


1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   

  

Найменування 

показників   

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньокваліфікаційний 

рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання  

Кількість кредитів – 6  

Галузь знань  
22 «Охорона здоровʼя»  

  
Повний термін навчання  

  

Спеціальність:   
222  

“Медицина”  

Рік підготовки  

3-й  3-й  

Семестр  

Загальна кількість 

годин – 180  
5-й  6-й  

Лекції  

  

Рівень вищої освіти:  

магістр  

  

12 год.  12 год.  

Практичні  

32 год.  32 год.  

Самостійна робота  

46 год.  46 год.  

Індивідуальні завдання  

год.  

Вид контролю:   

Залік 

(зарах)   
Іспит  



    

  

  

  

 

2. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК.  

  

Класифікація 

компетентності за НРК  
Знання  Уміння  Комунікація  Автономія та 

відповідальність  

Загальні компетентності  

1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу  

Знати особливості 

пізнавальної діяльності 

людини, спрямованої на 

розкриття загальних, 

істотних зв'язків і 

відношень речей на 

достатньому рівні.  

  

Вміти пізнавати нові 

зв'язки й відношення 

об'єктів, розширяти і 

поглиблювати свої 

знання про них; 

аналізувати і синтезувати 

утворені поняття шляхом 

суджень, міркувань, 

умовиводів.  

Набути 

комунікативного 

досвіду в процесі 

адекватного 

сприйняття і 

розуміння змісту 

повідомлень.  

Вміти створити 

власне монологічне 

висловлювання 

відповідно до 

отриманої інформації.  

2. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях  

Мати спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі 

навчання.  

Вміти розв’язувати 

складні задачі і 

проблеми, які виникають 

у професійній діяльності.  

Зрозуміле і  
недвозначне 

донесення власних 

висновків, знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців.  

Відповідати за 

прийняття рішень у 

складних умовах  



3. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності  

Мати глибокі знання із 

структури професійної 

діяльності.  

Вміти здійснювати 

професійну діяльність, 

що потребує 

оновлення та інтеграції 

знань.  

Здатність ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію у  
професійній діяльності  

Нести 

відповідальність за 

професійний 

розвиток, здатність до  
подальшого 

професійного навчання 

з високим рівнем 

автономності.  

4. Здатність 

спілкуватися 

державною мовою як  

Мати досконалі знання 

державної мови   
Вміти застосовувати 

знання державної мові, як 

усно так і письмово  

Використовувати при 

фаховому та діловому 

спілкуванні та при  

Нести 

відповідальність за 

вільне володіння 

державною мовою, за  

 

усно, так і письмово    підготовці документів 

державну мову.   
розвиток професійних 

знань.  

5. Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою  

Мати базові знання 

іноземної мови  
Вміти спілкуватись 

іноземною мовою.  
Використовувати 

іноземну мову у 

професійній діяльності  

Нести  
відповідальність, за 

розвиток 

професійних знань з 

використанням 

іноземної мови.  

6. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій  

Мати глибокі знання в 

галузі інформаційних і 

комунікаційних 

технологій, що 

застосовуються у 

професійній 

діяльності  

Вміти використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології у 

професійній галузі, що 

потребує оновлення та 

інтеграції знань.  

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології у  
професійній діяльності  

Нести 

відповідальність за 

розвиток професійних 

знань та умінь.  



7. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і 

взятих обов’язків   

Знати обов’язки та шляхи 

виконання поставлених 

завдань  

Вміти визначити мету та 

завдання, бути 

наполегливим та 

сумлінним при 

виконанні обов’язків  

Встановлювати 

міжособистісні зв’язки 

для ефективного 

виконання завдань та 

обов’язків  

Відповідати за якісне 

виконання 

поставлених завдань  

8. Здатність 

приймати  
обґрунтоване рішення;   

Знати тактики та стратегії 

спілкування, закони та 

способи комунікативної 

поведінки  

Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, 

обирати способи та 

стратегії спілкування 

для забезпечення 

ефективної командної 

роботи  

Використовувати 

стратегії спілкування 

та навички 

міжособистісної 

взаємодії  

Нести 

відповідальність за 

вибір та тактику 

способу комунікації  

9. Здатність 

працювати в команді.   
Знати тактики та стратегії 

спілкування, закони та 

способи комунікативної 

поведінки.  

