з отруйними і сильнодійними 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. 

 



Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Техніка лабораторних робіт 

Змістовий модуль 1. Обладнання лабораторії. Зважування та техніка роботи у 

гравіметричному аналізі 

Тема 1. Вступ. Вимоги до приміщення лабораторій, їх обладнання та устаткування. Охорона 

праці та правила техніки безпеки в хімічних лабораторіях 

Тема 2. Лабораторний посуд і допоміжне приладдя 

Тема 3. Догляд за лабораторним посудом. Стерилізація. Охорона праці під час миття, 

сушіння та стерилізації хімічного посуду 

Тема 4. Лабораторні нагрівальні прилади. Охорона праці та заходи безпечної роботи з 

нагрівальним обладнанням 

Тема 5. Мікроскопи й техніка мікроскопування 

Тема 6. Реактиви, їх очищення. Фільтрування. Центрифугування. Охорона праці під 

час очищення реактивів 

Тема 7. Ваги та зважування. Гравіметричний метод аналізу 

 

Змістовий модуль 2. Розчини. Техніка роботи у титриметричному аналізі. 

Лабораторні прилади 

Тема 1. Розчини. Способи їх приготування та зберігання. Охорона праці під час 

приготування розчинів кислот, лугів. Обчислення 

Тема 2. Техніка роботи з різними видами піпеток, бюреток 

Тема 3. Титрування 

Тема 4. Вимірювальні прилади, їх призначення, підготовка до роботи 
 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 Техніка лабораторних робіт 

Змістовий модуль 1. Обладнання лабораторії. Зважування та техніка роботи у 

гравіметричному аналізі 

Тема 1. Вступ. Вимоги до приміщення 

лабораторій, їх обладнання та устаткування. 

Охорона праці та правила техніки безпеки в 

хімічних лабораторіях 

4 2  2   

Тема 2. Лабораторний посуд і допоміжне приладдя 6   2  4 

Тема 3. Догляд за лабораторним посудом. 

Стерилізація. Охорона праці під час миття, сушіння 

та стерилізації хімічного посуду 

4   2  2 

Тема 4. Лабораторні нагрівальні прилади. Охорона 

праці та заходи безпечної роботи з нагрівальним 

обладнанням 

4   2  2 

Тема 5. Мікроскопи й техніка мікроскопування 4   2  2 

Тема 6. Реактиви, їх очищення. Фільтрування. 

Центрифугування. Охорона праці під час очищення 

реактивів 

9 1  4  4 

Тема 7. Ваги та зважування. Гравіметричний метод 

аналізу 
5 1  2  2 

Разом за змістовим модулем 1 36 4  16  16 

Змістовий модуль 2. Розчини. Техніка роботи у титриметричному аналізі. 

Лабораторні прилади 

Тема 1. Розчини. Способи їх приготування та 

зберігання. Охорона праці під час приготування 

розчинів кислот, лугів. Обчислення 

15 2  10  4 

Тема 2. Техніка роботи з різними видами піпеток, 

бюреток 
4   2  2 

Тема 3. Титрування 9 1  4  3 

Тема 4. Вимірювальні прилади, їх призначення, 

підготовка до роботи 
4   1  2 

Разом за змістовим модулем 2 31 3  17  11 

Усього годин 67 7  33  27 

 

 



5.Теми лекційних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1 Техніка лабораторних робіт 

Змістовий модуль 1. Обладнання лабораторії. Зважування та техніка 

роботи у гравіметричному аналізі 

1 

Тема 1. Вступ. Вимоги до приміщення лабораторій, їх 

обладнання та устаткування. Охорона праці та правила техніки 

безпеки в хімічних лабораторіях 

2 

2 

Тема 2. Реактиви, їх очищення. Фільтрування. 

Центрифугування.  Ваги та зважування. Гравіметричний метод 

аналізу 

2 

Змістовий модуль 2. Розчини. Техніка роботи у титриметричному аналізі. 

Лабораторні прилади 

3 Тема 1. Розчини. Способи їх приготування та зберігання. 2 

4 
Тема 2. Титрування. Вимірювальні прилади, їх призначення, 

підготовка до роботи 
8 

 
6. Теми практичних занять 

Не передбачені програмою дисципліни 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1 Техніка лабораторних робіт 

Змістовий модуль 1. Обладнання лабораторії. Зважування та техніка роботи у 

гравіметричному аналізі 

1 
Тема 1. Організація робочого місця. Правила техніки безпеки під час 

роботи в лабораторії. Перша допомога в разі нещасних випадків. 
2 

2 Тема 2. Лабораторний посуд і допоміжне приладдя  2 

3 
Тема 3. Догляд за лабораторним посудом. Стерилізація. Охорона праці 

під час миття, сушіння та стерилізації лабораторного посуду 
2 

4 
Тема 4. Лабораторні нагрівальні прилади. Охорона праці та заходи 

безпечної роботи з нагрівальним обладнанням 
2 

5 Тема 5. Мікроскопи й техніка мікроскопування 2 

6 
Тема 6. Подрібнення та змішування твердих речовин і рідин механічним 

і ручним способами. 
2 

7 
Тема 7. Фільтрування при звичайному тиску. Промивання осадів. 

