




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
 

 
Найменування 

показників 

 

Галузь знань, 

спеціальність, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

 

 
 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 

22 «Охорона здоровʼя» 
Нормативна 

 

 

Спеціальність: 

222 «Медицина» 

Рік підготовки 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

V-й VI-й 

Лекції 

  

 
Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

16 год. 8 год. 

Практичні 

48 год. 40 год. 

Самостійна робота 

26 год. 42 год. 

Вид підсумкового 
контролю: 

Екзамен 



2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ТА ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
Програма з дисципліни «Фармакологія» складена для студентів за освітньо-

професійною програмою «Лікувальна справа», другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», кваліфікації «Магістр 

медицини. Лікар»  
 

Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє дисципліна: 

 

          інтегральної: 

-  Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні спеціалізовані задачі у широких та 

мультидисциплінарних контекстах професійної діяльності лікаря, вирішувати практичні проблеми у 

нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації, з урахуванням 

аспектів соціальної та етичної відповідальності у галузі охорони здоров’я. 
 

- загальних та фахових: 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Знання та  розуміння  предметної   області   та   розуміння   професійної 
діяльності. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичній діяльності. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 11. Здатність працювати в команді. 

ЗК 12. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК-13 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК-15  Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 6 
 
 

ФК-7 
 

ФК – 8 
 
 

ФК-17 

. Здатність до визначення принципів та характеру лікування 

захворювань.  

Здатність до діагностування невідкладних станів.  

 

Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної 

допомоги.  

 

Здатність до ведення медичної документації. 
 

 

          Програмними результатами навчання (ПРН) для дисципліни є:  

            Програмні результати навчання 
(ПРН) 

ПРН 8. . Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3).  
 

ПРН 
14. 

Визначати джерело та/або місце знаходження потрібної 

інформації  залежно від її типу; отримувати необхідну 

інформацію з визначеного джерела; обробляти та проаналізувати 

отриману інформацію. 
 



ПРН-
24 

Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй 

фаховій діяльності. 

ПРН 25. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких 

піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі 

діяльності.  

 

 

 
ФАРМАКОЛОГІЯ як навчальна дисципліна: 

а) базується на попередньо вивчених студентами медичної біології, медичної фізики, 

медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, нормальної та патологічної фізіології, 

латинської мови; 

б) закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію 

з цими дисциплінами та формування умінь застосування знань з фармакології в процесі 

подальшого навчання і у професійній діяльності 

Термін вивчення навчальної дисципліни «Фармакологія» здійснюється студентами 

медичного факультету зі спеціальності «Медицина» (нормативний термін навчання) на 3 курсі, 

в V та VІ семестрах: 180 годин 

3. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Фармакологія» є формування у студентів 

теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо основних принципів обґрунтування 

раціонального й безпечного для здоров’я людини застосування лікарських засобів з метою 

лікування та профілактики захворювань. Досягнення мети дозволить підготувати студентів до 

практичної діяльності, якісного виконування функціональних обов’язків, пов’язаних з 

раціональним вибором лікарських препаратів, самостійним складанням схем фармакотерапії та 

їх подальшим впровадженням. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фармакологія» є 

1. Надання студентам теоретичних знань щодо визначення групової належності 

лікарських засобів, їх фармакокінетики, фармакодинаміки, проявів можливої побічної дії, 

симптомів передозування, мір, що запобігають виникненню та сприяють усуненню небажаних 

реакцій; 

2. Обгрунтування головних показань до призначення і взаємодії з іншими 

медикаментами та набуття практичних навичок виписування рецептів на препарати у різних 

лікарських формах. 

 

У результаті вивчення дисципліни «Фармакологія» студент повинен знати: 

– Фармакологічну характеристику основних фармакологічних засобів та їх  механізми дії. 

– Номенклатуру та класифікації лікарських засобів. 

– Показання до застосування лікарських засобів відповідно знань фармакодинаміки, 

адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами 

– Прояви можливої побічної дії та симптоми передозування, методи їх попередження 

і лікування. 

– Правила виписування рецептів на препарати у різних лікарських формах 

 
У результаті вивчення дисципліни «Фармакологія» студент повинен вміти: 

– Визначити групову належність лікарських засобів згідно сучасних класифікацій 

– Обґрунтовувати головні показання до призначення, адекватну лікарську форму, 

шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами. 

– Визначати прояви можливої побічної дії та симптоми передозування, методи їх 

попередження і лікування 

– Оцінювати співвідношення користь/ризик при застосування лікарських засобів. 



– Винести судження про можливість виникнення побічних ефектів лікарських засобів 

з метою їх запобігання 

– Створювати алгоритм допомоги пацієнтам при гострому отруєнні лікарськими засобами. 

Розуміти можливість застосування антидотів у кожному конкретному випадку. 

– Пояснювати залежність дії лікарських засобів від особливостей фармакокінетики у 

пацієнтів різного віку, супутніх захворювань та їх терапії. 

– Виписувати та аналізувати рецепти на препарати у різних лікарських формах 

 
У результаті вивчення дисципліни «Фармакологія» студент повинен оволодіти 

навичками: 

– Виписувати та аналізувати рецепти на лікарські препарати у різних лікарських формах 

відповідно до сучасного законодавства України. 

– Визначати групову належність лікарських засобів згідно сучасних класифікацій. 

– Надавати фармакологічну характеристику лікарським засобам, логічно пов’язувати 

механізм дії з фармакодинамікою, показаннями, а побічні ефекти з протипоказаннями 

до їх застосування. 

– Розраховувати разову дозу лікарського засобу в залежності від віку, маси тіла або площі 

поверхні тіла пацієнта. 

– Визначати в залежності від особливостей фармакокінетики лікарських засобів кратність 

прийому лікарського засобу, його добову, курсову дози у пацієнтів різного віку 

відповідно до супутніх захворювань та застосування інших лікарських препаратів. 

– Обґрунтовувати адекватну лікарську форму відповідно до шляхів введення. 

– Прогнозувати наслідки взаємодії лікарських засобів при їх комбінованому введенні, 

лікарських засобів та компонентів їжі, лікарських засобів та алкоголю. 

– Оцінювати співвідношення користь/ризик при застосування лікарських засобів. 

– Визначати прояви можливих побічних реакцій лікарських засобів, симптоми 

передозування сильнодіючими та отруйними лікарськими засобами, методи їх 

попередження та принципи лікування. 

– Подавати інформацію про побічні реакції лікарських засобів чи відсутність їх 

ефективності. 

– Створювати алгоритм допомоги пацієнтам при гострому отруєнні лікарськими засобами 

із застосуванням антидотів у кожному конкретному випадку. 

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Програма дисципліни структурована на чотири 

розділи. Розділ І. Лікарська рецептура. 

Розділ ІІ. Засоби, що впливають на центральну та периферичну нервову систему. 

Розділ ІІІ. Засоби, які впливають на функцію виконавчих органів та обмін 

речовин. Розділ IV. Антибактеріальні середники. Загальна фармакологія. 
 

 
 

Назви тем Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна робота 

студента 

V СЕМЕСТР 

Розділ І. Лікарська рецептура. 

1. Основні положення Закону України 

«Про лікарські засоби». Введення в 

лікарську рецептуру. Тверді лікарські 

форми. 

2 2,0 - 



2. Мякі лікарські форми: класифікація, 

правила виписування, шляхи введення і 

особливості застосування. Рідкі 

лікарські форми. Розчини для 

зовнішнього та внутрішнього 

застосування: класифікація, правила 

виписування, шляхи введення і 
особливості застосування. 

- 2,0 - 

3. Рідкі лікарські форми (настої, 

відвари, емульсії, мікстури, настойки, 

рідкі екстракти, новогаленові 

препарати). Правила виписування, 

шляхи введення. Лікарські форми для 

інєкцій: вимоги до інєкційних 

розчинів, правила виписування, шляхи 
введення і особливості застосування. 

- 2,0 - 

Розділ ІІ. Засоби, що впливають на центральну та периферичну нервову систему. 

4. Лікарські засоби, що впливають на 

передачу збудження в холінергічних 

синапсах. Холінергічні засоби, які 

впливають на М-Н-холінорецептори. 

Антихолінестеразні засоби. Реактиватори 
холінестерази. 

1,0 2,0 2,0 

5. Холінергічні засоби, які вибірково діють 

на М-холінорецептори. М- 

холіноміметики. М-холіноблокуючі 
засоби. 

0,5 2,0 2,0 

6. Фармакологія лікарських засобів, що 

вибірково діють на Н-холінорецептори. 

Н-холіноміметики. Н-холіноблокуючі 

засоби. 

0,5 2,0 2,0 

7. Фармакологія лікарських засобів, що 

впливають на передачу збудження в 

адренергічних синапсах: адреноміметики, 

1,0 2,0 4,0 

симпатоміметики, антиадренергічні 
лікарські засоби, симпатолітики. 

   

8. Засоби, які використовуються для 

загальної анестезії. Місцевоанестезуючі 

лікарські засоби. 

- 2,0 3,0 

9. Фармакологія та токсикологія спирту 

етилового та препарати для лікування 

алкоголізму. Снодійні лікарські засоби. 

Протиепілептичні, протипаркінсонічні 

засоби. 

- 2,0 4,0 

10. Фармакологія наркотичних та 

ненаркотичних анальгетиків. Речовини, 
що викликають залежність. 

1,0 2,0 4,0 

11. Психотропні лікарські засоби з 

пригнічуючим типом дії: антипсихотичні, 

транквілізатори, седативні лікарські 
засоби. 

1,0 2,0 4,0 



12. Психостимулятори. Антидепресанти. 

