
 



 



ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни «Фармакологія» складена відповідно до освітньої програми 
«Фармація» другого (магістерського)  рівня вищої освіти. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
Галузь знань 22 Охорона здоров'я  
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 
Освітній ступінь Магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Обов’язкова 
Кількість кредитів ECTS 8 
Загальна кількість годин 240 
Форма підсумкового контролю Залік, Іспит 

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 5,6 5,6 
Кількість аудиторних годин: 99 36 

лекції 33 14 
практичні заняття 66 22 

семінарські занняття - - 
лабораторні заняття, год. - - 

Самостійна робота, год. 141 204 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 3/3 - 

Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета: Мета вивчення курсу − на основі глибоких наукових знань сформувати теоретичні знання 
та практичні навички щодо засвоєння основних питань з фармакології, фармакодинаміки, 
фармакокінетики та фармакобезпеки ліків. 
 
 Завдання: 
Завданням навчальної дисципліни є  вивчення: систематизації лікарських засобів за 
фармакологічними групами та особливостей їх раціонального застосування; рекомендації і 
обґрунтування найбільш раціональних замінників препаратів у разі їх відсутності в аптеці для 
подальшого їх використання в практичній діяльності; питань комбінування та взаємодії лікарських 
засобів з урахуванням фармакологічної сумісності; специфіки роботи з міжнародною та 
торговельною номенклатурою лікарських засобів. 
 
Набуття компетентностей: 
 
Загальні компетентності (ЗК):  
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  



ЗК 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 
Спеціальні (фахові) компетентності:  
ФК 1 Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою 
профілактики поширених захворювань, попередження небезпечних інфекційних, вірусних та 
паразитарних захворювань, а також з метою сприяння своєчасному виявленню та підтриманню 
прихильності до лікування цих захворювань згідно з їхніми медико-біологічними 
характеристиками та мікробіологічними особливостями. 
ФК 2 Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та постраждалим у екстремальних 
ситуаціях та при невідкладних станах. 
ФК 3 Здатність визначати перспективні напрямки та завдання фармацевтичного сектору галузі 
охорони здоров’я та соціальні пріоритети у забезпеченні населення лікарськими засобами для 
реалізації доступної і ефективної фармакотерапії та профілактики захворювань населення. 
ФК 4 Здатність забезпечувати раціональне застосування рецептурних та безрецептурних 
лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту згідно з фізико-хімічними, 
фармакологічними характеристиками, біохімічними, патофізіологічними особливостями 
конкретного захворювання та фармакотерапевтичними схемами його лікування. 
ФК 5 Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування населенням 
лікарських засобів згідно даних щодо їх клініко-фармацевтичних характеристики, а також з 
урахуванням суб’єктивних ознак та об’єктивних клінічних, лабораторних та інструментальних 
критеріїв обстеження хворого. 
ФК 6 Здатність визначати лікарські засоби, ксенобіотики, токсини та їх метаболіти у біологічних 
рідинах та тканинах організму, проводити хіміко- токсикологічні дослідження з метою 
діагностики гострих отруєнь, наркотичного та алкогольного сп’янінь. 
 
Результати навчання:  
ПРН 3  Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 
ПРН 5  Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних 
джерел та використання цих результатів для рішення типових та складних спеціалізованих завдань 
професійної діяльності. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність 
за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях 

ПРН 12 Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з 
урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних та 
фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати споживачам безрецептурні лікарські засоби та 
інші товари аптечного асортименту з наданням консультативної допомоги та фармацевтичної 
опіки. 
ПРН 14 Визначати вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, розподілу, 
депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і обумовлені станом, особливостями 
організму людини та фізико-хімічними властивостями лікарських засобів. 
ПРН 21 Сприяти збереженню здоров’я, зокрема профілактиці захворювань, раціональному 
призначенню та використанню лікарських засобів. Виконувати сумлінно свої професійні 
обов’язки, дотримуватися норм законодавства щодо просування та реклами лікарських засобів. 
Володіти психологічними навичками спілкування для досягнення довіри та взаєморозуміння з 
колегами, лікарями, пацієнтами, споживачами. 

 
 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

ЗМ 1. ЗАГАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКА РЕЦЕПТУРА 
 

            Тверді лікарські форми. Особливості виписування у рецептах та застосування.  
 

Правила виписування та особливості застосування 
. 

Новогаленові препарати, їх дозування та пропис. Лікарські збори. Способи застосування. 
 

Поняття про безпеку лікарських засобів. 
 
 
ЗМ 2. СПЕЦІАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ 
 
Тема 5. Лікарські засоби, що впливають на нервову систему 
 

         Розподіл лікарських засобів за фармакологічними групами. Проведення взаємозаміни 
лікарських засобів безрецептурного відпускання. Надання рекомендації щодо раціонального 
застосування лікарських засобів, що відпускаються без рецепта. Здійснення фармацевтичної опіки 
на лікарські засоби безрецептурного відпускання. 

 
 
 
 

Тема 1. Введення в медичну рецептуру. Тверді лікарські форми  
Закон України «Про лікарські засоб».  
Поняття про лікарську рецептуру, лікарську сировину, речовину, засіб, форму, препарат.  
Рецепт: структура та правила виписування рецептів для дорослих та дітей, види 
рецептурних бланків.  
Поняття про магістральні та офіцинальні лікарські засоби.  
Способи виписування лікарських форм в рецептах.  
Вибір лікарських форм для певних клінічних ситуацій.  

Тема 2. М`які лікарські форми.  
М′які лікарські форми.  
Вимоги до м’яких лікарських форм. 

Тема 3. Рідкі лікарські форми.  
Розчини для ін′єкцій. Вимоги до ін′єкційних розчинів, правила виписування; шляхи 
введення. Методи стерилізації ін′єкційних розчинів. Особливості застосування у 
стоматології. 
Дозування рідких лікарських форм. Загальна характеристика настоїв, настоєк, емульсій, 
екстрактів. 
Форми пропису мікстур, їх характеристика та склад.  
Сиропи, ароматичні води та слизі, як складові інгредієнти мікстур, їх дозування.  

Тема 4. Загальна фармакологія. 
Фармакокінетика та фармакодинаміка лікарських засобів. 
Фактори, що впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських засобів.  
Змінювання дії лікарських речовин при  їх повторному введені.  
Медичні та соціальні аспекти боротьби з лікарською залежністю. 
Принципи раціонального комбінування лікарських засобів.  
Побічні та токсичні дії лікарських речовин. Тератогенність, ембріотоксичність. 



Тема 6. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію 
Місцеві анестетики (тетракаїну гідрохлорид, прокаїн, бензокаїн, лідокаїну гідрохлорид, 

тримекаїн, ультракаїну гідрохлорид, бупівакаїн ). 
Порівняльна характеристика дії препаратів при різних видах анестезії. 
В’яжучі засоби (танін, вісмуту субцитрат, кора дуба, шавлія лікарська тощо). 

Фармакодинаміка, показання до застосування. 
Обволікальні та адсорбівні засоби (крохмаль, насіння льону, корінь алтеї лікарської, 

ентеросгель, активоване вугілля, альмагель, діосмектит). Дія. Застосування.  
Подразнювальні засоби (розчин амоніаку, препарати ментолу, гірчичники, перцевий 

пластир, олія терпентинова очищена та ін.). Місцева і рефлекторна дія. Показання до 
застосування. 