Центрифугування. 

   2 

8 Тема 8. Ваги та зважування. Гравіметричний метод аналізу   2 

Змістовий модуль 2. Розчини. Техніка роботи у титриметричному аналізі. 

Лабораторні прилади 

9 
Тема 1. Способи виразу складу речовин у розчинах. Розрахунки під час 

приготування розчинів. 
2 

10 
Тема 2. Розв’язування задач з різних способів виразу складу речовин у 

розчинах.  
2 

11 
Тема 3. Техніка приготування розчинів заданої масової частки 

речовини. Визначення густини розчинів за допомогою ареометрів. 
2 

12 

Тема 4. Техніка приготування розчинів заданої молярної концентрації 

та молярної концентрації еквіваленту речовини: за точно взятою 

наважкою; із фіксаналу. 

2 

13 Тема 5. Охорона праці під час приготування розчинів кислот, лугів. 2 

14 Тема 6. Техніка роботи з різними видами піпеток, бюреток. 2 



15 Тема 7. Обчислення у титриметричних визначеннях. 2 

16 
Тема 8. Вивчення техніки титрування. Ознайомлення з методами 

титрування при мікровизначеннях (експрес-методи аналізу). 

   2 

17 
Тема 9. Лабораторний рН-метр. Рефрактометр. Фотоелектроколориметр. 

. Будова та принцип роботи. 

   1 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1 Техніка лабораторних робіт 

Змістовий модуль 1. Обладнання лабораторії. Зважування та техніка роботи у 

гравіметричному аналізі 

1 Тема 1. Класифікація лабораторного посуду за призначенням. 4 

2 
Тема 2. Способи миття  та сушіння посуд. Стерилізація. Вплив чистоти 

на результати роботи в лабораторії. 
2 

3 
Тема 3. Нагрівання, випаровування, прожарювання, стерилізація. Посуд, 

який використовується під час роботи з нагрівальними приладами. 
2 

4 
Тема 4. Види мікроскопів, їх призначення. Будова, правила роботи, 

догляд, зберігання мікроскопа. Мікрокристалоскопічний метод аналізу. 
2 

5 
Тема 5. Правила роботи з реактивами, їх зберігання, техніка безпеки при 

роботі з отруйними та сильнодійними речовинами. 
4 

6 

Тема 6. Типи гравіметричних визначень: методи виділення, відгонки, 

осадження. Обчислення мас наважок і результатів аналізу у 

гравіметричному методі. 

2 

Змістовий модуль 2. Розчини. Техніка роботи у титриметричному аналізі. 

Лабораторні прилади 

7 
Тема 1. Розрахунки під час приготування розчинів. Розв’язування задач 

із різних способів виразу складу речовин у розчинах. 
4 

8 Тема 2. Калібрування вимірювального посуду. 2 

9 Тема 3. Обчислення у титриметричних визначеннях. 3 

10 

Тема 4. Загальні вимоги до вимірювальних приладів і рекомендації 

щодо їх використання. сучасні прилади, що використовуються у 

фармацевтичній практиці. 

2 

 
9. Індивідуальні завдання 

10. Методи навчання 

• словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція;       

• наочні методи: ілюстрація, демонстрація;      

• практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати;    

• творчі, проблемно-пошукові методи: самостійна, творчо пізнавальна діяльність;  

• самостійна робота поза контролем викладача – усна та письмова самостійна робота вдома.  

11. Методи контролю 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються методи усного, письмового, практичного, 

тестового контролю і самоконтролю студентів.  



12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Модуль 1 

100 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

53 балів 47 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Засоби унаочнення (таблиці, схеми). 

2. Засоби навчання (підручники, нормативна, довідкова та спеціальна література). 

3. Програмне забезпечення комп’ютерного навчання (тести для оцінювання модульного контролю у 

системі moodle). 

4. Навчальні відео фільми (відеофільми та відеоролики по темах). 

 

14. Рекомендована література 

1. Юзик Г.Ю. Техніка лабораторних робіт: Навч.посіб. - К.: «Медицина», 2007. – 144с. 

2. Техніка лабораторних робіт:навч.посіб./Н.П. Гирина, А.В. Шляніна, І.С. Ковальчук. – К.: 

ВСВ «Медицина», 2017. – 304с. 

3. Шевченко І.Л. :навч.посіб./І.Л. Шевченко. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003 – 108 с. 
4. Державна Фармакопея України. Державне підприємство «Науково – експертний фармакопейний 
центр». – Харків РІРЕГ, 2001. – 556 с. 

5. Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. Практикум з загальної та неорганічної хімії. 

Посібник. Вінниця: НОВА КНИГА, 2003.-112 с 
 

 

 

 

15. Інформаційні ресурси 

1. Базова та допоміжна  література. 

2. Лекційні матеріали, таблиці. 

3. Слайди. 

4. Інформаційний матеріал  електронної бібліотеки. 

 

 

 

 

 


