ПИТАННЯ З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА КОСМЕТИЧНОЇ ХІМІЇ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО АУДИТОРНОГО КОНТРОЛЮ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
3 КУРСУ (4,5 РОКІВ НАВЧАННЯ)
4 КУРСУ (5,5 РОКІВ НАВЧАННЯ)
ФАКУЛЬТЕТУ СТУПЕНЕВОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ
Загальна фармацевтична та косметична хімія
1. Предмет та завдання фармацевтичної та косметичної хімії і її зв’язок з
іншими дисциплінами [6, 8, 14].
2. Джерела та методи здобування лікарських речовин та косметичних засобів
[6, 8, 14].
3. Державні принципи та положення, які регламентують якість лікарських та
косметичних засобів. Державна Фармакопея України (ДФУ) як основний
нормативний документ, який регламентує питання контролю якості лікарських
засобів [1, 6, 8].
4. Загальні фармакопейні положення по випробуванню лікарських речовин
на чистоту[1, 6, 8]. Аналіз води очищеної. [1С. 389, 6, 8].
Лікарські і косметичні засоби неорганічної природи
5. Ідентифікація лікарських речовин і косметичних засобів неорганічної
природи реакціями на катіони та аніони [1С.68-74, 6 С.38-52, 8 С.4-10].
6. Лікарські і косметичні засоби, що містять елементи VII і VI груп
періодичної системи Д.І. Менделєєва [6 С.72-92, 8 С.22-36]: натрію фторид [1
С.422], кислота хлористоводнева [2 С.379], натрію та калію хлориди [2
С.365,422], натрію та калію броміди [2 С.360, 409], йод [2 С.357], натрію та
калію йодиди [2 С.363,412], калію перманганат [2 С.364], розчин водню
пероксиду[2 С.309], натрію тіосульфат [2 С.421], сірка для зовнішнього
застосування [2 С.450]. Властивості, методи дослідження (ідентифікація та
кількісне визначення), застосування в медицині та косметології.
7. Лікарські і косметичні засоби, що містять елементи V, IV та III груп
періодичної системи Д.І. Менделєєва: аміаку розчин [3 С.314], вісмуту нітрат
основний [2 С.421], натрію гідрокарбонат [2 С.421], кислота борна [2 С.421],
натрію тетраборат[2 С.421]. Властивості, методи дослідження, застосування.
8. Лікарські і косметичні засоби, що містять елементи II, I груп періодичної
системи Д.І. Менделєєва: кальцію хлорид [2 С.369], магнію оксид [1 С.409],
магнію сульфат [2 С.391], цинку оксид [2 С.483], цинку сульфат [2 С.484],
срібра нітрат [2 С.453]. Властивості, методи дослідження (ідентифікація та
кількісне визначення), застосування.
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