 
Тема 7.  Лікарські засоби, що діють у ділянці холінергічних синапсів 
Основні відомості про еферентну іннервацію. Поділ еферентних нервів на холінергічні та 

адренергічні. Поняття про холіно- та адренорецептори. 
Класифікація лікарських засобів, які впливають на еферентну іннервацію. 
М-холіноміметики (пілокарпіну гідрохлорид, ацеклідин). Механізм дії. Вплив на розмір 

зіниці ока, серце, секреторні органи, тонус м’язів. Показання до застосування. Побічні дії. 
Н-холіноміметики (цититон). Особливості дії, застосування. Токсична дія нікотину. 

Шкідливість куріння для організму. Лікарські препарати, що полегшують відвикання від куріння 
(табекс, нікоретте). 

Антихолінестеразні засоби (неостигміну метилсульфат, галантаміну гідробромід, 
фізостигміну саліцилат, армін). Механізм дії. Порівняльна характеристика окремих препаратів. 
Показання до застосування. Токсичність фосфорорганічних сполук (ФОС). Допомога в разі 
отруєння (дипіроксим, ізонітрозин, алоксим). 

М-холіноблокатори (атропіну сульфат, препарати беладони, платифіліну гідротартрат, 
скополаміну гідробромід, метацин, іпратропію бромід, тропікамід, пірензепін). Вплив на м-
холінорецептори та центральну нервову систему. Гостре отруєння атропіном, допомога при 
отруєнні. Порівняльна характеристика препаратів. Показання до застосування. 

Н-холіноблокатори: гангліоблокатори (гексаметонію бензосульфонат, азаметонію бромід, 
димеколін, пахікарпіну гідройодид, трепірію йодид). Фармакодинаміка, показання до 
застосування, побічні дії; міорелаксанти (тубокурарину хлорид, піпекуронію бромід, векуронію 
бромід, меліктин, суксаметонію йодид). Механізм дії, застосування, профілактика ускладнень. 

 
Тема 8.  Лікарські засоби, що діють у ділянці адренергічних синапсів 
Адренорецептори: визначення, класифікація на α і β. 
Адреноміметики. Класифікація за дією на адренорецептори: 
α-адреноміметики (норепінефрин, фенілефрину гідрохлорид, нафазолін, ксилометазолін, 

оксиметазоліну гідрохлорид, тетризолін); 
β-адреноміметики (сальбутамол, кленбутерол, фенотерол, добутамін); 
α, β-адреноміметики (адреналіну гідрохлорид, ефедрину гідрохлорид). Механізм дії. 

Застосування. Побічні дії. 
Антиадренергічні засоби. Класифікація: 

 α-адреноблокатори (дигідроерготамін, дигідроерготоксин, фентоламін, доксазозин, теразозин, 
празозин, пророксан, ніцерголін); 

 β-адреноблокатори (пропранолол, талінолол, атенолол, метопролол, бісопролол, 
бетаксолол); 

 симпатолітики (резерпін). 
Механізм дії. Застосування. Фармакодинаміка. Побічні дії. 
 
 
 



Тема 9.  Лікарські засоби, що пригнічують центральну нервову систему 
Основні відомості про будову та функції центральної нервової системи (ЦНС). 

Класифікація лікарських засобів, що діють на ЦНС. 
Засоби для наркозу. Поняття про наркоз. Стадії наркозу. Види наркозу. Премедикація. 
Засоби для інгаляційного наркозу (ефір, фторотан, діазоту оксид, енфлуран, ізофлуран). 

Порівняльна характеристика. Ускладнення до і після наркозу, їх профілактика. 
Засоби для неінгаляційного наркозу (тіопентал-натрій, пропанідид, натрію оксибутират, 

кетаміну гідрохлорид). Порівняльна характеристика. 
Спирт етиловий. Місцева дія. Застосування в медичній та фармацевтичній практиці. Вплив на 

ЦНС та організм у цілому. Гостре отруєння спиртом етиловим, допомога. Хронічне отруєння 
(алкоголізм хронічний). Лікування хронічного алкоголізму (апоморфін, тетурам). 

Снодійні засоби. Сон, його значення. Причини безсоння. Класифікація снодійних засобів: 
 похідні барбітурової кислоти (фенобарбітал); 
 похідні бензодіазепіну (нітразепам); 
 снодійні засоби різних хімічних груп (зопіклон, золпідем, доксиламін, бромізовал тощо). 

Порівняльна характеристика снодійних засобів. Гостре отруєння, допомога. 
Протисудомні засоби 
Протиепілептичні засоби (фенобарбітал, фенітоїн, карбамазепін, етосуксимід, натрію 

вальпроат, клоназепам). Поняття про епілепсію. Основні принципи фармакотерапії епілепсії. 
Механізм дії засобів. Застосування їх при різних видах епілепсії. 

Протипаркінсонічні засоби (тригексифенідил, леводопа, селегілін, амантадин, наком, 
мадопар). Поняття про хворобу Паркінсона, паркінсонізм. Класифікація протипаркінсонічних 
засобів за механізмом дії. Механізм дії даних препаратів, застосування, побічні дії. 

 
 
Тема 10. Анальгетики  
Поняття про біль. Види болю. Класифікація анальгетиків. 
Наркотичні анальгетики (морфіну гідрохлорид, кодеїн, етилморфіну гідрохлорид, 

тримеперидин, фентаніл, трамадол тощо). Механізм дії. Показання до застосування. Побічні дії. 
Вплив наркотичних анальгетиків на ЦНС, функцію шлунка. Звикання. Лікарська залежність 
(наркоманія, токсикоманія). Профілактика наркоманії. Гостре отруєння. Мета призначення 
налоксону при гострому отруєнні. Поняття про нейролептаналгезію. 

Ненаркотичні анальгетики та нестероїдні протизапальні засоби (парацетамол, метамізол 
натрію, цитрамон, баралгетас, кислота ацетилсаліцилова, фенілбутазон, диклофенак натрію, 
кетопрофен, ібупрофен, мелоксикам, індометацин, целекоксиб, німесулід та ін.). Механізм 
протизапальної, жарознижувальної та анальгезуючої дії. Фармакодинаміка, показання до 
застосування, побічні дії. 

 
 Тема 11. Психотропні засоби пригнічувальної дії 

Класифікація психотропних засобів.  
Седативні засоби (броміди, препарати валеріани, персен, трава собачої кропиви, 

новопасит, кардіофіт). Вплив на ЦНС. Механізм дії, показання до застосування.  
Транквілізатори. Класифікація, номенклатура лікарських засобів (діазепам, феназепам, 

мезапам, гідазепам, гідроксизин, мебікар, алпразолам, лоразепам). Фармакологічні ефекти, 
показання до застосування, побічні ефекти, протипоказання. 

Нейролептики (хлорпромазин, дроперидол, галоперидол, перфеназин, левомепромазин, 
сульпірид). Загальна характеристика групи. Вплив на психічну (вищу нервову) діяльність. 
Класифікація, номенклатура. Фармакодинаміка, показання до застосування, побічні ефекти, 
протипоказання. 

 
 
 



Тема 12. Лікарські засоби, що збуджують центральну нервову систему 
Антидепресанти. Класифікація, номенклатура: 

 трициклічні (амітриптилін); 
 інгібітори моноамінооксидази (ніаламід, піразидол); 
 селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну (флуоксетин, сертралін); 
 рослинні препарати (гіперицин). 