Засоби, які застосовуються при 

біполярних захворюваннях та СПАУ. 

Засоби, які впливають на 

серотонінергічну систему. 

1,0 2,0 6,0 

Розділ ІІІ. Засоби, які впливають на функцію виконавчих органів та обмін речовин. 

13. Фармакологія лікарських засобів, що 

впливають на функцію органів дихання. 

Лікарські засоби, що застосовуються для 

лікування бронхіальної астми та при 
набряку легень. 

1,0 2,0 6,0 

14. Сечогінні засоби. Фармакологія 

засобів, що зменшують вміст сечової 

кислоти у організмі. Засоби, що 

впливають на тонус та скоротливу 

активність міометрію. 

- 2,0 4,0 

15. Лікарські засоби, які застосовуються 

при недостатності коронарного 

кровообігу. Антиатеросклеротичні 
лікарські засоби. 

1,0 2,0 2,0 

VI СЕМЕСТР 

16. Антигіпертензивні засоби. 
Протиаритмічні засоби. 

2,0 2,0 4,0 

17. Засоби, які використовуються для 
лікування серцевої недостатності. 

2,0 2,0 4,0 

18. Лікарські засоби, що впливають на 

функцію органів травлення (засоби, які 

впливають на апетит; засоби, які 

регулюють секрецію залоз шлунка; 

гастропротектори, засоби, що 

впливаютьна        зонішньосекреторну       

функцію 

2,0 2,0 4,0 

підшлункової залози; холелітолітичні та 

засоби, які впливають на моторику 

шлунково-кишкового тракту). 

   

19. Фармакологія засобів, що впливають 
на кровотворення. 

1,0 2,0 2,0 

20. Фармакологія засобів, що впливають 
на систему згортання крові. 

1,0 2,0 2,0 

21. Препарати гормонів гіпоталамуса, 

гіпофіза, щитоподібної залози. 

Антитиреоїдні препарати. Препарати 

інсуліну та пероральні цукрознижуючі 

засоби. 

1,0 2,0 4,0 

22. Препарати гормонів кори 

надниркових залоз. Препарати статевих 

гормонів та анаболічні стероїди. 

1,0 2,0 2,0 

23. Протизапальні лікарські засоби. 

Лікування ревматоїдного артриту. 

Протиалергічні та імунотропні лікарські 
засоби. 

2,0 2,0 4,0 



Розділ IV. Антибактеріальні середники. Загальна фармакологія. 

24. Фармакологія антибіотиків 1 

(Фармакологія  беталактамних 
антибіотиків). 

1,0 2,0 2,0 

25. Фармакологія антибіотиків 2 

(Фармакологія макролідів, лінкозамідів, 

тетрациклінів, аміноглікозидів, 

циклічних поліпептидів). 

1,0 2,0 2,0 

26. Сульфаніламідні препарати. 

Синтетичні протимікробні засоби різної 

хімічної будови. Фармакологія 
фторхінолонів. 

- 2,0 2,0 

27. Фармакологія протитуберкульозних 
лікарських засобів. 

- 2,0 4,0 

28. Протиспірохетозні, протипротозойні, 

протигрибкові та протигельмінтні 
препарати. 

- 2,0 2,0 

29. Противірусні препарати. 

Антисептичні та дезинфікуючі лікарські 

засоби. Фармакологія препаратів 

кальцію, калію та натрію. Контрольне 

тестування з фармакології за тестовими 
завданнями по типу «Крок-1». 

- 2,0 6,0 

30. Фармакологія протипухлинних 

лікарських засобів. 

2,0 2,0 6,0 

31. Токсикологія. Основні принципи 

лікування гострих отруєнь 

лікарськимизасобам та отрутами. 

- 2,0 4,0 

32. Загальна  фармакологія. 

Фармакокінетика. Фармакодинаміка. 
Механізми дії ліків. 

- 2,0 4,0 

ВСЬОГО ГОДИН: 24 88 68 
 

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
РОЗДІЛ І. ЛІКАРСЬКА РЕЦЕПТУРА. 

Тема 1. Основні положення Закону України «Про лікарські засоби». Введення в 

лікарську рецептуру. Тверді лікарські форми. 

Визначення понять: лікарська речовина, препарат, форма. Рецепт як медичний, 

юридичний і фінансовий документ. Форми рецептурних бланків, їх призначення, 

використання і зберігання. Загальні правила виписування рецептів на ліки для амбулаторних 

хворих. Особливості зберігання, виписування і відпуску наркотичних засобів. Правила 

виписування, зберігання і відпуску отруйних і сильнодіючих засобів. Правила виписування і 

відпуску ліків безкоштовно і на пільгових умовах. 
Визначення фармакопеї, види фармакопей. Державна фармакопея, її зміст та призначення. 

Державна Фармакопея України, її зміст та призначення. 

Класифікація лікарських форм. Офіцинальні і магістральні прописи. Загальна 

характеристика і класифікація твердих лікарських форм. Правила виписування простих і 

складних, дозованих і недозованих порошків. Види, характеристика і призначення капсул, 

правила виписування. Характеристика таблеток і драже. Правила їх виписування. Збори, інші 

тверді лікарські форми, правила виписування. 

Тема 2. Мякі лікарські форми: класифікація, правила виписування, шляхи введення і 

особливості застосування. Рідкі лікарські форми. Розчини для зовнішнього та внутрішнього 

застосування: класифікація, правила виписування, шляхи введення і особливості 



застосування. 

Загальна характеристика м’яких лікарських форм. Характеристика мазей і паст, 

відмінність між ними. Речовини, які застосовуються як основи при виготовленні мазей і паст. 

Правила виписування. Характеристика лініментів, призначення, правила виписування. 

Загальна характеристика розчинів для зовнішнього і внутрішнього застосування. 

Офіцинальні розчини. Речовини, які використовуються як розчинники. Приготування 

розчинів. Дозування розчинів для внутрішнього вживання. Виписування розчинів, способи 

позначення концентрації. 

Тема 3. Рідкі лікарські форми (настої, відвари, емульсії, мікстури, настойки, рідкі 

екстракти, новогаленові препарати). Правила виписування, шляхи введення. Лікарські форми 

для інєкцій: вимоги до інєкційних розчинів, правила виписування, шляхи введення і 

особливості застосування. 

Загальна характеристика настоїв і виварів, різниця у приготуванні. Виписування у 

рецептах. Загальна характеристика емульсій, види, складові частини, приготування. 

Настойки, екстракти їх характеристики, способи приготування, дозування, виписування у 

рецептах. Мікстури, їх характеристика і склад. Сиропи, ароматичні води, слизи як складові 

мікстур. Виписування мікстур, їх дозування. Новогаленові препарати, їх характеристика, 

відмінність від галенових, шляхи введення. Дозування і прописування новогаленових 

препаратів. Суспензії, їх характеристика, відмінності від розчинів. Застосування, 

виписування. 

Форми випуску ліків для ін’єкцій. Вимоги до ін’єкційних лікарських форм 

(стерильність, чистота, стійкість, апірогенність). Шляхи їх введення. Форми випуску ліків для 

ін'єкцій. Правила виписування лікарських препаратів в ампулах, флаконах. Розчинники, які 

застосовуються для виготовлення розчинів для ін’єкцій. 

РОЗДІЛ ІІ. ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЦЕНТРАЛЬНУ ТА 

ПЕРИФЕРИЧНУ НЕРВОВУ СИСТЕМУ 

Тема 4. Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в холінергічних 

синапсах. Холінергічні засоби, які впливають на М-Н-холінорецептори. Антихолінестеразні 

засоби. Реактиватори холінестерази. 

Поняття про холінорецептори, їх локалізація. Функція холінергічного синапсу. 

Класифікація засобів, які впливають на холінорецептори. Хімічна структура і основні ефекти 

ацетилхоліну. Антихолінестеразні засоби: фармакодинаміка, механізм дії, застосування, 

побічна дія. Антихолінестеразні засоби: гостра інтоксикація і допомога потерпілим. 

Тема 5. Холінергічні засоби, які вибірково діють на М-холінорецептори. М- 

холіноміметики. М-холіноблокуючі засоби. 

М-холіноміметичні засоби: фармакодинаміка, механізм дії і застосування. Гостра 

інтоксикація речовинами М-холіноміметичної дії, клінічна картина і лікування. М- 

холіноблокуючі засоби: фармакодинаміка, механізм дії і застосування. Гостре отруєння 

речовинами М-холіноблокуючої дії, клінічна картина та лікування. 

Тема 6. Фармакологія лікарських засобів, що вибірково діють на Н-холінорецептори. 

Н- холіноміметики. Н-холіноблокуючі засоби. 

Локалізація Н-холінорецепторів, загальна характеристика і класифікація Н-

холінергічних засобів. Н-холіноміметичні засоби: фармакодинаміка, механізм дії і показання 

до застосування. 

Токсична дія нікотину. Застосування Н-холіноміметичних засобів для відвикання від 

куріння. Гангліоблокуючі засоби: локалізація і механізм дії, показання до застосування, 

ускладнення. 

Міорелаксанти: класифікація, фармакодинаміка, механізм дії, показання до 

застосування. Можливі ускладнення при застосуванні міорелаксантів і їх антагоністи. 

Фармакогенетика сукцинілхоліну (дитиліну). 

Тема 7. Фармакологія лікарських засобів, що впливають на передачу збудження в 

адренергічних синапсах: адреноміметики, симпатоміметики, антиадренергічні лікарські 

засоби, симпатолітики.. 

Поняття про адренорецептори, їх локалізація. Класифікація засобів, які впливають на 

адренорецептори. 



