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Лабораторія практичної фармації № 3 

 

Лабораторія практичної фармації №3 на кафедрі хімії, фармацевтичного аналізу 

та післядипломної освіти  була створена в лютому 2012 року. 

Лабораторія формує практичні навички з наступних дисциплін: неорганічна 

хімія, аналітична хімія, органічна хімія, фізична та колоїдна хімія, фармацевтична 

хімія, токсикологічна хімія (для студентів фармацевтичного факультету); неорганічна 

хімія, аналітична хімія, органічна хімія, техніка лабораторних робіт, хімічний модуль 

(для студентів фахового медичного коледжу). 

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НАЯВНИХ ПРИЛАДІВ 

В лабораторії в наявності є прилади, за допомогою яких можна проводити 

якісний аналіз речовин (їх ідентифікацію), а також визначати кількісні параметри 

розчинів речовин різного походження. Тут використовуються хімічні (класичні) та 

інструментальні методи дослідження. 

 

 
 

Фотометр електричний КФК–3 призначений для визначення оптичної 

густини  та коефіцієнтів пропускання прозорих розчинів і прозорих твердих зразків, 

а також для вимірювання швидкості зміни оптичної густини речовини і визначення 

концентрації речовини після попереднього градуювання фотометра. Прилад 

використовується в медицині, в хімічній, фармацевтичній та інших галузях. 

Рефрактометр універсальний лабораторний УРЛ – призначений для 

безпосереднього вимірювання показника заломлення рідких і твердих речовин, що 

використовується для розрахунків концентрації розчинів та проведення їх 

ідентифікації. Область застосування даного приладу: хіміко-аналітичні лабораторії 

підприємств, науково-дослідних інститутів різних областей народного господарства. 



Сахариметр універсальний СУ – 5 використовується для визначення 

концентрації цукрів в розчинах за кутом обертання площини поляризації 

поляризованого променя. 

рН –метр типу ОР-110 призначений для швидкого визначення величини рН 

розчинів. Прилад виготовлений у переносному виконанні і придатний для виконання 

вимірів в польових умовах ( наприклад, визначення рН стічних вод, харчова 

промисловість та ін.). 

Кондуктометр типу ОК-113 використовується для вимірювання провідності 

розчинів, а з допомогою калібрувального опору – для визначення постійної комірки. 

Кондуктометрія широко використовується в аналітичних методах для визначення 

забруднення води, перевірки регенерації йоннообмінних смол и процесів очистки 

води. 

Центрифуга використовується в якісному аналізі для відділення осадів від 

розчинів при систематичному ході аналізу. 

В лабораторії практичної фармації №3 виконуються аналізи з використанням 

титриметричних методів аналізу, а саме;  

– кислотно-основне титрування (визначаються вмісти кислот, основ та солей, що 

гідролізують); 

– окисно-відновне титрування (визначаються концентрації окисників та 

відновників, а також ненасичених вуглеводнів ряду етилену та похідних 

ароматичних вуглеводнів); 

– осаджувальне титрування дозволяє визначити вміст галогенід- та тіоціанат- йонів, 

а також йонів аргентуму; 

– комплексонометрія ( визначає вміст важких та лужноземельних металів, твердість 

води). 

Для проведення титриметричних методів аналізу використовуються як бюретки 

з резиновою трубкою (бюретка Мора), так і бюретки з автоматичним нулем. 

 

 

Хроматографічні методи аналізу представлені тонкошаровою 

хроматографією і дозволяють розділити суміш речовин на компоненти, 

ідентифікувати їх, провести якісне визначення складу та кількісний вміст речовин, а 

також встановити ступінь чистоти препарату. 



Випускники фармацевтичного факультету використовують лабораторію 

практичної фармації №3 в процесі вивчення фармацевтичної хімії на 3-му, 4-му та 5-

му курсах, а також при підготовці до державної атестації. 

 

 