Фармакодинаміка, показання до застосування. Побічні дії. 
Ноотропні засоби (пірацетам, гамма-аміномасляна кислота, піридитол, пантогам, фенібут, 

натрію оксибутират). Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії. 
Загальнотонізуючі засоби (адаптогени): настоянки та рідкі екстракти (женьшеню, 

лимонника, заманихи, родіоли рожевої, елеутерокока, левзеї, ехінацеї), сапарал, пантокрин, 
цитрулін. 

Механізм дії. Застосування. 
Психостимулятори (мезокарб, кофеїн-бензоат натрію). Особливості  впливу на психічну 

діяльність, серцево-судинну систему. Показання до застосування. 
Аналептики (камфора, нікетамід, бемегрид, етимізол, кофеїн-бензоат натрію, цититон, 

сульфокамфокаїн). Пряма та рефлекторна дія на дихальний і судиноруховий центри. Застосування. 
Побічні дії. 
 
 

ЗМ 3. ФАРМАКОЛОГІЯ ЗАСОБІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЮ  ОРГАНІВ ТА 
СИСТЕМ 

 
Тема 13. Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання 
Протикашльові лікарські засоби  
Загальна характеристика групи. Класифікація, номенклатура: 

 наркотичні (центральні) протикашльові засоби (кодеїну фосфат, етилморфіну гідрохлорид); 
 ненаркотичні протикашльові засоби (глауцин, окселадину цитрат, бутамірату цитрат, 

лібексин, тусин плюс та інші). 
Фармакодинаміка, показання до застосування. 

 
Відхаркувальні лікарські засоби 
 
Класифікація, номенклатура (трава термопсису, алтемікс, мукалтин, пертусин, трипсин 

кристалічний, бромгексин, амброксол, ацетилцистеїн тощо). Фармакодинаміка, показання до 
застосування. Побічні дії. 

 
Лікарські засоби для лікування бронхіальної астми 
Бронхіальна астма: причини, види. Класифікація засобів за механізмом дії, їх 

номенклатура: 
— бронхолітики: 

• адреноміметики (сальбутамол, фенотерол, адреналіну гідрохлорид, ефедрину 
гідрохлорид);  

• м-холіноблокатори (атропіну сульфат, іпратропію бромід);  
• спазмолітики міотропної дії (амінофілін, теофілін); 

— протиалергічні лікарські засоби (натрію кромоглікат, кетотифен). 
— глюкокортикостероїди (мазипредон, беклометазону дипропіонат). 
Порівняльна характеристика. Показання до застосування. 
 
Лікарські засоби, що призначаються при набряку легень  
 
Номенклатура (гексаметоній, маніт, фуросемід, амінофілін, кисень, спирт етиловий, 



антифомсилан). Мета призначення цих препаратів при набряку легень. 
 
Тема 14 Лікарські засоби, що впливають на серцево-судинну систему 
 
Кардіотонічні лікарські засоби 
 
Серцеві глікозиди. Загальна характеристика. Фармакодинаміка. Класифікація, номенклатура: 

 препарати наперстянки (дигітоксин, дигоксин, ланатозид); 
 препарати горицвіту (трава горицвіту весняного, адонізид);  
 препарати строфанту (строфантин); 
 препарати конвалії (корглікон). 

Особливості дії. Показання до застосування. Порівняльна характеристика серцевих глікозидів. 
Гостре та хронічне отруєння серцевими глікозидами. Допомога. 

Неглікозидні кардіотонічні засоби (амринон, мілринон, добутамін). Механізм дії. 
Застосування. 

 
Протиаритмічні лікарські засоби 
 
Види та причини аритмій. Класифікація, номенклатура протиаритмічних засобів. 
Засоби для корекції тахіаритмій: 

 мембраностабілізатори (хінідину сульфат, прокаїнамід, морацизину гідрохлорид та ін.); 
 β-адреноблокатори (пропранолол та ін.); 
 блокатори кальцієвих каналів (верапаміл); 
 засоби, що відновлюють іонну рівновагу (калію хлорид, аспаркам); 
 інгібітори реполяризації (аміодарон). 

Порівняльна характеристика. Механізм дії. Застосування. 
Засоби для корекції брадиаритмій: 

 м-холіноблокатори (атропіну сульфат); 
 адреноміметики (адреналіну гідрохлорид, добутамін). 

Порівняльна характеристика. Механізм дії. Застосування. 
 
Гіпохолестеринемічні лікарські засоби 
 
Основні відомості про атеросклероз. Загальна характеристика групи. Класифікація, 

номенклатура: 
 засоби, що вливають на обмін ліпідів (ловастатин, симвастатин, флувастатин, правастатин, 

аторвастатин, фенофібрат, ципрофібрат); 
 антиоксиданти (токоферолу ацетат, рутин, кислота аскорбінова, метіонін, кислота 

глютамінова); 
 ангіопротектори (пірикарбат); 
 антиагреганти (тиклопідин, кислота ацетилсаліцилова); 
 засоби інших груп (кислота нікотинова, лінетол). 

Фармакодинаміка. Показання до застосування. 
 
Лікарські засоби, які впливають на мозковий кровообіг 
 
Класифікація, номенклатура: 

 блокатори кальцієвих каналів (німодипін, флунаризин, цинаризин); 
 α-адреноблокатори (дигідроерготамін, дигідроерготоксин, ніцерголін); 
 препарати, що містять екстракт гінкго білоба, алкалоїди барвінку (гінкго білоба екстракт, 

вінпоцетин); 



 комбіновані препарати (інстенон); 
 засоби різних груп (пентоксифілін, ксантинолу нікотинат, пірацетам). 

Особливості дії. Застосування. 
 
Антиангінальні лікарські засоби 
 
Поняття про ішемічну хворобу серця. Антиангінальні засоби: класифікація, номенклатура. 
Засоби, що зменшують потребу міокарда в кисні та поліпшують його кровопостачання 

(гліцерил тринітрат: нітрогліцерин, сустак, нітронг, нітрогранулонг, нітродерм, нітромазь; ериніт, 
ізосорбід динітрат, ніфедипін, амлодипін, верапаміл).  

Засоби, що знижують потребу міокарда в кисні (атенолол, метопролол, бісопролол, 
пропранолол).  

Засоби, що підвищують постачання міокарда киснем (валідол, дипіридамол). 
Засоби, що підвищують стійкість міокарда до гіпоксії та ішемії (триметазидин, мілдронат, 

інозин). 
Порівняльна характеристика антиангінальних засобів їх застосування. 
Лікарські засоби, що застосовуються при інфаркті міокарда: 

 наркотичні анальгетики (морфіну гідрохлорид, тримеперидин); 
 протиаритмічні (лідокаїну гідрохлорид, прокаїнамід); 
 антикоагулянти (гепарин, надропарин кальцію); 
 фібринолітичні препарати (стрептокіназа); 
 антиагреганти (кислота ацетилсаліцилова, клопідогрел); 
 інші групи. 

Мета призначення даних препаратів. 
 