Фармакодинаміка, механізм дії і застосування адреналіну, дофаміну. Порівняльна 

фармакологічна характеристика норадреналіну, фенілефрину (мезатону), нафтизину, 

ізопротеренолу (ізадрину) і сальбутамолу. Фармакодинаміка, механізм дії, застосування 

ефедрину. Тахіфілаксія. Показання до застосування адреноміметичних засобів. 

Альфа-адреноблокуючі засоби, фармакокінетика, фармакодинаміка, механізм дії, 

застосування. Бета-адреноблокатори: класифікація, механізм дії, фармакокінетика, 

фармакодинаміка, застосування, побічні ефекти. Кардіоселективні бета-адреноблокатори. 

Бета- адреноблокатори з внутрішньою симпатоміметичною активністю. 

Фармакодинаміка, механізм дії, застосування, побічні ефекти симпатолітичних засобів. 

Тема 8. Засоби, які використовуються для загальної анестезії. Місцевоанестезуючі 

лікарські засоби. 

Визначення поняття «анестезія» і її види; вимоги, які ставляться до анестезуючих 

засобів. Локалізація, механізм дії, класифікація місцевоанестезуючих засобів. 

Фармакодинаміка, застосування і токсикологія кокаїну та дикаїну. Фармакологія прокаїну 

(новокаїну) і бензокаїну (анестезину). Фармакологія лідокаїну (ксикаїну) і тримекаїну. 

Застосування місцевоанестезуючих засобів для різних видів анестезії. Гостре отруєння 

місцевоанестезуючими засобами, його профілактика і лікування. 

Класифікація наркозних засобів, їх загальна фізико-хімічна характеристика і принцип 

дії. Послідовність дії засобів для наркозу на різні відділи центральної нервової системи. 

Інгаляційні 

наркозні засоби, їх фармакодинаміка і застосування. Можливі ускладнення в різні стадії 

інгаляційного наркозу. Їх профілактика і допомога. Порівняльна оцінка інгаляційних 

наркозних засобів (активність, швидкість розвитку ефекту, керованість наркозу, широта 

наркозної дії, післядія, побічні реакції). Неінгаляційні наркозні засоби, їх фармакодинаміка і 

особливості дії, показання і протипоказання до застосування. Комбіноване застосування 

наркозних засобів і використання їх із препаратами інших фармакологічних груп. 

Тема 9. Фармакологія та токсикологія спирту етилового та препарати для лікування 

алкоголізму. Снодійні лікарські засоби. Протиепілептичні, протипаркінсонічні засоби. 

Етиловий спирт, місцева, рефлекторна і резорбтивна дія. Застосування у медичній 

практиці. Гостра інтоксикація етиловим спиртом, принципи надання медикаментозної 

допомоги. Хронічне отруєння етиловим спиртом, його соціальні та медичні аспекти. 

Принципи лікування алкоголізму. 

Класифікація і механізм дії снодійних засобів. Залежність між хімічною структурою і 

фармакологічною дією похідних барбітурової кислоти. Фармакодинаміка і застосування 

фенобарбіталу.Похідні бензодіазепіну як снодійні засоби, їх фармакодинаміка і застосування. 

Принципи лікування безсоння. 

Гострі отруєння снодійними засобами і принципи надання медикаментозної допомоги. 

Загальна характеристика і класифікація протиепілептичних засобів, що 

застосовуються для попередження та для зняття великих і малих приступів судом. 

Протипаркінсонічні засоби, механізм дії, фармакодинаміка і застосування. 

Тема 10. Фармакологія наркотичних та ненаркотичних анальгетиків. Речовини, що 

викликають залежність. 

Загальна характеристика і класифікація анальгезуючих засобів. Склад і основні 

фармакологічні властивості алкалоїдів опію. Фармакокінетика і фармакодинаміка морфіну. 

Механізм анальгезуючої дії і показання до застосування морфіну. Принципи надання 

медикаментозної допомоги при гострому отруєнні наркотичними речовинами. 

Антагоністи наркотичних анальгезуючих засобів: препарати, принципи їх дії і 

застосування. Порівняльна фармакологічна характеристика наркотичних анальгезуючих 

препаратів. 

Ненаркотичні анальгезуючі засоби: фармакодинаміка, механізм анальгезуючої дії, 

показання до застосування. Механізм жарознижуюючої і протизапальної дії ненаркотичних 

анальгезуючих засобів і їх застосування. Побічні ефекти ненаркотичних анальгезуючих 

засобів, їх профілактика. Сучасні принципи знеболення хронічного больового синдрому. 

Медичні і соціальні аспекти боротьби з лікарською залежністю. 

Тема 11. Психотропні лікарські засоби з пригнічуючим типом дії: антипсихотичні, 



транквілізатори, седативні лікарські засоби. 

Загальна характеристика і класифікація психотропних засобів. Фармакодинаміка 

похідних фенотіазину на прикладі аміназину. Механізм антипсихотичної і седативної дії 

аміназину. Показання до застосування аміназину в медичній практиці. 

Порівняльна фармакологічна характеристика антипсихотичних засобів. Побічні реакції і 

ускладнення, які виникають при застосуванні нейролептичних засобів, їх профілактика і 

лікування. Поняття про нейролептанальгезію. 

Фармакодинаміка і застосування солей літію. 

Фармакодинаміка, механізм дії і застосування 

транквілізаторів. 

Фармакодинаміка, механізм дії і застосування седативних засобів. Побічна дія і 

ускладнення, які виникають при застосуванні транквілізаторів і седативних засобів; заходи 

профілактики, лікування. 

Тема 12. Психостимулятори. Антидепресанти. Засоби, які застосовуються при 

біполярних захворюваннях та СПАУ. Засоби, які впливають на серотонінергічну систему. 

Фармакодинаміка, механізм дії і застосування кофеїну. Особливості впливу кофеїну на 

серцеву-судинну систему. Фармакологія сиднокарбу. Фармакодинаміка, механізм дії і 

застосування ноотропних засобів. 

Фармакодинаміка, механізм дії і застосування аналептичних засобів. 

Фармакодинаміка і застосування антидепресантів. Побічна дія і ускладнення, які 

виникають при застосуванні антидепресантів, заходи профілактики. Фармакодинаміка, 

механізм дії і застосування препаратів, що впливають на серотонінергічну систему, поняття про 

серотоніновий синдром. 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАСОБИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЮ ВИКОНАВЧИХ 

ОРГАНІВ ТА ОБМІН РЕЧОВИН 
Тема 13. Фармакологія лікарських засобів, що впливають на функцію органів дихання. 

Лікарські засоби, що застосовуються для лікування бронхіальної астми та при набряку легень. 

Класифікація лікарських засобів, які впливають на функцію органів дихання. 

Порівняльна характеристика аналептичних препаратів, механізм дії та покази до застосування. 

Класифікація, фармакодинаміка протикашльових та відхаркувальних засобів, механізм дії і 

застосування. Засоби, які застосовуються при бронхообструктивному синдромі, механізм дії, 

фармакодинаміка, застосування. Фармакологічна характеристика засобів, які застосовуються 

при набряку легень та для лікування легеневої артеріальної гіпертензії. 

Тема 14. Сечогінні засоби. Фармакологія засобів, що зменшують вміст сечової кислоти 

у організмі. Засоби, що впливають на тонус та скоротливу активність міометрію. 

Класифікація, фармакодинаміка, механізм дії і застосування сечогінних засобів, побічна 

дія. Фармакологія і застосування сечогінних засобів екстреної дії. Калійзберігаючі діуретичні 

засоби: фармакодинаміка, механізм дії, застосування. Принципи комбінованого застосування 

сечогінних фармакологічних засобів. 

Засоби, що зменшують вміст сечової кислоти в організмі. Принципи фармакологічної 

терапії гострого приступу та хронічної форми подагри. 

Класифікація, фармакологічні властивості та застосування засобів що впливають на 

тонус і скоротливу активність міометрію. 

Тема 15. Лікарські засоби, які застосовуються при недостатності коронарного 

кровообігу. Антиатеросклеротичні лікарські засоби. 

Класифікація антиангінальних препаратів, їх загальна характеристика. Фармакологія 

нітрогліцерину. Нітрати пролонгованої дії, їх фармакодинаміка, механізм дії, застосування та 

побічна дія. Особливості механізму дії та застосування β-адреноблокаторів та антагоністів іонів 

кальцію як антиангінальних засобів, побічна дія. 

Основні принцип медикаментозного лікування гострого інфаркту міокарда. 

Антиатеросклеротичні засоби механізм дії, фармакокінетичні властивості, терапевтичне 

застосування, побічні ефекти. 

Тема 16. Антигіпертензивні засоби. Протиаритмічні засоби. 

Класифікація антигіпертензивних засобів за механізмом дії. Альфа - і бета - адреноблокатори, 

як антигіпертензивні препарати, механізм дії, застосування, побічні ефекти. Механізм 



лікувальної дії антагоністів іонів кальцію при гіпертонічній хворобі, застосування, побічні 

ефекти. Механізм дії інгібіторів АПФ при артеріальній гіпертензії, застосування, побічні 

ефекти. Застосування діуретиків в лікуванні артеріальної гіпертензії. Міотропні спазмолітичні 

засоби, механізм дії, застосування при гіпертензії, побічна дія. Фармакологія клофеліну і 

метилдофи. Гангліблокатори як засоби для зниження артеріального тиску. Керована гіпотонія. 

Фармакодинаміка, механізм дії симпатолітиків, застосування при гіпертонічній хворобі, 

побічна дія. 

Лікування гіпертензивного кризу: препарати, шляхи введення, 

дози. Принципи комбінованого застосування антигіпертензивних 

засобів. 

Класифікація протиаритмічних препаратів. Фармакологія хінідину та новокаїнаміду. 

