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проф. Парченко В.В. 
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кафедри: фармацевтичної хімії, органічної та біоорганічної хімії, аналітичної хімії, фізколоїдної 

хімії, біологічної хімії, кафедра фармакогнозії, фармакології та ботаніки, природничих дисциплін 
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адреса: пр. Маяковського, 26, 69035, м. Запоріжжя, Україна 

 

2. Анотація курсу: 

Семестр(и): 1-6.  

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 360 год., з них лекції – 20 год., практичні заняття – 80 

год., самостійна робота – 260 год., кількість кредитів ЄКТС – 12.  

Мета курсу: розвиток та формування у майбутнього доктора філософії високого інтелектуального та 

особистісно-професійний потенціалу, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, 

світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, необхідних для майбутнього 

науковця та фахівця в області фармації для здійснення науково-педагогічній (викладацькій) та науково-

дослідницької діяльності, який затребуваний на світовому ринку праці у відповідності до вимог 

сьогодення. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування теоретичних та практичних навичок, 

методології спрямованого пошуку (створення) та стандартизації ЛЗ, АФІ та БАР синтетичного, 

природного походження та лікарської рослинної сировини. 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії навчальна 

дисципліна забезпечує набуття здобувачем компетентностей:  

 інтегральні: 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі наукової фармацевтичної діяльності, проводити 

оригінальне наукове дослідження та здійснювати науково-дослідницьку інноваційну діяльність в 

методології пошуку (створення) та стандартизації лікарських засобів (ЛЗ), активних фармацевтичних 

інгредієнтів (АФІ) та біологічно активних речовин (БАР)» на основі глибокого переосмислення наявних 

та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної практики. 

  загальні: 

1. Здатність до підвищення професійної кваліфікації. 

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати ідеї. 

3. Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших професій у 

національному та міжнародному контексті. 

4. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт 

 спеціальні (фахові, предметні): 

1. Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом та освітньою діяльністю. 

2. Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері фармації і медицини та за напрямком 

наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези. 

3. Здатність формулювати мету, завдання, розробляти дизайн, проект наукового дослідження та 

планувати експеримент. 

4. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей та завдань наукового 

проекту. 

5. Володіння сучасними методами наукового дослідження. 



6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз, 

валідацію методик та узагальнення. 

7. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в теорію та практику фармації, освіту та 

інші сектори суспільства.  

8. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій мові відповідно до 

національних та міжнародних стандартів. 

9. Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності та навчально-методичної роботи. 

10. Здатність до лідерства, керування колективом. 

11. Дотримання етики та академічної доброчесності. 

 

Результати навчання дисципліни: 

- усвідомлювати й розуміти загальні тенденції розвитку фармацевтичної науки в цілому;  

- демонструвати знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії 

розвитку та сучасного стану наукових знань у області фармації, оволодіння термінологією з 

наукового напряму, що досліджується;  

- знати основи застосування елементів теоретичного та експериментального дослідження у 

професійній діяльності, демонструвати систематичне сприйняття та розуміння системи 

теоретичних чи практичних знань в галузі дослідження;  

- створювати та пояснювати нові знання шляхом проведення дослідження, розширювати передові 

напрями галузі знань;  

- усвідомлення значущості та наявності потреби постійного удосконалення професійних знань, 

умінь, навичок та педагогічної майстерності.  

Уміння:  
- демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та загальнокультурного рівню, 

самореалізації; 

- інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних технологій, 

критично мислити, застосовувати методи аналізу і синтезу, інтерпретувати, валідувати методики 

дослідження, узагальнювати результати науково-дослідницької діяльності; 

- виявляти невирішені проблеми у фармацевтичній науці, формулювати питання та визначати 

шляхи їх рішення; 

- критично використовувати наукові теорії та засвоєні теоретичні знання при розв’язанні 

практичних дослідницьких завдань, обирати й використовувати відповідні засоби для побудови 

дослідження;  

- здійснювати пошук інформації в науковій та методичній літературі, використовуючи різноманітні 

ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси, архівні матеріали;  

- створювати та оприлюднювати наукові публікації в основних наукових журналах;  

- визначати завдання дослідницького пошуку та ефективно планувати час для отримання 

необхідних результатів, організовувати й аналізувати свою дослідницько-пошукову діяльність;  

- удосконалювати свої педагогічні знання з метою їх творчого застосування в теорії й практиці 

навчання і виховання студентів.  