Антигіпертензивні лікарські засоби 
 
Гіпертонічна хвороба. Причини виникнення. Антигіпертензивні засоби, класифікація, 

номенклатура. 
Нейротропні засоби (клонідину гідрохлорид, метилдофа, моксонідин, резерпін, 

гексаметонію бензосульфонат, азаметонію бромід, теразозин, доксазозин, пропранолол ). 
Антагоністи кальцію ( ніфедипін, амлодипін ). 
Периферичні вазодилятатори (гідралазин, нітропрусид натрію). 
Міотропні спазмолітичні засоби (бендазол, папаверину гідрохлорид, дротаверину 

гідрохлорид). 
Інгібітори АПФ (каптоприл, еналаприл, периндоприл, раміприл). 
Блокатори рецепторів ангіотензину II (вальзартан, ірбесартан, лозартан калію, 

кандесартан). 
Сечогінні засоби (гідрохлортіазид, фуросемід та інші). 
Комбіновані засоби (адельфан, норматенс, тенорік, тонорма, каптопрес, капозид, лозап 

плюс та інші). 
Порівняльна характеристика гіпотензивних засобів. 
 
Тема 15. Лікарські засоби, що впливають на функцію нирок 
 
Сечогінні засоби. Класифікація, номенклатура: 

 салуретики (гідрохлортіазид, клопамід, фуросемід, кислота етакринова, ацетазоламід); 
 калійзберігальні діуретики (спіронолактон, тріамтерен); 
 осмотичні діуретики (маніт);  
 сечогінні засоби рослинного походження (листя брусниці, трава хвоща польового, бруньки 

березові, листя мучниці, листя ортосифону, канефрон, нефрофіт та ін.); 
Фармакодинаміка, показання до застосування, побічні дії, протипоказання. 



Засоби, що підвищують виведення сечової кислоти та конкрементів (алопуринол, 
бензобромарон, цистенал, спазмоцистенал, оліметин). 

Подагра. Фармакодинаміка лікарських засобів для лікування хворих на подагру. 
Застосування. 

 
Тема 16. Лікарські засоби, що впливають на міометрій 
 
Класифікація, номенклатура: 

 засоби, що посилюють ритмічні скорочення міометрію (окситоцин, пахікарпіну гідройодид 
та інші); 

 засоби, що підвищують тонус міометрію і виявляють кровоспинну дію (ергометрину малеат, 
метилергометрин, котарніну хлорид та ін.); 

 засоби, що знижують тонус і скорочувальну активність міометрію (фенотерол, 
сальбутамол); 

 рослинні препарати (трава грициків звичайних, настоянка листя барбарису). 
Фармакодинаміка, показання до застосування, побічні дії, протипоказання. 
 
 
Тема 17. Лікарські засоби, що діють на кровотворення, систему згортання крові та 

фібриноліз 
 
Основні уявлення про анемію. Види анемії. 
Лікарські засоби, які впливають на еритропоез. Препарати: фероплект, фероплекс, 

тардіферон, феро-градумет, ферковен, ферум-лек, жектофер, коамід, ціанокобаламін, кислота 
фолієва. Порівняльна характеристика препаратів. 

Лікарські засоби, які впливають на лейкопоез. Препарати: натрію нуклеїнат, тималін, 
левамізол, меркаптопурин, циклофосфамід та ін.). Порівняльна характеристика препаратів. 

Основні уявлення про систему зсідання крові, фібриноліз, агрегацію тромбоцитів. 
Гемостатичні засоби. Препарати: тромбін, фібриноген, кальцію хлорид, менадіон, 

етамзилат). 
Порівняльна характеристика гемостатичних засобів. 
Антифібринолітичні засоби. Препарати (кислота амінокапронова, кислота 

амінометилбензойна, кислота транексамова). Механізм дії, фармакодинаміка, показання до 
застосування, побічні дії. 

Антикоагулянти:  
 антикоагулянти прямої дії (гепарин, надропарин кальцію, еноксапарин натрію, ревіпарин 

натрію, далтепарин натрію, гепаринова мазь); 
 антикоагулянти непрямої дії (феніндіон, аценокумарол).  

Фармакодинаміка, показання до застосування. Побічні дії. 
Антиагреганти. Препарати (кислота ацетилсаліцилова, дипіридамол, тиклопідин, 

клопідогрел). Механізм дії, фармакодинаміка, показання до застосування, побічні дії. 
Фібринолітичні засоби (фібринолізин, стрептокіназа, альтеплаза). Механізм дії. 

Застосування.  
 
Тема 18. Лікарські засоби, що впливають на функції органів травлення 
 
Лікарські засоби, що впливають на апетит 
 
Засоби, що підвищують апетит (полин гіркий, золототисячник звичайний, деревій звичайний, 

інсуліни). 
Особливості дії, застосування. Анорексигенні засоби та засоби, що зменшують вагу тіла 

(фепранон, орлістат та інші). 



 
Лікарські засоби, що регулюють секреторну функцію шлунка 
 
Поняття про гастрит, виразкову хворобу шлунка. 
Засоби, що призначаються при недостатній секреції залоз шлунка (пепсин, кислота 

хлороводнева, ацидин-пепсин, абомін, сік шлунковий натуральний, плантаглюцид). 
Засоби, що застосовуються при надмірній секреції залоз шлунка та виразковій хворобі 

шлунка:  
 м-холіноблокатори ( атропіну сульфат, пірензепін); 
 блокатори Н2-рецепторів (ранітидин, фамотидин);   
 інгібітори Н+-К+-АТФ-ази (омепразол, лансопразол, пантопразол); 
 антацидні препарати (натрію гідрогенкарбонат, магнію оксид, алюмінію гідроксид, альмагель, 

альмагель А, фосфалюгель, маалокс); 
 антихелікобактерні засоби (метронідазол, хелікоцин). 
 інші противиразкові засоби (вісмуту субцитрат, вікаїр, мізопростол, гастрофіт, сукральфат). 

Фармакодинаміка, показання до застосування. Побічні дії. 
 
Лікарські засоби, які застосовують при порушенні секреції підшлункової залози 
 
Панкреатит. Засоби замісної терапії (панкреатин, панзинорм форте, фестал, мезим-форте, 

дигестал, ензистал та ін.). Дія, застосування. Антиферментні засоби (апротинін, пантрипін та ін.). 
Дія. Застосування. 

 
Гепатотропні лікарські засоби 
 
Жовчогінні засоби. Класифікація, номенклатура, дія, показання до застосування: 

 холеретичні засоби (холосас, алохол, фламін, холагол, холензим, оксафенамід); 
 холекінетичні та холеспазмолітичні засоби (магнію сульфат, атропіну сульфат, дротаверину 

гідрохлорид).  
Холелітолітичні засоби (кислота урсодезоксихолева та ін.). 
Гепатопротектори. Класифікація, номенклатура (силібінин, есенціале, гепабене, 

тіотриазолін). Дія, показання до застосування. 
Блювотні та протиблювотні лікарські засоби 
 
Класифікація та номенклатура блювотних лікарських засобів: 

 центральної дії (апоморфіну гідрохлорид); 
 рефлекторної дії (препарати блювотного кореня, еметин, міді сульфат, цинку сульфат). Дія, 

застосування. 
Класифікація та номенклатура протиблювотних лікарських засобів (етаперазин, 

трописетрон, метоклопрамід). Фармакодинаміка, показання до застосування. 
 
Проносні та протипроносні лікарські засоби 
 
Класифікація, номенклатура. Проносні лікарські засоби (корені ревеня, кора крушини, 

листя сени, сенаде, регулакс, олія касторова, фенолфталеїн, ізафенін, бісакодил, натрію 
пікосульфат, натрію сульфат, магнію сульфат, морська капуста, масло вазелінове, олія мигдалева 
та інші). Особливості застосування окремих лікарських засобів.  