Особливості протиаритмічної дії і застосування лідокаїну (ксикаїну), дифеніну, етмозину та 

аймаліну. Застосування бета-адреноблокаторів і антагоністів іонів кальцію як антиаритмічних 

препаратів. Аміодарон, механізм дії, застосування при аритміях серця, побічні ефекти. 

Протиаритмічні властивості препаратів калію і магнію. 

Тема 17. Засоби, які використовуються для лікування серцевої недостатності. 

Класифікація кардіотонічних засобів. Хімічна структура серцевих глікозидів. Роль 

глікону і аглікону в їх дії на серце. Фармакокінетика серцевих глікозидів. Кардіальна та 

екстракардіальна дія серцевих глікозидів. Механізм кардіотонічної дії серцевих глікозидів. 

Зміни електрокардіограми під впливом серцевих глікозидів. Суть терапевтичної дії серцевих  

глікозидів при серцевій недостатності. Порівняльна характеристика препаратів серцевих 

глікозидів. Показання до застосування серцевих глікозидів. Принципи призначення. 

Інтоксикація серцевими глікозидами, її лікування і профілактика. 

Фармакологія неглікозидних кардіотонічних засобів. Механізм дії, показання до застосування 

інгібіторів фосфодіестерази. Основні принципи медикаментозної терапії гострої та хронічної 

серцевої недостатності. 

Тема 18. Лікарські засоби, що впливають на функцію органів травлення (засоби, які 

впливають на апетит; засоби, які регулюють секрецію залоз шлунка; гастропротектори, засоби, 

що впливають на зовнішньосекреторну функцію підшлункової залози; холелітолітичні та 

засоби, які впливають на моторику шлунково-кишкового тракту). 

Механізм стимулюючої дії гіркот на апетит та секрецію залоз слизової оболонки шлунка. 

Показання до застосування. Анорексигенні засоби, механізм дії, застосування, побічні ефекти, 

протипоказання. 

Принцип дії, фармакодинаміка і застосування засобів, які знижують секреторну функцію 

шлунка. Порівняльна характеристика і застосування антацидних препаратів. Засоби замісної 

терапії при недостатності шлункової секреції. Засоби, які підсилюють секрецію залоз шлунка. 

Принципи комбінованого застосування препаратів різних груп для лікування гастритів, 

виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. 

Характеристика препаратів, які застосовуються при порушенні зовнішньосекреторної 

функції підшлункової залози. 

Характеристика, механізм дії і застосування препаратів, які сприяють виходу жовчі. 

Фармакодинаміка, механізм дії, показання і протипоказання до застосування жовчогінних 

засобів, які стимулюють утворення жовчі. 

Засоби, які впливають на моторну функцію кишечника. Класифікація, механізм дії 

проносних засобів. Показання і протипоказання до застосування. 

Тема 19. Фармакологія засобів, що впливають на кровотворення. 

Класифікація засобів, які впливають на систему крові. Фармакокінетика і 

фармакодинаміка препаратів заліза, їх застосування, побічна дія. Препарати кобальту. Засоби, 

які застосовуються для лікування мегалобластичної і макроцитарної анемій, механізм дії. 

Фармакологічні властивості стимуляторів лейкопоезу, їх застосування, побічна дія. 

Тема 20. Фармакологія засобів, що впливають на систему згортання крові. 

Фармакодинаміка, механізм дії і застосування гепарину, ускладнення, контроль за станом 

згортальної системи крові. Фармакологічні властивості антикоагулянтів непрямої дії, 

застосування, ускладнення. Антагоністи. 

Механізм дії і застосування засобів, які пригнічують агрегацію тромбоцитів 



Фармакодинаміка, механізм дії і застосування фібринолітичних препаратів. Принцип дії 

контрикалу і кислоти амінокапронової при підвищеному фібринолізі. 

Фармакологія і застосування гемостатиків. 

Тема   21.    Препарати    гормонів    гіпоталамуса,    гіпофіза,    щитоподібної    залози. 

Антитиреоїдні препарати. Препарати інсуліну та пероральні цукрознижуючі засоби. 

Класифікація, джерела отримання, принципи біологічної стандартизації гормональних 

препаратів. Механізм дії, фармакологічні властивості і застосування кортикотропіну. 

Фармакологія препаратів задньої частки гіпофіза і їх застосування. 

Фармакологічні властивості і застосування гормональних препаратів щитовидної залози. 

Фармакодинаміка і механізм дії антитиреоїдних речовин, застосування, можливі побічні 

ефекти. Вплив паратиреоїдину на обмін фосфору і кальцію. Застосування. 

Класифікація, фармакодинаміка і застосування препаратів інсуліну. Принципи дозування 

інсуліну при лікуванні цукрового діабету. Можливі побічні явища, лікування гіпоглікемічної 

коми. Принципи лікування гіперглікемічної коми. Пероральні протидіабетичні засоби, 

класифікація, механізм дії, застосування, побічні ефекти. 

Тема 22. Препарати гормонів кори надниркових залоз. Препарати статевих гормонів та 

анаболічні стероїди. 

Класифікація препаратів стероїдних гормонів. Основні сторони фармакодинаміки 

глюкокортикостероїдів, які зумовлюють їх застосування в клінічній практиці, механізм дії. 

Можливі ускладнення. Синдром відміни при застосуванні глюкокортикостероїдних препаратів, 

механізм його виникнення, профілактика і лікування. Фармакологія препаратів з 

мінералокортикоїдною активністю. 

Фармакодинаміка естрогенних та гестагенних препаратів. Застосування естрогенних і 

гестагенних препаратів. Протизаплідні засоби. Фармакологія і застосування андрогенних 

препаратів. 

Анаболічні стероїди, фармакодинаміка, застосування, побічна дія. 

Тема   23.    Протизапальні    лікарські    засоби.    Лікування    ревматоїдного    артриту. 

Протиалергічні та імунотропні лікарські засоби. 

Класифікація протизапальних лікарських засобів. Протизапальні засоби нестероїдної 

структури: препарати, механізм дії, застосування, побічна дія. Протизапальні засоби стероїдної 

структури: препарати, механізм дії, застосування, побічна дія. 

Препарати базисної терапії ревматоїдного артриту, механізм дії, побічні ефекти, 

особливості застосування. Принципи лікування ревматоїдного артриту. 

Протигістамінні засоби: механізм дії, застосування. Глюкокортикоїдні препарати як 

антиалергічні засоби. Механізм дії і застосування. Принцип дії і застосування засобів, що 

стабілізують мембран опасистих клітин, антилейкотрієнових засобів. Принципи 

медикаментозного лікування анафілактичного шоку. 

Засоби, які впливають на імунітет. 

РОЗДІЛ ІV. АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ СЕРЕДНИКИ. ЗАГАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ 

Тема 24. Фармакологія антибіотиків 1 (Фармакологія беталактамних антибіотиків). 

Біологічне значення антибіозу і основні механізми дії антибіотиків. Антибіотики групи 

біосинтетичних пеніцилінів: препарати, протимікробний спектр, фармакокінетика, 

застосування, ускладнення. Особливості дії і застосування напівсинтетичних пеніцилінів, 

побічна дія. Цефалоспорини: протимікробний спектр, застосування, ускладнення. Особливості 

застосування карбапенемів та монобактамів. Принципи раціональної антибіотикотерапії. 

Тема 25. Фармакологія антибіотиків 2 (Фармакологія макролідів, лінкозамідів, 

тетрациклінів, аміноглікозидів, циклічних поліпептидів). 

Властивості і застосування антибіотиків - макролідів. Антибіотики групи тетрацикліну: 

препарати, спектр протимікробної дії, фармакокінетика, застосування, побічна дія. 

Хлорамфеніколи: протимікробний спектр, застосування, побічні реакції. Антибіотики групи 

аміноглікозидів: протимікробний спектр, застосування, побічні реакції. 

Особливості дії і застосування поліміксинів. Антибіотичні препарати рослинного 

походження. 

Комбіноване застосування антибіотиків. 

Тема 26. Сульфаніламідні препарати. Синтетичні протимікробні засоби різної хімічної 



будови. Фармакологія фторхінолонів. 

Механізм і спектр антибактеріальної дії сульфаніламідних препаратів. Фармакокінетика 

сульфаніламідних препаратів. Тривалість дії і дозування сульфаніламідних препаратів. 

Клінічна класифікація і показання до застосування сульфаніламідних препаратів. Комбіноване 

застосування сульфаніламідних засобів з іншими препаратами. Побічні реакції і ускладнення 

сульфаніламідотерапії, їх попередження і лікування.



Механізм і спектр антибактеріальної дії фторхінолонів, властивості і застосування. 

Похідні нафтиридину (кислота налідиксова), властивості і застосування. Похідні 8- 

оксихіноліну (ентеросептол), властивості і застосування. Похідні нітрофурану як 

хіміотерапевтичні засоби. 

Тема 27. Фармакологія протитуберкульозних лікарських засобів. 

Протитуберкульозні препарати: класифікація, спектр і механізм дії. Фармакодинаміка, 

фармакокінетика і особливості застосування протитуберкульозних препаратів. Побічні ефекти  

протитуберкульозних засобів. Принципи хіміотерапії туберкульозу. Препарати антибіотиків в  

лікуванні туберкульозу. Показання і протипоказання до застосування, побічні ефекти, їх 

профілактика. Фармакологічна характеристика препаратів різних хімічних груп: етіонамід, 

етамбутол, офлоксацин, натрію парааміносаліцилат. Побічні ефекти, їх попередження. 

Тема 28. Протиспірохетозні, протипротозойні, протигрибкові та протигельмінтні 

препарати. 