Комунікація:  
- представляти для обговорення результати своєї наукової роботи;  

- уміти з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з суб’єктами взаємодії, 

застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи власні 

інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації;  

- брати участь у дискусіях із фахівцями у області фармації, фармацевтичного виробництва, 

медицини, ветеринарії тощо.  

Автономія і відповідальність:  
- демонструвати етичну поведінку в дотриманні принципів наукового дослідження; 

- дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих 

наукових результатів; 

- виявляти ініціативу та соціальну відповідальність за результати прийняття рішень у різних 

ситуаціях;  



- виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності. 

 

Необхідні навчальні компоненти (пререкізити, кореквізити і постреквізити): в межах 

третього (освітньо-наукового) рівня (див. структурно-логічна схема освітньо-наукової програми).  

Зміст дисципліни: 8 змістових модулів, 23 тем: 

Змістовий модуль 1. Сучасний стан та проблеми розвитку фармацевтичної хімії, фармакогнозії 

та фітохімії.  

- Тема 1. Система стандартизації та сертифікації лікарських засобів природного та синтетичного 

походження.  

- Тема 2. Етапи створення та реєстрації нових лікарських засобів природного та синтетичного 

походження.  

Змістовий модуль 2. Методологічні підходи до створення активних фармацевтичних інгредієнтів 

(АФІ) та біологічно активних речовин (БАР) природного та синтетичного походження.  

- Тема 1. Методологічні підходи до створення АФІ та БАР природного та синтетичного походження.  

- Тема 2. Іn silico методологія спрямованого пошуку біологічно активних сполук.  

Змістовий модуль 3 Теоретичні аспекти сучасного органічного синтезу та аналізу.  

- Тема 1. Теоретичні аспекти сучасного органічного синтезу та аналізу. Техніка лабораторних робіт 

в органічному синтезі та аналізі. Сучасні методи вилучення та визначення БАР.  

- Тема 2. Формування вуглецевого каркасу органічних сполук. Перетворення функціональних груп.  

- Тема 3. Планування органічного синтезу складних молекул. Захисні групи в органічному синтезі. 

Синтез комбінаторних бібліотек та їх скринінг. 

Змістовий модуль 4. Сучасний фармакологічний, мікробіологічний скринінг та метаболізм ЛЗ.  

- Тема 1. Стратегія та етапи проведення фармакологічного скринінгу. Традиційний та 

нетрадиційний скринінг: in vitro та in vivo, високопропускний скринінг тощо.  

- Тема 2. Безпечність та ефективність лікарських засобів. 

- Тема 3. Метаболізм ЛЗ та його роль в організмі. Фази метаболізму. Методи ізолювання метаболітів 

із біологічного матеріалу. Підходи до якісного та кількісного визначення метаболітів. 

Змістовий модуль 5. Особливості фармакопейного та фармацевтичного аналізу ЛЗ, АФІ, БАР 

природного та синтетичного походження та лікарської рослинної сировини.  
- Тема 1. Особливості фармакопейного та фармацевтичного аналізу ЛЗ, АФІ, БАР природного та 

синтетичного походження та лікарської рослинної сировини.  

- Тема 2. Фізичні та фізико-хімічні методи аналізу ЛЗ, АФІ, БАР природного та синтетичного 

походження.  

- Тема 3. Сучасні методи вилучення та визначення БАР з лікарської рослинної сировини.  

- Тема 4. Визначення параметрів якості лікарських препаратів промислового та екстемпорального 

виробництва.  

- Тема 5. Стабільність та терміни зберігання лікарських засобів природного і синтетичного 

походження та лікарської рослинної сировини.  

Змістовий модуль 6. Стандартні процедури валідації методик контролю якості ЛЗ, АФІ та БАР 

природного та синтетичного походження.  

- Тема 1. Валідація титрометричних та фізико-хімічних методик кількісного визначення 

лікарських засобів, АФІ, БАР та комбінованих препаратів.  

- Тема 2. Валідація методик контролю вмісту домішок у готових лікарських засобах та АФІ 

хроматографічними методами.  