Вміти обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної 

командної роботи  

Використовувати 

стратегії спілкування   
Нести 

відповідальність за 

вибір та тактику 

способу комунікації  

10. Навички 

міжособистісної 

взаємодії  

Знати закони та способи 

міжособистісної взаємодії  
Вміти обирати способи та 

стратегії спілкування для 

міжособистісної 

взаємодії  

Використовувати  
навички 

міжособистісної 

взаємодії  

Нести 

відповідальність за 

вибір та тактику 

способу комунікації  

 

11. Здатність діяти 

на основі етичних 

міркувань  

Знати основи етики та 

деонтології  
Вміти застосовувати 

етичні та 

деонтологічні норми і 

принципи у 

професійній діяльності  

Здатність донести до 

пацієнтів, членів їх 

родин, колег свою 

професійну позицію  

Нести 

відповідальність щодо 

виконання етичних та  
деонтологічних норм і 

принципів у 

професійній 

діяльності  

Спеціальні (фахові) компетентності  



Здатність  
застосовувати знання у 

практичних ситуаціях  

Знати:  
 основні шляхи 

фармакологічної корекції 

(впливу) порушень функції  
органів та  систем  

- номенклатуру та 

класифікації лікарських  
засобів  

- фармакологічну 

характеристику основних 

фармакологічних засобів 

та їх  механізми дії  
- 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  

Вміти:  
 визначити групову 

належність лікарських 

засобів згідно сучасних  
класифікацій  

 визначати  

 фармакодинаміку  і  
фармакокінетику 

препаратів та їх механізм 

дії  
 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  

Уміння застосовувати 

клінічні протоколи при 

реалізації плану 

діагностики та  
лікування,  
погоджуючи свої дії з 

пацієнтом.  

 Автономно  та  
відповідально 

застосовувати знання 

фармакодинаміки та 

фармакокінетики при 

призначені пацієнтам 

лікарських засобів.  

 



 різних лікарських формах  

  

 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  

  

Таблиця 2.   

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей.  

  

  

  

 Компетентності      

 Загальні компетентності     Спеціальні (фахові) 

компетентності   



  

  

  

  

  

  

  

  

   

  
Програмні 

результати 

навчання  

 

 

 
 

 

     

 

  

 Когнітивна (пізнавальна) сфера      

Здатність 

демонструвати 

високий 

рівень 

виписування, 

зберігання 

 та 

застосування 

фармакологічн 

их засобів.  

Досягнення рівня 

точності  
  

+++  
  

+  
++  

  
+  

++  

  
++  

  
+++  

  
+  

++  

  
+  

++  

  
+++  

  
+++  

  
+++  

  
+++  

  
+++  

Примітка: кількість знаків «+» відображає вплив компонента на формування програмного результату навчання.  

«+++» - даний компонент домінує  
«++» - даний компонент є достатнім  
«+» - даний компонент не вносить істотного внеску   

  



3. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

     

Програма з дисципліни «Фармакологія» для студентів вищих медичних 
навчальних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для:  

• галузі знань 22 «Охорона здоров'я», спеціальність 222 «Медицина» 
(другий магістерський рівень вищої освіти) із кваліфікацією “Лікар”.    

Програма складена відповідно до навчального плану підготовки здобувачів 
вищої освіти другого (магістерського) рівня відповідних кваліфікацій та 
спеціальностей у вищих навчальних закладах МОЗ України з урахуванням 
стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки здобувачів 
вищої освіти, обговореного і затвердженого на засіданні вченої ради ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 
МОЗ України» 31.05.2016 Протокол №18, робочих навчальних планів, 
обговорених і затверджених на засіданні вченої ради Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 
охорони здоров’я України 25.04.2019 Протокол №7 та введених в дію наказом    
№ 219 від 25.04 2019 р.   

  

  

  

  

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» на 3 курсі, в V 
та VІ семестрах: 180 годин, з них 24 годин лекцій, 64 годин практичних занять і 
92 годин самостійної роботи.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



4. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

  

МЕТА 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.  

Вивчення дисципліни «Фармакологія» є 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, 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 рецепти на тверді лікарські форми (порошки, таблетки, 
капсули, драже, збори)  

• Виписувати рецепти на м’які лікарські форми (мазі, пасти, лініменти, 
свічки)  

• Виписувати рецепти на рідкі лікарські форми (розчини для зовнішнього і 
внутрішнього застосування: настойки, екстракти, новогаленові препарати)  

• Виписувати рецепти на лікарські форми для ін’єкцій (в ампулах, в 
флаконах, стерильні розчини в флаконах)  

• Заповнення форми карти-повідомлення про побічну дію лікарських засобів 
(№ 137-0)  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



5. ПРОГРАМА 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.   

  

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:  
А) лекції;  
Б) практичні заняття (семінарські заняття);  
В) самостійна робота студентів;  
Г) консультації;  

  

Лекції охоплюють основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем 

навчальної дисципліни, розкривають основні проблемні питання відповідниз 

розділів дисципліниє.  

  

Практичні заняття (семінарські заняття) передбачають детальний 

розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни з 

викладачем і формування вміння та навичок їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання студентом сформульованих завдань та вирішення 

ситуаційних задач.  