Протисифілітичні засоби: препарати, їх властивості, механізм дії і застосування. 

Дія протималярійних препаратів на різні форми збудників малярії. Лікування і 

профілактика малярії. 

Особливості дії і порівняльна характеристика препаратів, які застосовуються для лікування 

амебіазу. Хіміотерапія лейшманіозу, токсоплазмозу. Фармакодинаміка засобів, які 

застосовуються для лікування лямбліозу і трихомонозу. 

Фармакологічна характеристика протигельмінтних засобів, особливості засостовування, 

побічні ефекти. Характеристика, спектр дії і застосування протимікозних засобів. 

Тема 29. Противірусні препарати. Антисептичні та дезинфікуючі лікарські засоби. 

Фармакологія препаратів кальцію, калію та натрію. Контрольне тестування з фармакології за 

тестовими завданнями по типу  «Крок-1». 

Класифікація противірусних препаратів за механізмом дії та показаннями до застосування. 

Механізм дії противірусних засобів. Фармакологічна характеристика препаратів, ефективних при 

грипі та ГРВІ, герпетичних інфекціях. Біологічне значення, властивості і застосування 

інтерферону та індукторів синтезу інтерферону. Принципи лікування вірусних гепатитів та 

хворих з ВІЛ-інфекцією. 

Поняття про асептику, антисептику і дезинфекцію. Фактори, які визначають протимікробну 

активність ліків. Основні механізми дії антисептичних засобів на мікроорганізми. Похідні 

нітрофурану: спектр антимікробної дії, показання до застосування. Місцева та протимікробна дія 

солей важких металів, застосування їх в медичній практиці. Резорбтивна дія солей важких 

металів. Заходи допомоги при отруєнні. Протимікробна дія сполук хлору і йоду. Протимікробна 

дія окислювачів: принцип дії і застосування. Антисептики аліфатичного ряду: механізм дії і 

застосування спирту етилового і формальдегіду. Антисептичні властивості лугів і кислот; 

механізм дії і застосування розчину аміаку. Особливості дії і застосування барвників 

(діамантовий зелений, етакридину лактат). Антисептики з групи детергентів (декаметоксин, 

етоній). Рослини, що мають антисептичні властивості. 

Плазмозамінні розчини і засоби для парентерального харчування склад, властивості, 

показання до застосування. 

Фармакологічна роль іонів натрію і калію (значення для нормальної функції нервової і 

мязової систем, роль у передачі нервових імпульсів та ін.). Застосування препаратів натрію і 

калію в медичній практиці. Фармакодинаміка солей кальцію (вплив на центральну нервову і 

серцево-судинну системи, клітинну проникність, згортальність крові та ін.). Застосування 

препаратів кальцію. Основні сторони фармакодинаміки сполук магнію і їх застосування. 

Антагонізм між іонами кальцію і магнію. Глюкоза, її енергетичне значення, антитоксичні і 

осмотичні властивості, застосування. 

Проводення контрольної роботи по типу написання тестових завдань «Крок-1» з метою 

підготовки студентів до здачі державного ліцензійного іспиту. Можливість проаналізували тести 

банку «Крок-1» та вирішити ситуаційні задачі виділяючи ключові слова з умови тесту та 

логічного підходу до вирішення тестового завдання. 



Тема 30. Фармакологія протипухлинних лікарських засобів. 

Класифікація протипухлинних засобів. Сучасні увлення про механізми дії 

протипухлинних засобів. Фармакологічні властивості антиметаболітних препаратів, показання 

до застосування в медичній практиці. Фармакологічні властивості алкіліруючих протипухлинних 

засобів, показання до застосування. Антибіотики, гормональні і ферментні препарати для 

лікування злоякісних новоутворень. Механізм іммунодепресивної дії цитостатичних препаратів. 

Протипухлинні цитостатики рослинного походження. Ускладнення хіміотерапії. Профілактика і 

лікування ускладнень фармакотерапії протипухлинними засобами. 

Тема 31. Токсикологія. Основні принципи лікування гострих отруєнь лікарськими 

засобами та отрутами. 

Заходи для попередження подальшого всмоктування отрути в організм при попаданні її в 

травний канал, на шкіру, слизові оболонки, в дихальні шляхи. Способи знешкодження та 

виведення з організму отрути, яка поступила перорально (застосування адсорбуючих, 

обволікальних, в’яжучих, блювотних, проносних засобів, спеціальних антидотів). Антидотна 

терапія. Заходи з прискорення виведення отрути з організму. Форсований діурез. Симптоматична 

і патогенетична терапія. 

Симптоматика і медикаментозна допомога при отруєнні антихолінестеразними 

речовинами, М-холіноблокаторами, міорелаксантами, місцевоанестезуючими, снодійними 

засобами, наркотичними анальгетиками, етиловим спиртом, антипсихотичними, солями важких 

металів, антикоагулянтами, інсуліном, серцевими глікозидами, концентрованими кислотами і 

лугами. 

Тема 32. Загальна фармакологія. Фармакокінетика. Фармакодинаміка. Механізми дії 

ліків. 

Основні принципи і методи випробування нових лікарських засобів. Поняття про 

фармакокінетику лікарських засобів. Проникнення лікарських засобів через біологічні мембрани. 

Шляхи введення лікарських речовин в організм. Всмоктування лікарських речовин при різних 

шляхах введення. Фактори, які впливають на всмоктування лікарських речовин в травному 

каналі. Поняття про біодоступність лікарських речовин. Розподіл лікарських речовин в організмі. 

Депонування лікарських речовин в організмі. Метаболізм лікарських речовин. Роль 

цитоплазматичного ретикулуму печінки в метаболізмі лікарських засобів. Шляхи виведення 

лікарських речовин із організму. 

Поняття про фармакодинаміку лікарських засобів. Сучасна теорія дії ліків на організм. 

Поняття про специфічні рецептори, їх агоністи і антагоністи. Види фармакологічних ефектів. 

Значення статі і віку у дії фармакологічних речовин. Залежність фармакологічного ефекту 

від патологічного стану організму. Роль генетичних факторів в дії лікарських речовин. 

Особливості дії лікарських засобів при їх повторному введенні в організм. Явище привикання 

(толерантності) організму до лікарських засобів, його суть і практичне значення. Особливості 

комбінованої дії лікарських препаратів на організм. Синергізм, його види і практичне значення. 

Антагонізм, його види і практичне значення. Антидотизм і основні антидоти. 

Види негативної дії лікарських засобів. Негативна побічна дія лікарських засобів алергічної 

природи. Негативна побічна дія лікарських засобів неалергічної природи. Токсична дія 

лікарських засобів. Тератогенна дія лікарських засобів. Ембріотоксична і фетотоксична дія ліків 

і отрут. Значення генетичних факторів у розвитку негативної побічної дії лікарських засобів. 

Індивідуальна непереносимість ліків (ідіосинкразія). 



ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
Номер 
лекції 

Тема лекції К-сть 
годин 

Розділ І. Лікарська рецептура. 

1 Історія розвитку фармакології. Стан сучасної фармакології. Закон України 

«Про лікарські засоби». Фармкокінетика та фармакодинаміка лікарських 

засобів. 

2 

Розділ ІІ. Засоби, що впливають на центральну та периферичну нервову систему. 

2. Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в холінергічних 

синапсах. 

2 

3. Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в адренергічних 

синапсах. 

2 

4. Фармакологія наркотичних та ненаркотичних анальгетиків. Засоби для 

загальної та місцевої анестезії. 

2 

5. Психотропні лікарські засоби з пригнічуючим типом дії. 2 

6. Психотропні лікарські засоби зі стимулюючим типом дії. 2 

Розділ ІІ. Засоби, які впливають на функцію виконавчих органів та обмін речовин. 

7. Лікарські засоби, що впливають на респіраторну систему. 2 

8. Засоби для лікування ішемічної хвороби серця. 2 

9. Антигіпертензивні засоби. 2 

10. Засоби, що впливають на функцію органів травлення. 2 

11. Засоби, що впливають на гемопоез та гемостаз. 2 

12. Гормональні препарати, їх синтетичні замінники та антагоністи. 2 

РАЗОМ: 24 

 

 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Номер 

практичного 

заняття 

Тема заняття К-сть 

годин 

Розділ І. Лікарська рецептура 

1. Основні положення Закону   України «Про лікарські засоби». 
Введення в лікарську рецептуру. Тверді лікарські форми. 

2 



2. Мякі лікарські форми: класифікація, правила виписування, шляхи 

введення і особливості застосування. 

Рідкі лікарські форми. Розчини для зовнішнього та внутрішнього 

застосування: класифікація, правила виписування, шляхи введення і 

особливості застосування. 

2 

3. Рідкі лікарські форми (настої, відвари, емульсії, мікстури, настойки, 

рідкі екстракти, новогаленові препарати). Правила виписування, 

шляхи введення. 

Лікарські форми для інєкцій: вимоги до інєкційних розчинів, 

правила виписування, шляхи введення і особливості застосування. 

2 

Розділ ІІ. Засоби, що впливають на центральну та периферичну нервову систему. 

4. Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в 

холінергічних синапсах. Холінергічні засоби, які впливають на М- Н-

холінорецептори. Антихолінестеразні засоби. Реактиватори 
холінестерази. 

2 

5. Холінергічні засоби, які вибірково діють на М-холінорецептори. М- 

холіноміметики. М-холіноблокуючі засоби. 

2 

6. Фармакологія лікарських   засобів,   що   вибірково   діють   на   Н- 
холінорецептори. Н-холіноміметики. Н-холіноблокуючі засоби. 

2 

7. Фармакологія лікарських засобів, що впливають на передачу 

збудження в адренергічних синапсах: адреноміметики, 

симпатоміметики, антиадренергічні лікарські засоби, 
симпатолітики. 