- Тема 3. Валідація методик контролю залишкових розчинників у лікарських засобах та АФІ 

методом газової хроматографіїТема 4. Валідація методик кількісного визначення при 

дослідженні біоеквівалентності in vitro. 
Змістовий модуль 7. Лікарські засоби спеціального призначення.  
- Тема 1. Біофармацевтичні, діагностичні та гомеопатичні лікарські засоби. Косметичні лікарські 

формию Загальна характеристика, підходи до вивчення та контролю якості. 

- Тема 2. Ветеринарні та агрохімічні препарати. Загальна характеристика, підходи до вивчення та 

контролю якості. 



- Тема 3. Біологічні активні добавки, фітохімічні препарати тощо. Загальна характеристика, підходи 

до вивчення та контролю якості. 

Змістовий модуль 8. Cпеціальна фармацевтична хімія та фармакогнозія. 

Тема 1. Сучасні ЛЗ, АФІ та БАР з предмету дисертаційного дослідження: методи синтезу або джерела 

добування, аналіз, біологічна активність, метаболізм та аспекти застосування у медичній практиці. 

Характеристика лікарської рослинної сировини. 

Види навчальних занять: лекції, практичні заняття із використанням необхідного обладнання, 

самостійна робота здобувачів наукового ступеня доктора філософії, індивідуальна 

робота;дистанційне навчання (з залучення здобувачів наукового ступеня доктора філософії до 

міжнародно визнаних оn-line курсів, вебінарів та освітніх ресурсів). 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна. 

Форми підсумкового контролю: 6 заліків (1–6 семестри). 

Засоби діагностики успішності навчання: виконання теоретичних і практичних завдань, а також 

методологічних завдань. 

Мова навчання: українська. 

3. Оцінювання: 

При оцінюванні успішності аспірантів застосовується Інструкція з методики оцінювання 

успішності студентів, яку розглянуто і затверджено на спільному засіданні Вчених Рад медичних, 

фармацевтичних та міжнародних факультетів 28.04.2012 р. протокол №8. 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки 

підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних 

знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою навчальної 

дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні кожного модуля, становить 

200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів. Підсумковий модульний контроль 

здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з 

модуля. Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 

контроль теоретичної та практичної підготовки. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає 

фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, 

якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 максимальних 

балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не більше 10). 

Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною 

п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. При цьому враховуються усі 

види робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої теми. 

 

Залік здійснюється по завершенні вивчення всіх тем семестру на останньому практичному занятті в 

семестрі. До підсумкового модульного контролю допускаються аспіранти, які відвідали усі передбачені 

навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, 

не меншу за мінімальну.    

Програма заліку включає обов’язкову і варіативну частини.  

Обов’язкова частина охоплює наукові та практичні питання «Сучасні аспекти створення та 

стандартизації лікарських засобів (ЛЗ), активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) та біологічно 

активних речовин (БАР)» та складається з виконання завдань різних типів:  

- теоретичне завдання передбачає письмову відповідь на теоретичні питання, які стосуються 

методологічних підходів щодо пошуку БАР, синтезу органічних молекул, методів очищення та 

виділення сполук та БАР із ЛРС, фізико-хімічних властивостей лікарських речовин, АФІ та БАР, 

стандартизації АФІ, лікарських засобів промислового, екстемпорального виробництва та лікарських 

засобів спеціального призначення з використанням сучасних хімічних та фізико-хімічних методи 

аналізу, біологічного скринінгу, безпеки лікарських засобів та спеціальної фармацевтичної хімії, що 

дає можливість оцінити теоретичний рівень професійної підготовки за спеціальністю;  

- практичне завдання – це письмове розв’язання комплексного ситуаційного завдання, яке стосується 

дисертаційного дослідження – знання та трактування фізико-хімічних (роз’яснення спектрів) та 



біологічних (експериментальні моделі) методів дослідження, валідації аналітичних методик, in silico 

методології спрямованого пошуку БАР (докінг, PASS, правило Ліпінського, SAR-, QSAR-методи) 

тощо (відповідно до напряму дослідження). 

Варіативна частина стосується наукових та практичних аспектів відповідно до обраного напряму 

дисертаційної роботи: 

- методологічне завдання передбачає визначення та обґрунтування методологічних засад проведення 

дослідження чи процедур за запропонованою темою, визначення дизайну дослідження. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні заліку, становить 80 балів. 

Залік вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 50 балів. 

 

4. Політика курсу: обов’язкове дотримання академічної доброчесності аспірантами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. 