Протипроносні лікарські засоби (лопераміду гідрохлорид, діосмектит). Особливості дії. 
Застосування. 
 

Тема 19. Лікарські засоби, що впливають на тканинний обмін, імунітет. Засоби для 
лікування алергійних захворювань 



Поняття про лікарські засоби, що впливають на тканинний обмін, імунітет. Засоби для 
лікування алергійних захворювань. Вивчення лікарських препаратів за алгоритмом з цієї теми. 
Фармакотерапевтичний аналіз виписаного рецепта. 

Обґрунтовування вибору лікарського препарату з урахуванням конкретної клінічної ситуації. 
 
 
Тема 20. Гормональні та антигормональні препарати 
 
Гормональні препарати гіпофіза 
 
Джерела отримання гормональних препаратів. Класифікація. Антигормональні препарати. 
Препарати передньої частки гіпофіза: кортикотропін, гонадотропін хоріонічний. Дія, 

застосування.  
Препарати задньої частки гіпофіза: окситоцин, десмопресин. Дія, застосування. 
 
Препарати гормону паращитоподібних залоз 
 
Дигідротахістерол. Дія. Застосування. Побічні дії. 
 
Засоби, що впливають на функції щитоподібної залози 
 
Гормональні препарати (левотироксин-натрій, трийодтироніну гідрохлорид). 
Антитиреоїдні препарати та препарати йоду (тіамазол, калію йодид).  
Фармакодинаміка. Застосування. Побічні дії. 
 
Гіпоглікемічні засоби 
 
Поняття про цукровий діабет. 
Інсуліни. Класифікація, номенклатура: інсулін ліспро, інсулін людський середньої 

тривалості дії (хумодар Б), інсулін гларгін, інсуліни свинячі короткої, середньої та тривалої дії дії 
(монодар, монодар Б, монодар ультралонг). Фармакодинаміка, застосування. Побічні дії. 

Пероральні гіпоглікемічні засоби:  
 похідні сульфонілсечовини (карбутамід, толбутамід, глібенкламід, гліквідон);  
 бігуаніди (метформін); 
 інші (акарбоза). 

Вплив на вуглеводний обмін. Застосування. Побічні ефекти. 
 
Гормональні препарати кори надниркових залоз 
 
Препарати глюкокортикостероїдів та мінералокортикостероїдів (мазипредон, метилпреднізолон, 

тріамциналон, дексаметазон, беклометазону дипропіонат, флунізолід, будезонід, гідрокортизон, 
флуоцинолону ацетонід, тріамцинолону ацетонід, мометазону фуроат, ауробін, дермозолон, 
мікозолон, синалар-Н, дезоксикортикостерону ацетат). Фармакодинаміка, показання до 
застосування, побічні ефекти, протипоказання. 

 
Препарати жіночих статевих гормонів 
 
Естрогени: 
— стероїдні (естрон, естрадіол, етинілестрадіол);  
— нестероїдні (гексестрол, диместрол).  
Гестагени: прогестерон, алілестренол та ін. Особливості дії, показання до застосування. 
Гормональні протизаплідні (контрацептивні) препарати: ригевідон, логест, антеовін, три-



регол, тризистон та ін.  
Механізм дії. Схема застосування. 
 
Препарати чоловічих статевих гормонів 
 
Номенклатура, дія, застосування (тестостерону пропіонат, тетрастерон та ін.). 
 
Анаболічні стероїдні засоби (нандролону деканоат, метиландростендіол). Фармакодинаміка, 

показання до застосування, побічні дії. 
 
Тема 21. Вітамінні препарати 
 
Загальна характеристика вітамінів та їх значення для організму. Авітаміноз, гіповітаміноз, 

гіпервітаміноз. Класифікація, номенклатура: 
Препарати жиророзчинних вітамінів (ретинолу ацетат, ергокальциферол, токоферолу ацетат, 

менадіон). Особливості дії, застосування. 
Препарати водорозчинних вітамінів (тіаміну хлорид, рибофлавін, піридоксину 

гідрохлорид, кислота нікотинова, ціанокобаламін, кислота аскорбінова, рутин). Особливості дії. 
Застосування. Побічні ефекти. 

Полівітамінні препарати: геровітал, дуовіт, піковіт, візивіт та ін.). Застосування їх 
для профілактики захворювань та лікування. 

 
 

Тема 22. Лікарські засоби, що впливають на обмін речовин, імунітет. Лікарські засоби 
для лікування алергійних захворювань 

 
Біогенні стимулятори 
 
Біогенні стимулятори (екстракт алое рідкий, ФІБС, апілак, плазмол та інші). Дія, показання 

до застосування. 
 
Ферментні лікарські засоби 
 
Ферментні засоби (гіалуронідаза, трипсин кристалічний та ін.). Особливості дії, 

застосування. 
 
Амінокислоти, їх застосування (церебролізин та ін.). 
 
Препарати для парентерального харчування. Плазмозамінні та дезінтоксикаційні 

розчини 
 
Плазмозамінні та дезінтоксикаційні розчини (поліглюкін, реополіглюкін, розчин натрію 

хлориду, розчин Рінгера-Локка, розчини “Дисоль”, “Трисоль” та інші, гемодез-Н). Порівняльна 
характеристика даних засобів.  

Засоби для парентерального харчування (амінокровін, глюкоза та інші). 
 
Лікарські засоби, що впливають на імунні процеси 
 
Імуностимулятори (продигіозан, тималін, левамізол, натрію нуклеїнат, метилурацил, 

препарати інтерферону, ехінацея пурпурова). Дія. Застосування. 
Імунодепресанти (азатіоприн, цитостатичні засоби, глюкокортикостероїди). Дія. Застосування. 
 



Лікарські засоби для лікування алергічних захворювань 
 
Поняття про алергійні реакції. Роль гістаміну в алергійних реакціях. 
Класифікація, номенклатура: антигістамінні засоби (дифенгідрамін, лоратадин, прометазин, 

хлоропірамін, мебгідролін, клемастин, квифенадин, ципрогектадин та ін.). Порівняльна 
характеристика; 

 мембраностабілізатори (кетотифен та ін.); 
 глюкокортикостероїди (будезонід та ін.). 

Фармакодинаміка, показання до застосування. 
 
Тема 23. Лікарські засоби для лікування інфекційних захворювань  Антисептичні та 

дезінфекційні засоби. 
 
Загальна характеристика. Бактеріостатична та бактерицидна дія. Класифікація. 
Група галогенів та галогеномістких сполук (хлорамін Б, хлоргексидину біглюконат, розчин 

йоду спиртовий, йодонат, йодинол, трийодметан, йоддицерин, повідон-йод). 
Окисники (розчин пероксиду водню, калію перманганат, бензоїлпероксид). 
Кислоти та луги (кислота борна, натрію тетраборат, кислота саліцилова, розчин амоніаку). 
Солі важких металів (ртуті дихлорид, срібла нітрат, протаргол, коларгол, ксероформ, 

дерматол, цинку сульфат). 
Барвники (діамантовий зелений, етакридину лактат, метиленовий синій). 
Група фенолу (фенол чистий, резорцин, трикрезол). 
Похідні нітрофурану (нітрофурал, фурапласт, фуразидин). 
Дьогті, смоли, продукти переробки нафти (дьоготь березовий, іхтіол, вінізоль). 
Альдегіди та спирти (розчин формальдегіду, лізоформ, гексаметилентетрамін, спирт етиловий). 
Детергенти (мило зелене, декаметоксин ). 
Засоби інших груп (хлорофіліпт, бензилбензоат та ін.). 
Фармакодинаміка. Особливості застосування окремих засобів. Гостре отруєння солями 

ртуті. Перша допомога. 
 