2 

8. Засоби, які використовуються для загальної анестезії. 
Місцевоанестезуючі лікарські засоби. 

2 

9. Фармакологія та токсикологія спирту етилового та препарати для 

лікування алкоголізму. Снодійні лікарські засоби. 
Протиепілептичні, протипаркінсонічні засоби. 

2 

10. Фармакологія наркотичних та ненаркотичних анальгетиків. 

Речовини, що викликають залежність. 

2 

11. Психотропні лікарські засоби з пригнічуючим типом дії: 
нейролептики, транквілізатори, седативні лікарські засоби. 

2 

12. Психостимулятори. Антидепресанти. Засоби, які застосовуються 

при біполярних захворюваннях та СПАУ. Засоби, які впливають на 
серотонінергічну систему. 

2 

РОЗДІЛ ІІІ. Засоби, які впливають на функцію виконавчих органів та обмін речовин. 

13. Фармакологія лікарських засобів, що впливають на функцію органів 

дихання.   Лікарські   засоби,   що   застосовуються для лікування 

бронхіальної астми та при набряку легень. 

2 

14. Сечогінні засоби. Фармакологія засобів, що зменшують вміст сечової 

кислоти у організмі. Засоби, що впливають на тонус та скоротливу 

активність міометрію. 

2 

15. Лікарські засоби, які застосовуються при недостатності 

коронарного кровообігу. Антиатеросклеротичні лікарські засоби. 

2 



16. Антигіпертензивні засоби. Протиаритмічні засоби. 2 

17. Засоби, які використовуються для лікування серцевої 

недостатності. 

2 

18. Лікарські засоби, що впливають на функцію органів травлення 

(засоби, які впливають на апетит; засоби, які регулюють секрецію 

залоз шлунка; гастропротектори, засоби, що впливають на 

зовнішньосекреторну функцію підшлункової залози; 

холелітолітичні та засоби, які впливають на моторику шлунково- 

кишкового тракту). 

2,5 

19. Фармакологія засобів, що впливають на кровотворення. 2,5 

20. Фармакологія засобів, що впливають на систему згортання крові. 2,5 

21. Препарати гормонів гіпоталамуса, гіпофіза, щитоподібної залози. 

Антитиреоїдні препарати. Препарати інсуліну та пероральні 

цукрознижуючі засоби. 

2,5 

22. Препарати гормонів кори надниркових залоз. Препарати статевих 

гормонів та анаболічні стероїди. 

2,5 

23. Протизапальні лікарські засоби. Лікування ревматоїдного артриту. 

Протиалергічні та імунотропні лікарські засоби. 

2,5 

РОЗДІЛ ІV. Антибактеріальні середники. Загальна фармакологія. 

24. Фармакологія антибіотиків 1 (Фармакологія беталактамних 
антибіотиків). 

2,5 

25. Фармакологія антибіотиків 2  (Фармакологія макролідів, 

лінкозамідів,  тетрациклінів,  аміноглікозидів,  циклічних 
поліпептидів). 

2,5 

26. Сульфаніламідні препарати. Синтетичні протимікробні засоби 
різної хімічної будови. Фармакологія фторхінолонів. 

2,5 

27. Фармакологія протитуберкульозних лікарських засобів. 2,5 

28. Протиспірохетозні, протипротозойні, протигрибкові та 
протигельмінтні препарати. 

2,5 

29. Противірусні препарати. Антисептичні та дезинфікуючі лікарські 

засоби. Фармакологія препаратів кальцію, калію та натрію. 

Контрольне тестування з фармакології за тестовими завданнями по 

типу «Крок-1». 

2,5 

30. Фармакологія протипухлинних лікарських засобів. 2,5 

31. Токсикологія. Основні принципи лікування гострих отруєнь 
лікарськими засобами та отрутами. 

2,5 

32. Загальна фармакологія. Фармакокінетика. Фармакодинаміка. 
Механізми дії ліків. 

2,5 

РАЗОМ: 88 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 
з/п 

Тема роботи Кількість 
годин 

1. Лікарські та хімічні речовини, які викликають зловживання, нарко- і 
токсикоманії. Медико-соціальні аспекти та методи фармакотерапії. 

4 

2. Сучасні кардіотонічні засоби. 4 

3. Гіпертензивні лікарські засоби 4 

4. Антидепресанти. 4 



5. Сучасні уявлення про фармакотерапію виразкової хвороби шлунка та 
12-палої кишки. Гастропротектори та антацидні засоби. 

4 

6. Лікарські засоби, що застосовуються в терапії захворювань 
печінки та жовчовивідних шляхів 

4 

7. Протиатеросклеротичні засоби. 4 

8. Лікарські   засоби що впливають   на   фосфорно-кальцієвий   обмін. 
Принципи лікування остеопорозу. 

4 

9. Етиловий спирт та засоби для лікування алкоголізму. 4 

10. Адаптогени 3 

11. Засоби, які впливають на фібриноліз 4 

12. Антигормональні засоби. 4 

13. Ферментні препарати, коферменти і антиферменти. 4 

14. Вітамінні препарати, поняття про гіпо- та гіпервітамінози. 4 

15. Протималярійні лікарські засоби. 2 

16. Засоби для лікування лейшманіозу 2 

17. Сучасні проблеми та особливості застосування протипухлинних 
препаратів. 

4 

18. Сучасна теорія дії ліків на організм. 4 

19. Антидотизм і основні антидоти. 4 

20. Значення генетичних факторів у дії лікарських засобів 4 

РАЗОМ: 68 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ 

ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА: 

 
1. Участь у роботі студентського наукового гуртка та виступи на наукових форумах. 

2. Участь у студентській олімпіаді з навчальної дисципліни. 

3. Виконання проекту щодо особливостей застосування лікарський засобів з відповідних тем 

розділів дисципліни. 

4. Підбір відео та аудіо матеріалів із розділів навчальної дисципліни. 

 
Форми контролю: 

Попередній (вхідний) контроль слугує засобом виявлення наявного рівня знань студентів 

для використання їх викладачем на практичному занятті як орієнтування у складності матеріалу. 

Проводиться з метою оцінки міцності знань та з метою визначення ступеня сприйняття нового 

навчального матеріалу. На всіх практичних заняттях застосовується об’єктивний контроль 

теоретичної підготовки із метою перевірки підготовленості студента до 

заняття. В процесі перевірки оцінюється домашня робота студента, щодо повноти виконання 

завдань. 

Поточний контроль – контроль самостійної роботи студентів щодо вивчення навчальних 

матеріалів. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять для 

перевірки рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення 

поточного контролю: усне опитування, вирішення ситуаційних задач, тестовий контроль, 

виконання практичної роботи. Оцінюється вхідний, проміжний кінцевий рівень знань студента. 

Результати оцінки вносяться в журнал. 

Структура оцінки студента складає: 75% - усна відповідь, 25% - письмова контролююча 

частина. Контролююча частина заняття, що проходить в кінці заняття, на кафедрі фармакології 

з клінічною фармакологією включає наступні завдання: 

Тестові завдання типу “Крок”  6 завдань – 6 хв. (з розрахунку 1 хв. на 1 тест) 

Конструктивні запитання – 2 - 2 хв.(з розрахунку 1 хв. на 1 запитання) 

Ситуаційні задачі - 1 – 4 хв. (з розрахунку 4 хв. на 1 задачу) 

Виписування рецептів з вказанням групової належності та показань до застосування - 3 

рецепти 9 хв. (з розрахунку 3 хв. на рецепт) 

Індивідуальні завдання, в які включені перераховані вище завдання, створено для кожного 

студента (12 варіантів на кожне заняття). 



В умовах проведення навчального процесу на практичній частині викладач дає 

можливість студенту самостійно попрацювати з банком тестових завдань по типу Крок, який  

сформований на базі тестів минулорічних буклетів. На контролюючій частині заняття до 

індивідуального контрольного завдання кожного студента включено 6 оригінальних тестових 

завдань. 

При оцінюванні завдань, що виносяться на контролюючу частину заняття визначається 

вартість кожного завдання у балах: рецепти 2 або 1 бала (всього 6 бали), конструктивні запитання 

та ситуаційні задачі 1 бал (всього 3 балів), тестові завдання – 1 питання 0,5 бала (всього 3 бали), 

з подальшим сумуванням остаточної оцінки за 12 – бальною шкалою. 

Підсумковий контроль здійснює контролюючу функцію, проводиться з метою оцінки 

результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його 

завершених етапах. Проводиться у формі іспиту з метою встановлення змісту знань студентів за 

обсягом, якістю та глибиною, а також вміннями застосувати їх у практичній діяльності. Під час 

підсумкового контролю враховуються результати складання здачі усіх видів навчальної роботи  

згідно із структурою робочої програми. 

Контрольне тестування по типу «Крок-1» Оцінювання проводиться за 10-бальної 

рейтинговою шкалою: 

Оцінка за 10-бальною 

шкалою 

Кількість 

правильних відповідей 

10 балів 79-80 

9 балів 76-78 

8 балів 73-75 

7 балів 70-72 

6 балів 67-69 

5 балів 65-66 

4 бали 64 

незадовільно 63-і менше 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК,  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПО ЗАВЕРШЕННЮ 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Форма проведення іспиту включає написання тестового контролю (75 % від загальної 

екзаменаційної оцінки) та проведення усної співбесіди з екзаменатором по всіх розділах 

дисципліни (25 % від загальної екзаменаційної оцінки). 

Результати складання тестової частини іспиту та результати усної співбесіди з 

екзаменатором заносяться у екзаменаційну відомість складання іспиту 

 
 

Критерії визначення оцінки ECTS 
 

Оцінка ECTS 
 

Статистичний показник 

 

«А» 
 

Найкращі 10% студентів 

 

«В» 
 

Наступні 25% студентів 

 

«С» 
 

Наступні 30% студентів 

 

«D» 
 

Наступні 25% студентів 

 

«Е» 
 

Останні 10% студентів 

 
Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться для студентів 



даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю, і успішно завершили вивчення 

дисципліни. 

Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну 

навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий контроль (перший раз склали 

підсумковий контроль на «незадовільно»). Ця категорія студентів має право на перескладання 

підсумкового контролю за затвердженим графіком під час зимових канікул (до початку 

весняного семестру) або літніх канікул (до 1 липня поточного року) впродовж двох тижнів після 

завершення відповідного семестру. Повторне складання підсумкового контролю дозволяється не 

більше двох разів. 

Оцінка F виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні заняття з дисципліни, але 

не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до 

підсумкового контролю. 

Студент, який не набрав протягом семестру мінімальної кількості балів поточної 

успішності з дисципліни не може бути допущений до підсумкового семестрового контролю. Ця 

категорія студентів має право на додаткове вивчення дисципліни протягом канікул і повинна 

скласти її до початку наступного семестру 



8. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

ЗАГАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ 
1. Джерела одержання лікарських препаратів. 

2. Основні принципи і методи випробовування лікарських засобів. 

3. Принципи проведення доклінічних досліджень лікарських засобів. 

4. Принципи проведення клінічних досліджень лікарських засобів. 

5. Поняття про фармакокінетику лікарських засобів. 

6. Поняття про фармакодинаміку лікарських засобів. 

7. Шляхи введення лікарських речовин в організм. 

8. Шляхи виведення лікарських речовин із організму. 

9. Всмоктування лікарських речовин при різних шляхах введення в організм. 

10. Фактори, які впливають на всмоктування лікарських речовин в травному 

каналі. 

11. Розподіл ліків в організмі. 

12. Поняття про специфічні рецептори, агоністи і антагоністи. 

13. Поняття про біодоступність лікарських речовин. 

14. Метаболізм лікарських речовин в організмі. 

15. Депонування лікарських речовин в організмі. 

16. Види терапевтичних і токсичних доз. Поняття про широту терапевтичної дії 

лікарських засобів. 
17. Види фармакологічних ефектів. 

18. Роль хімічної структури і фізико-хімічних властивостей лікарських речовин в 

їх дії на організм. 

19. Значення статі та віку у дії фармакологічних речовин. 

20. Взаємодія ліків. Синергізм, його види і практичне значення. 

21. Взаємодія ліків. Антагонізм, його види і практичне значення. 

22. Антидотизм і основні антидоти. 

23. Фармаконагляд, принципи та методи його проведення. 

24. Негативна побічна дія лікарських засобів алергічної природи. 

25. Негативна побічна дія лікарських засобів неалергічної природи. 

26. Токсична дія лікарських засобів. 

27. Ембріотоксична, фетотоксична та тератогенна дія ліків і отрут. 

28. Значення генетичних факторів у розвитку негативних ефектів лікарських 

засобів. 

29. Залежність фармакологічного ефекту ліків від стану хворого. 

30. Поняття про холінорецептори, їх локалізація, класифікація засобів, які 

впливають на холінорецептори. 

31. Локалізація М-холінорецепторів, загальна характеристика і класифікація М- 

холінергічних засобів. 

32. Локалізація Н-холінорецепторів, загальна характеристика і класифікація Н- 

холінергічних засобів. 

33. Поняття про адренорецептори, їх локалізація і класифікація засобів, що 

впливають на адренорецептори. 

34. Заходи, які проводяться при гострих отруєннях для попередження подальшого 

всмоктування отрути в кров. 

35. Заходи по знешкодженню отрути в організмі. 

36. Заходи по прискоренню виведення отрути з організму. 



37. Патогенетична (симптоматична) терапія гострих інтоксикацій ліками і 

отрутами. 

38. Принципи надання медикаментозної допомоги при нападі бронхіальної астми. 

39. Принципи надання медикаментозної допомоги при кровотечах. 

40. Принципи надання медикаментозної допомоги при гострій серцевій 

недостатності. 

41. Принципи надання медикаментозної допомоги при гострому коронарному 

синдромі (нестабільна стенокардія, інфаркт міокарда). 
42. Принципи надання медикаментозної допомоги при набряку легень. 

43. Принципи надання медикаментозної допомоги при гіпертонічному кризі. 

44. Принципи надання медикаментозної допомоги при гіперглікемічній комі. 

45. Принципи надання медикаментозної допомоги при гіпоглікемічній комі. 

46. Принципи надання медикаментозної допомоги при анафілактичному шоку. 

47. Принципи надання медикаментозної допомоги при нападі судом та 

епілептичному статусі. 

48. Принципи надання медикаментозної допомоги при гострому отруєнні 

фосфорорганічними речовинами. 

49. Принципи надання медикаментозної допомоги при гострому отруєнні 

атропіноподібними речовинами. 

50. Принципи надання медикаментозної допомоги при гострому отруєнні 

наркотичними речовинами. 

51. Лікарська залежність до наркотичних анальгетиків і принципи лікування. 

52. Нормативно-правове регулювання та принципи виписування ліків. 

53. Особливості виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів. 

 

СПЕЦІАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ 

1. Інгаляційні наркозні засоби, їх фармакодинаміка і застосування, порівняльна 

характеристика. 

2. Неінгаляційні наркозні засоби, їх фармакодинаміка, порівняльна 

характеристика, показання до застосування. 

3. Фармакодинаміка і застосування анестезину і новокаїну. 

4. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування лідокаїну та тримекаїну. 

5. Гостре отруєння місцевоанестезуючими засобами, його профілактика і 

допомога. 

6. В’яжучі, обволікальні, адсорбуючі засоби, механізм дії, застосування. 

7. Антихолінестеразні засоби: фармакодинаміка, механізм дії і застосування, 

побічні ефекти. 

8. М-холіноблокуючі засоби: фармакодинаміка, механізм дії і застосування, 

побічні ефекти. 

9. Порівняльна фармакологічна характеристика атропіну сульфату, платифіліну, 

скопаламіну, іпратропію броміду, пірензипіну. 

10. Гангліоблокуючі засоби: локалізація і механізм дії, показання і 

протипоказання до застосування, ускладнення. 

11. Міорелаксанти: фармакодинаміка, механізм дії, показання до застосування. 

12. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування адреналіну, побічні ефекти. 

13. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування ефедрину, побічні ефекти. 



14. Порівняльна фармакологічна характеристика норадреналіну, адреналіну, 

мезатону, ізадрину і сальбутамолу. 

15. Альфа-адреноблокуючі засоби: фармакодинаміка, механізм дії і застосування, 

побічні ефекти. 

16. Бета-адреноблокуючі засоби: фармакодинаміка, механізм дії і застосування, 

побічні ефекти. 

17. Симпатолітики: препарати, фармакодинаміка, механізм дії і застосування, 

побічні ефекти. 

18. Порівняльна фармакологічна характеристика наркотичних анальгезуючих 

препаратів. 

19. Наркотичні і ненаркотичні анальгезуючі засоби, механізми знеболюючої дії, 

особливості застосування при різних видах болю. 

20. Наркотичні анальгезуючі засоби: препарати, їх фармакодинаміка, 

застосування, побічні ефекти. 

21. Морфін: фармакокінетика, фармакодинаміка, механізм дії і застосування. 

22. Ненаркотичні анальгезуючі засоби: препарати, їх фармакодинаміка, 

застосування, побічні ефекти. 

23. Етиловий спирт, фармакодинаміка і застосування в медичній практиці. 

24. Протиепілептичні препарати: класифікація, фармакодинаміка, механізм дії, 

застосування, побічні ефекти. 

25. Фармакодинаміка і застосування протипаркінсонічних засобів, побічні ефекти. 

26. Антипсихотичні засоби: класифікація, механізм дії, застосування, побічні 

ефекти. 

27. Транквілізатори: препарати, фармакодинаміка, механізм дії, застосування, 

побічні ефекти. 

28. Снодійні засоби: препарати, фармакодинаміка, механізм дії, застосування, 

побічні ефекти. 

29. Седативні засоби: препарати, фармакодинаміка, механізм дії, застосування, 

побічні ефекти. 

30. Психостимулятори: препарати, фармакодинаміка, механізм дії, застосування, 

побічні ефекти. 

31. Аналептичні засоби: препарати, фармакодинаміка, механізм дії, застосування, 

побічні ефекти. 

32. Антидепресанти: препарати, механізм дії, особливості застосування, побічні 

ефекти. 

33. Кардіальна та екстракардіальна дія серцевих глікозидів. Суть терапевтичної 

дії серцевих глікозидів при серцевій недостатності. 

34. Симптоматика і принципи лікування інтоксикації серцевими глікозидами, 

профілактика виникнення. 

35. Неглікозидні кардіотонічні засоби: їх фармакодинаміка, механізм дії, 

застосування. 

36. Фармакологічна характеристика і застосування клонідину (клофелін) і 

метилдофи. 

37. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування бета-адреноблокаторів в 

кардіології, побічні ефекти. 

38. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування антагоністів іонів кальцію. 



39. Міотропні гіпотензивні засоби (натрію нітропрусид, магнію сульфат, 

апресин): фармакодинаміка, механізм дії і застосування. 

40. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту: механізм дії, застосування, 

побічні ефекти. 

41. Лікарські засоби, які використовуються при гіпертонічному кризі. 