Тема 24.  Хіміотерапевтичні лікарські засоби 
 
Історія хіміотерапії. Особливості хіміотерапевтичних засобів. Класифікація. 
 
Антибіотики 
 
Історія відкриття антибіотиків. Принципи антибіотикотерапії. 
Природні пеніциліни (бензилпеніциліну натрієва і калієва сіль, феноксиметилпеніцилін, 

біциліни-1, біцилін-5). 
Напівсинтетичні пеніциліни (оксацилін, клоксацилін, ампіцилін, амоксициліну тригідрат, 

карбеніцилін, пенамецилін, ампіокс, амоксиклав). 
Цефалоспорини (цефазолін, цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон, цефпіром, цефепім). 
Карбапенеми ( іміпенем-циластатин, меропенем). 
Макроліди та азаліди (еритроміцин, медікаміцин, джозаміцин, рокситроміцин, 

кларитроміцин, азитроміцин). 
Хлорамфеніколи (левоміцетин). 
Аміноглікозиди (стрептоміцину сульфат, канаміцину сульфат, гентаміцину сульфат, амікацину 

сульфат ). 
Тетрацикліни (тетрациклін, метацикліну гідрохлорид, доксицикліну гідрохлорид). 
Лінкозаміди (ванкоміцин). 
Фузидини (кислота фузидієва). 
Поліміксини ( поліміксину В сульфат ). 



Антибіотики інших груп ( рифампіцин ). 
Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії. Поняття про засоби для лікування 

дисбіозу. 
 
Синтетичні хіміотерапевтичні засоби 
 
Сульфаніламідні засоби (сульфаніламід, сульфатіазол, сульфадимідин, сульфаетидол, 

сульфакарбамід, сульфацетамід, сульфаметоксипіридазин, сульфаметоксипіразин, 
фталілсульфатіазол, ко-тримоксазол). Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії, 
принципи дозування сульфаніламідних засобів. 

Похідні нітрофурану (фуразолідон, фурадонін, фуразидин). Фармакодинаміка, застосування, 
побічні дії. 

Похідні 8-оксихіноліну та 4-хінолону (нітроксолін, кислота оксолінієва). Фармакологічна 
характеристика. 

Похідні нафтиридину (кислота налідиксова). Фармакодинаміка, застосування, побічні дії. 
Фторхінолони (ципрофлоксацин, офлоксацин, норфлоксацин, левофлоксацин, 

моксифлоксацин). Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії. 
 
Протитуберкульозні засоби 
 
Загальна характеристика засобів. Принципи фармакотерапії. 
Препарати (ізоніазид, фтівазид, флуренізид, натрію парааміносаліцилат, кальцію-

бензамідосаліцилат, стрептоміцину сульфат, рифампіцин, етамбутол, етіонамід, флориміцину 
сульфат, капреоміцин, етіонамід, тіоацетазон, пасоміцин). Фармакодинаміка, застосування, побічні дії. 

 
Протисифілитичні засоби 
 
Препарати (препарати пеніциліну, тетрациклін, еритроміцин, бійохінол, бісмоверол та інші 

засоби). Фармакодинаміка, застосування, побічні дії. 
 
Протипротозойні засоби 
 
Протималярійні засоби (хініну гідрохлорид, квіноцид, примаквін, прокваніл, хлоридин, 

хлорохін, мефлохін, фансидар). 
Протиамебні засоби (метронідазол, еметину гідрохлорид, хініофон, хлорохін). 
Протилямбліозні засоби ( метронідазол, амінохінол). 
Засоби для лікування трихомонозу (метронідазол, трихомонацид). 
Протилейшманіозні засоби (солюсурмін, глюкантим). 
Фармакодинаміка, застосування, побічні дії. 
 
Протигрибкові засоби 
 
Препарати (ністатин, амфотерицин В, амфоглюкамін, мікогептин, гризеофульвін, 

клотримазол, кетоконазол, міконазол, флуконазол, біфоназол, ітраконазол, тербінафін, 
нітрофунгін, ундецин та інші). Фармакодинаміка, застосування, побічні дії. 

 
Протигельмінтні засоби 
 
Препарати (піперазину адипінат, левамізол, мебендазол, альбендазол, пірантел, екстракт 

чоловічої папороті густий, кора гранатника, насіння гарбуза, ніклозамід, дитразину цитрат, хлоксил, 
празиквантель). Фармакодинаміка, застосування, побічні дії. 

 



Противірусні засоби 
 
Препарати (інтерферони, арбідол, ремантадин, оксолін, ацикловір, озельтамівір). 

Фармакодинаміка, застосування, побічні дії. 
 
 Тема 25. Протипухлинні лікарські засоби. Діагностичні лікарські засоби. 

Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню радіонуклідів 
 
Протипухлинні лікарські засоби 
 
Основні відомості про пухлини. Загальна характеристика протипухлинних засобів. Принципи 

лікування. Токсичність. 
Класифікація, номенклатура: 

 алкілуючі сполуки (циклофосфан, тіофосфамід); 
 антиметаболіти (меркаптопурин, метотрексат, фторурацил); 
 алкалоїди (колхамін, вінбластин, вінкристин, доцетаксел); 
 антибіотики (брунеоміцин, доксорубіцин); 
 гормональні та антигормональні препарати (фосфестрол, флутамід); 
 ферментні препарати (L-аспарагіназа). 

Фармакодинаміка. Показання до застосування. 
 
Діагностичні лікарські засоби. Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню 

радіонуклідів 
 
Діагностичні засоби: барію сульфат для рентгеноскопії, індігокармін, білігност, магневіст та 

інші. Мета призначення даних засобів. 
Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню радіонуклідів: цистаміну 

дигідрохлорид, мексамін, батилол. Фармакодинаміка та застосування препаратів. 
 
Тема 26. Ускладнення при лікуванні лікарськими засобами. Перша допомога при 

гострих отруєннях лікарськими засобами 
 

Причини ускладнень лікування лікарськими засобами.  
Профілактика ускладнень. Перша допомога при гострих отруєннях лікарськими засобами.  
Антидотна терапія. 