42. Антиангінальні засоби: класифікація, механізм дії, фармакокінетика, 

застосування. 

43. Фармакологічна характеристика і застосування нітрогліцерину. 

44. Особливості механізму дії та застосування β-адреноблокаторів та антагоністів 

іонів кальцію як антиангінальних засобів, побічна дія. 

45. Основні принципи медикаментозного лікування гострого інфаркту міокарда. 

46. Класифікація антиаритмічних засобів (по Вогену-Вільямсу). Фармакологічна 

характеристика і застосування препаратів 1А класу (хінідин, прокаїнамід). 

47. Фармакологічна характеристика і застосування лідокаїну, етмозину, 

пропранололу і верапамілу як протиаритмічних засобів. 
48. Фармакологія аміодарону: механізм дії, застосування, побічні ефекти. 

49. Протикашльові та відхаркувальні засоби: препарати, фармакодинаміка, 

механізм дії, застосування. 

50. Засоби, які застосовуються при бронхообструктивному синдромі, механізм дії, 

фармакодинаміка, застосування. 

51. Механізм дії і застосування блювотних і протиблювотних засобів. 

52. Особливості дії на шлункову секрецію блокаторів Н2-гістамінових рецепторів, 

М1-холіноблокаторів, блокаторів Н+К+-АТФ-ази, і застосування. 

53. Антацидні засоби: механізм дії, застосування, побічні ефекти. 

54. Принципи комбінованого застосування препаратів різних груп для лікування 

гастритів, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. 

55. Класифікація жовчогінних засобів, механізм дії, застосування. 

56. Препарати, які застосовують при гострому і хронічному панкреатитах, їх 

фармакодинаміка, механізм дії. 

57. Проносні засоби: препарати, механізм дії, застосування. 

58. Сечогінні засоби: препарати, класифікація, механізм дії, застосування. 

59. Сечогінні екстреної дії: фармакодинаміка, механізм дії, застосування, побічні 

ефекти. 

60. Тіазидні діуретики: фармакодинаміка, механізм дії, застосування, побічні 

ефекти. 

61. Принципи медикаментозного лікування гострих приступів та хронічної форми 

подагри. 

62. Фармакологія препаратів, які впливають на пологову діяльність. 

63. Фармакологія препаратів, які застосовуються для лікування гіпо- і 

гіперхромної анемій. 

64. Механізм дії і застосування засобів, які пригнічують агрегацію тромбоцитів. 

65. Фармакологічна характеристика і застосування гемостатичних препаратів. 

66. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування гепарину. 

67. Фармакологічні властивості антикоагулянтів непрямої дії, застосування, їх 

антагоністи, попередження ускладнень. 

68. Фібринолітичні лікарські засоби: класифікація, механізм дії, показання до 

застосування. Лікування ускладнень фібринолітичної терапії. 



69. Фармакологічні властивості і застосування гормональних препаратів 

щитоподібної залози. 
70. Антитиреоїдні засоби: препарати, механізм дії і застосування. 

71. Порівняльна характеристика препаратів інсуліну, застосування. 

72. Пероральні протидіабетичні засоби, механізм дії, показання до застосування, 
побічні ефекти. 

73. Глюкокортикоїдні препарати: основні сторони їх фармакодинаміки, які 

застосовуються в медичній практиці. Показання до застосування. 
74. Ускладнення терапії глюкокортикоїдними препаратами. Профілактика. 

75. Синдром відміни при застосуванні глюкокортикоїдних препаратів, механізм його 

виникнення, профілактика і лікування. 
76. Фармакодинаміка і застосування препаратів з мінералокортикоїдною активністю. 

77. Гормональні протизаплідні засоби: класифікація, особливості дозування, побічні 

ефекти. 
78. Фармакологія і застосування андрогенних препаратів і анаболічних стероїдів. 

79. Вплив вітамінних препаратів групи В на обмін речовин і їх застосування в 
медичній практиці. 

80. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування кислоти аскорбінової і рутину. 

81. Біологічне значення токоферолу, застосування його в медичній практиці. 

82. Препарати вітаміну А, їх фармакодинаміка, застосування і побічні ефекти, 

гіпервітаміноз А. 

83. Препарати вітаміну Д, їх фармакодинаміка, застосування і побічні ефекти, 
гіпервітаміноз Д. 

84. Ферментні і антиферментні препарати: фармакодинаміка і застосування. 

85. Антиатеросклеротичні засоби: препарати, вплив на обмін холестерину і 

ліпопротеїдів, на процеси перекисного окислення ліпідів, застосування. 
86. Фармакодинаміка і застосування препаратів натрію і калію. Комбінування 

препаратів калію з серцевими глікозидами і сечогінними засобами. 
87. Препарати магнію, їх фармакодинаміка, механізм дії і застосування. 

88. Препарати кальцію, фармакодинаміка і застосування. Лікарська регуляція 
кальцієвого обміну. 

89. Протизапальні засоби стероїдної структури: препарати, механізм дії, 

застосування, побічні ефекти. 

90. Протизапальні засоби нестероїдної структури: препарати, механізм дії, 

застосування, побічні ефекти. 
91. Протиалергічні засоби: класифікація, механізм дії і застосування, побічні ефекти. 

92. Антисептичні засоби з групи окислювачів і галогеновмісних: механізм дії, 

застосування. 

93. Біосинтетичні пеніциліни: препарати, протимікробний спектр, фармакокінетика, 

застосування, побічні ефекти. 
94. Особливості протимікробного спектру і застосування напівсинтетичних 

пеніцилінів та амінопеніцилінів. 

95. Цефалоспорини: класифікація, протимікробний спектр, застосування, побічні 

ефекти. 

96. Карбапенеми: класифікація, протимікробний спектр, застосування, побічні 

ефекти. 
97. Препарати групи аміноглікозидів: протимікробний спектр, застосування, побічні 

реакції. 



98. Антибіотики з групи тетрацикліну та хлорамфеніколу: препарати, спектр 

протимікробної дії, застосування, побічні ефекти. 

99. Антибіотики групи макролідів та азалідів: спектр дії, застосування, побічні 

ефекти. 
100. Антибіотики групи фторхінолонів: спектр дії, застосування, побічні ефекти. 

101. Побічні ефекти і можливі ускладнення антибіотикотерапії, їх попередження 

і лікування. 

102. Сульфаніламідні препарати: класифікація, протимікробний спектр, 

механізм дії. 

103. Похідні нітрофурану: спектр протимікробної дії, показання до 

застосування. 
104. Протитуберкульозні засоби: класифікація, механізм і спектр дії, побічні 

реакції, принципи хіміотерапії туберкульозу. 

105. Протисифілітичні засоби: препарати, фармакодинаміка, механізм дії, 

застосування. 

106. Класифікація, механізм дії і застосування протиглисних засобів. 

107. Протимікозні засоби: класифікація, спектр дії, застосування, побічні 
ефекти. 

108. Противірусні засоби, що використовуються для лікування грипу, ВІЛ- 

інфекції, вірусних гепатитів. 

 

9. ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ 
1. Матеріали підготовки до лекцій. 

2. Презентації лекцій. 

3. Матеріали підготовки до практичних занять. 

4. Методичні вказівки до практичних занять. 

5. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів. 

6. Тестові завдання, ситуаційні задачі, конструктивні завдання 



11. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
Основна: 

1. Фармакологія: Підручник   для   студентів   медичних   факультетів   /   І.С.   Чекман, Н.О. 

Горчакова, Л.І. Казак та ін. / Видання 4-те – Вінниця.: Нова книга, 2019. 784 с. 

2. Скакун М.П., Посохова К.А. Фармакологія: Підручник, Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. 

740 с. 

3. Фармакологія: підручник для студентів мед. та стом. факультетів вищих медичних 

навчальних закладів / Чекман І.С., Бобирьов В.М., Кресюн В.Й. [та ін.]; за ред. Чекмана 

І.С. - Вінниця: Нова Книга, 2020. – 427 с.: іл. 

4. Дроговоз С.М., Щокіна К. Г. Фармакологія на долонях, Харків: Плеяда, 2019. 112 с. 
 

Додаткова: 

1. Kaplan USMLE Step 1 Lecture Notes 2018 Pharmacology. Kaplan Medical, 2018, 321 P. 

2. Дроговоз С.М. Фармакологія фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: 

Підручник-довідник, X.: Видавничий цент «ХАІ», 2012. 480 С. 

3. Олещук О.М., Посохова К.А. Основи лікарської рецептури: навч. посіб. Тернопіль : 

ТДМУ, 2019. 92 с. 

4. Скакун М.П. Основи клінічної епідеміології та доказової медицини: Навчальний 

посібник, Тернопіль: ТДМУ, 2008. 372 с. 

5. «Фармакологія – наочно» (Фармакологія в таблицях, схемах і малюнках) Навчальний 

посібник, Дроговоз С.М., Олещук О.М., Хоменко В.М. та ін. Харків: 2021. 204 с. 

6. Lippincott illustrated reviews: Pharmacology. [edited by] Karen Whalen; collaborating editors, 

Carinda Feild; Rajan Radhakrishnan. Seventh edition. 7th ed., 2019. 

7. Basic and Clinical Pharmacology, 12th edition, B.G. Katzung (editor), The McGraw Hill 

Companies, 2012. 

8. Посохова К.А., Вікторов О.П. Антибіотики (властивості, застосування, взаємодія): 

Навчальний посібник, Тернопіль: ТДМУ, 2005. 296 с. 

9. Самура Б.А. Загальна фармакокінетика: монографія. Тернопіль: ТДМУ, 2009. 356 с. 

10. Степанюк Г.И. Фармакология. Курс лекций, Винница, 2011. 373 с. 
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