 
 

 



4. Структура навчальної дисципліни  
  
 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п ла
б с.р. л п лаб с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ЗМ 1. ЗАГАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКА РЕЦЕПТУРА 

 
Тема 1. Введення в медичну 
рецептуру. Тверді лікарські 
форми  

10 1 2 0 7 2 0 0 0 2 

Тема 2. М'які лікарські форми  10 1 2 0 7 10 0 0 0 10 
Тема 3. Рідкі лікарські форми 10 1 2 0 7 10 2 0 0 8 
Тема 4. Загальна фармакологія 10 1 2 0 7 10 0 0 0 10 

ЗМ 2. СПЕЦІАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ 
 
Тема 5. Лікарські засоби, що 
впливають на нервову систему 10 1 2 0 7 10 0 2 0 8 

Тема 6. Лікарські засоби, що 
впливають на аферентну 
іннервацію 

10 1 2 0 7 10 0 2 0 8 

Тема 7. Лікарські засоби, що 
діють у ділянці холінергічних 
синапсів 

10 1 2 0 7 10 0 2 0 8 

Тема 8. Лікарські засоби, що 
діють у ділянці адренергічних 
синапсів 

9 1 2 0 6 10 0 2 0 8 

 Тема 9. Лікарські засоби, що 
пригнічують центральну нервову 
систему 

9 1 2 0 6 10 0 2 0 8 

Тема 10. Анальгетики 9 1 2 0 6 10 2  0 8 
Тема 11. Психотропні засоби 
пригнічувальної дії 9 1 2 0 6 10 2  0 8 

Тема 12. Лікарські засоби, що 
збуджують центральну нервову 
систему 

9 1 2 0 6 10 0 2 0 8 

ЗМ 3. ФАРМАКОЛОГІЯ ЗАСОБІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЮ  ОРГАНІВ ТА 
СИСТЕМ 
Тема 13. Лікарські засоби, що 
впливають на функції органів 
дихання 

9 1 2 0 6 10 1 0 0 9 

Тема 14. Лікарські засоби, що 
впливають на серцево-судинну 
систему 

9 1 2 0 6 10 1 0 0 9 

Тема 15. Лікарські засоби, що 
впливають на функцію нирок 9 1 2 0 6 10 0 2 0 8 

Тема 16. Лікарські засоби, що 
впливають на міометрій 9 1 2 0 6 8 1 0 0 7 



Тема 17. Лікарські засоби, що 
діють на кровотворення, систему 
згортання крові та фібриноліз 

9 1 2 0 6 8 1 0 0 7 

Тема 18. Лікарські засоби, що 
впливають на функції органів 
травлення 

9 1 2 0 6 10 0 1 0 9 

Тема 19. Лікарські засоби, що 
впливають на тканинний обмін, 
імунітет. Засоби для лікування 
алергійних захворювань 

8 1 2 0 5 10 0 1 0 9 

Тема 20. Гормональні та 
антигормональні препарати 9 2 4 0 3 10 1 0 0 9 

Тема 21. Вітамінні препарати 9 2 4 0 3 10 1   9 
Тема 22. Лікарські засоби, що 
впливають на обмін речовин, 
імунітет. Лікарські засоби для 
лікування алергічних 
захворювань 

9 2 4 0 3 8 0 2 0 6 

Тема 23. Лікарські засоби для 
лікування інфекційних 
захворювань. Антисептичні та 
дезінфекційні засоби 

9 2 4 0 3 8 0 2 0 6 

Тема 24. Хіміотерапевтичні 
лікарські засоби 9 2 4 0 3 10 0 0 0 10 

Тема 25. Протипухлинні 
лікарські засоби. Діагностичні 
лікарські засоби. 
Радіопротектори та засоби, що 
сприяють виведенню 
радіонуклідів 

9 2 4 0 3 8 2 0 0 6 

Тема 26. Ускладнення при 
лікуванні лікарськими засобами. 
Перша допомога при гострих 
отруєннях лікарськими засобами 

9 2 4 0 3 8 0 2 0 6 

Усього годин 240 33 66 0 141 240 14 22 0 204 
 

  
5.Теми семінарських або практичних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Введення в медичну рецептуру. Тверді лікарські форми  2 - 
2 М'які лікарськ форми  2 - 
3 Рідкі лікарські форми 2 - 

   4 Загальна фармакологія 2 - 
5 Лікарські засоби, що впливають на нервову систему 2 2 
6 Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію 2 2 
7 Лікарські засоби, що діють у ділянці холінергічних синапсів 2 2 
8 Лікарські засоби, що діють у ділянці адренергічних синапсів 2 2 
9  Лікарські засоби, що пригнічують центральну нервову систему 2 2 
10 Анальгетики 2 - 



 
6.Самостійна робота. 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Введення в медичну рецептуру. Тверді лікарські форми  7 2 
2 М'які лікарськ форми  7 10 
3 Рідкі лікарські форми 7 8 

   4 Загальна фармакологія 7 10 
5 Лікарські засоби, що впливають на нервову систему 7 8 
6 Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію 7 8 
7 Лікарські засоби, що діють у ділянці холінергічних синапсів 7 8 
8 Лікарські засоби, що діють у ділянці адренергічних синапсів 6 8 
9  Лікарські засоби, що пригнічують центральну нервову систему 6 8 
10 Анальгетики 6 8 
11 Психотропні засоби пригнічувальної дії 6 8 
12 Лікарські засоби, що збуджують центральну нервову систему 6 8 
13 Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання 6 9 
14 Лікарські засоби, що впливають на серцево-судинну систему 6 9 
15 Лікарські засоби, що впливають на функцію нирок 6 8 
16 Лікарські засоби, що впливають на міометрій 6 7 
17 Лікарські засоби, що діють на кровотворення, систему 

згортання крові та фібриноліз 6 7 

18 Лікарські засоби, що впливають на функції органів травлення 6 9 
19 Лікарські засоби, що впливають на тканинний обмін, імунітет. 

Засоби для лікування алергійних захворювань 5 9 

20 Гормональні та антигормональні препарати 3 9 
21 Вітамінні препарати 3 9 
22 Лікарські засоби, що впливають на обмін речовин, імунітет. 3 6 

11 Психотропні засоби пригнічувальної дії 2 - 
12 Лікарські засоби, що збуджують центральну нервову систему 2 2 
13 Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання 2 - 
14 Лікарські засоби, що впливають на серцево-судинну систему 2 - 
15 Лікарські засоби, що впливають на функцію нирок 2 2 
16 Лікарські засоби, що впливають на міометрій 2 - 
17 Лікарські засоби, що діють на кровотворення, систему 

згортання крові та фібриноліз 2 - 

18 Лікарські засоби, що впливають на функції органів травлення 2 1 
19 Лікарські засоби, що впливають на тканинний обмін, імунітет. 

Засоби для лікування алергійних захворювань 2 1 

20 Гормональні та антигормональні препарати 4 - 
21 Вітамінні препарати 4 - 
22 Лікарські засоби, що впливають на обмін речовин, імунітет. 

Лікарські засоби для лікування алергічних захворювань 4 2 

23 Лікарські засоби для лікування інфекційних захворювань. 
Антисептичні та дезінфекційні засоби 4 2 

24 Хіміотерапевтичні лікарські засоби 4 - 
25 Протипухлинні лікарські засоби. Діагностичні лікарські засоби. 

Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню 
радіонуклідів 

4 
- 

26 Ускладнення при лікуванні лікарськими засобами. Перша 
допомога при гострих отруєннях лікарськими засобами 4 2 



Лікарські засоби для лікування алергічних захворювань 
23 Лікарські засоби для лікування інфекційних захворювань. 

Антисептичні та дезінфекційні засоби 3 6 

24 Хіміотерапевтичні лікарські засоби 3 10 
25 Протипухлинні лікарські засоби. Діагностичні лікарські засоби. 

Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню 
радіонуклідів 

3 6 

26 Ускладнення при лікуванні лікарськими засобами. Перша 
допомога при гострих отруєннях лікарськими засобами 3 6 

 
 

8. Засоби діагностики результатів навчання. Методи контролю 
 

Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, методи 
письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження, методи 
графічного контролю, методи програмованого і лабораторного контролю. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 
студентами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

• систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 
вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою 
заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

• модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 
питаннями, написання студентами поточних письмових тестових завдань, практичних 
завдань за змістовними модулями; 

• оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки змісту 
роботи та її захисту у формі реферату та презентацій; 

індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а 
також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, висновків. 

 Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу 
передбачається оцінювання успішності студентів з дисципліни в балах. 

 
Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські заняття, самостійну 
роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного 
матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: 
поточний контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і підсумковий контроль (іспит). 
Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю студет отримує 
максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 балів, за 
підсумковий – 40. Студент, який за результатами поточного контролю набрав менше 30 
балів, не допускається до іспиту(підсумкового контролю).  

 
 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 
використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 
шкал: 



Шкала оцінок результатів контролю знань студентів 
Визначення назви за 

державною 
шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

За 100 
бальною 
шкалою 

ECTS 
оцінка 

ВІДМІННО Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 
перед тим як отримати екзамен (без 
повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота (повторне вивчення 
модуля) 

0 – 34 F 

 
 

                                 9. Критерії оцінювання результатів навчання 
                         (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

 
Критерії оцінювання відповідей студентів на семінарських(практичних) заняттях 

Враховується: 
1. рівень осмислення навчального матеріалу; 
2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 
3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 
4. використання додаткової літератури; 
5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 
теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 
поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 
судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і 
послідовний характер. Студент володіє способами концентрованого 
викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 
переформатуванні запитання.  У відповіді майже не трапляються 
мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 
характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 
послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є 
доказова база. Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 
новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 
помилки. 



"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 
та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 
завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 
фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 
формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент 
використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У 
відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 
2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 
послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише 
окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 
висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві 
помилки. 

 
Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для семінарських занять, 

завдання для самостійної та індивідуальної робот, презентації результатів дослідження, тестові 
завдання,  контрольні роботи.( Вказуються засоби оцінювання та методи демонстрування 
результатів навчання.) 

 
 

 
Заочна форма навчання 

№ Вид діяльності (завдання) Критерії оцінювання Максимальна 
кількість балів 

Поточний контроль 

1 Практичні роботи За практичну 1*22 22 
2 Контрольні роботи 3*4 12 
3 Презентація 0,5*22 11 
4 Тести 0,5*30 15 
 Усього  60 
 Підсумковий 

контроль(іспит) 
 40 

 РАЗОМ  100 
                                                         
Примітка: за умови відсутності іспиту, підсумковий контроль проводиться у формі заліку і 
складається з  поточного контролю, макимальна сума балів має становити  100балів. 
 
 

10. Методи навчання 
Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

консультативної роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних 
індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі студентами належить: 
1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 
− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 
− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 
− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 



− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції. 
 Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни   з 
метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування 
активних і інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів в активній формі, кейс-
методу.  

 
   

 
11.  Рекомендована література 

 
Основна література 

 
1. Фармакологія: підручник для студ.мед.ф-тів / Чекман І.С., Горчакова Н.О., Казак Л.І. [та 

ін.]; за ред.. проф.. І.С. Чекмана. – Вид.4-тє. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 784 с. 

2. Фармакология – Сito! (Фармакология. Логика.): учебник для вузов / Под ред. С.М. 
Дроговоз. – Харьков: СИМ, 2016. – 236 с. 

3. Медична рецептура: Навчальний посібник /Т.О.Дев’яткіна, Е.Г.Колот, Р.В.Луценко. – 3-е 
вид., перероб. і доп.- 2013. –104с. 

4. Практикум з фармакології. Модуль 1 «Медична рецептура. Загальна фармакологія. 
Лікарські засоби, що впливають на нервову систему та обмін речовин» / М.В. Оглобліна, 
Г.В. Грищенко // навчально-методичний посібник.- Миколаїв, 2019.- 153с. 

5. Конспект лекцій з фармакології / В.Д. Лук′янчук, М.В. Оглобліна //  Навчально-методичний 
посібник.- Миколаїв, 2019.- 141с. 

 
Допоміжна література 

 
1. Компендиум 2019 – лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко – К.: МОРИОН, 

2018. – 2240 с.  

2. Чекман І.С., Вікторов О.П., Горчакова Н.О. та ін. Нестероїдні протизапальні препарати: 
ефективність, доступність, прийнятість для пацієнта.  Фармаконагляд за безпекою 
застосування. – Київ: Поліграф плюс, 2011. – 118 с.  

3. Дроговоз С.М., Гудзенко А.П., Бутко Я.А., Дроговоз В.В. Побочное действие лекарств: 
учебник-справочник. – Х.:»СИМ», 2011. – 480с. 

4. Нові серцево-судинні лікарські засоби згідно класифікації АТС. Методичні рекомендації. – 
К.: ТОВ «Юстон», 2017. – 159 с. 

5. Бобирьов В.М., Мамчур В.Й., Луценко Р.В., Дев’яткіна Т.О., Сидоренко А.Г., Хомяк О.В. 
Методичні рекомендації: Експериментальне вивчення нових антидепресивних засобів. – 
2014. - К.: - 40с. 

6. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 360 від 19 липня 2005 р. “Про порядок  
виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з 
аптек” і з змінами до нього (наказ МОЗ України від 04 жовтня 2018 року N 1819).  

 
 



 
                           Особливості навчання за денною формою в умовах   подовження 
              дії обставин непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних  
                                                 обмежень через пандемію)  
  
В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за змішаною 
формою навчання, а саме:  – дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з використанням 
платформ та сервісів дистанційного навчання Moodle,  Zoom,  Viber, проводяться  лекційні 
заняття;  – дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber,   (https://mku.edu.ua/moodle) 
проводяться  практичні (семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної 
роботи (див. додаток 1); – аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  
практичних та семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням 
відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 
  
Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких карантинних 
обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання  надається можливість 
(за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен дистанційно. 
  

Додаток1. 
                                                Можливі види навчальної діяльності 
 Діяльність в аудиторії   

 
Онлайн - діяльність   

Попередня підготовка   Опитування Вхідний контроль   Ознайомлення чи повторення 
термінології, необхідної для 
опрацювання теми 

Подача нової 
інформації   

Презентація. Пошук 
відповідей на питання   

Тексти Відеозапис Аудіо запис  Пошук 
відповідей на питання  Відео-
конференція Перегляд фільмів 

Тренування Обговорення Дебати Питання-
відповіді   

Питання для самоперевірки  
Обговорення (чат, форум) 

Виконання 
практичного завдання   

Завдання, що виконуються під 
час практичних завдань 

Пошук відповідей на питання. 
Інтерактивні практичні завдання   

Оцінювання   
 

Контрольна робота 
Опитування   
 

Інтерактивне тестування  Усна 
відповідь (відеозапис) Письмова робота   

Рефлексія 
 

Діалог, групове обговорення, 
короткі усні письмові 
повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. Карти 
пам’яті. Підготовка мультимедійних 
презентацій Відповіді на рефлексивні 
питання 

Зворотній зв’язок   
 

Групові та індивідуальні 
консультації,  Коментарі під 
час заняття від викладача   
 

Чат, форум, опитування аудіовідео 
текстові повідомлення з коментарем. 
Оцінювання результатів групової 
співпраці   

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://mku.edu.ua/moodle

	Полівітамінні препарати: геровітал, дуовіт, піковіт, візивіт та ін.). Застосування їх для профілактики захворювань та лікування.