  

Самостійна робота студентів передбачає оволодіння студентом 

навчальним матеріалом, а саме самостійне опрацювання окремих тем навчальної 

дисципліни в час, вільний від обовязкових навчальних занять, а також передбачає 

підготовку до усіх видів контролю. Навчальний матеріал дисципліни, 

передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі 

самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним 

матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять.  

  

Консультації (індивідуальні або групові) проводяться з метою допомоги 

студентам розібратись та розяснити складні для самостійного осмислення питання, 

вирішити складні проблеми, які виникли при самостійному опрацюванні 

навчального матеріалу при підготовці до практичного заняття, підсумкового 

заняття або перед іспитом.  

  

При вивченні дисципліни використовують адекватні методи навчання.  
За джерелами знань використовують методи навчання: словесні – розповідь, 

пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація, віртуальні 

програми, практично-орієнтоване навчання на відеотеку; практичні – практична 

робота, вирішення задачі. За характером логіки пізнання використовуються 

методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, 

дедуктивний. За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються 

методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.  



  

  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

РОЗДІЛ І. ЛІКАРСЬКА РЕЦЕПТУРА. 

Конкретні цілі:  

Оцінити правильність заповнення рецептурного бланку. Засвоїти правила 
прописування твердих, м’яких, рідких лікарських форм. Проаналізувати та 
засвоїти поняття „лікарська субстанція”, „лікарська форма”, „лікарський 
препарат”. Оцінити роль та значення фармакології у процесі розробки та 
впровадження лікарського засобу. Засвоїти основні фармакологічні терміни та 
принципи класифікації ліків (фармакологічну „азбуку”). Засвоїти види дії та 
шляхи введення ліків у організм людини. Узагальнити та проаналізувати основні 
етапи фармакокінетики лікарських засобів. Засвоїти основні механізми 
реалізації фармакологічної дії ліків. Проводити контроль за правильністю 
прописування доз. Узагальнити та проаналізувати характеристику лікарських 
форм для ін’єкцій, особливості їх виготовлення, шляхів введення в організм  та 
пропису в рецептах.  

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

Тема 2. М'які 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.  

Тема 3. Рідкі лікарські форми (настої, відвари, емульсії, мікстури, 
настойки, рідкі екстракти, новогаленові препарати). Правила виписування, 

шляхи введення. Лікарські форми для ін єкцій: вимоги до ін єкційних 
розчинів, правила виписування, шляхи введення і особливості застосування.  

  

РОЗДІЛ ІІ. ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЦЕНТРАЛЬНУ ТА  

ПЕРИФЕРИЧНУ НЕРВОВУ СИСТЕМУ  

Конкретні цілі:  

Узагальнити класифікацію ліків, які впливають на аферентний та 
еферентний відділи нервової системи та протиалергійних лікарських засобів. 
Засвоїти фармакологічну характеристику ліків, які впливають на периферичну 
нервову систему та протиалергійних лікарських засобів. Засвоїти 
фармакологічну логіку між механізмом дії, фармакодинамікою та показаннями 
до застосування ліків, які впливають на периферичну нервову систему та 
протиалергійних лікарських засобів. Надавати порівняльну характеристику 
лікарським засобам в кожній фармакологічній групі за силою та тривалістю 
фармакологічної дії. Пояснювати фармакокінетичні та фармакодинамічні 
особливості лікарських засобів, які впливають на периферичну нервову систему 
та протиалергійних лікарських засобів в залежності від їх хімічної будови, 
шляхів введення та особливостей дозування. Проаналізувати можливі механізми 
розвитку побічної дії ліків, які регулюють функції периферичного відділу 



нервової системи, фармакологічних коректорів алергії. Розуміти основні прояви 
побічної дії та ознаки передозування (отруєння) препаратами медіаторниго типу 
дії та засвоїти алгоритм надання першої медичної допомоги. Оцінювати 
співвідношення ризик/користь при застосуванні лікарських засобів, які 
впливають на аферентний та еферентний відділи периферичної нервової 
системи, протиалергійних лікарських засобів. Узагальнити фармакодинамічні та 
фармакокінетичні особливості лікарських засобів, які впливають на 
периферичну нервову систему, та антиалергічних засобів, для надання 
інформації лікарям та пацієнтам з питань дозування, взаємозамінності та умов 
раціонального застосування нових та традиційних ліків цих груп. Аналізувати та 
проводити корекцію рецептів на лікарські препарати, які регулюють функції 
периферичної нервової системи та відповідні лікарські засоби. Систематизувати 
класифікацію ліків, які впливають ЦНС та протизапальних лікарських засобів. 
Засвоїти фармакологічну характеристику ліків, які впливають на ЦНС та 
протизапальних лікарських засобів. Засвоїти фармакологічну логіку між 
механізмом дії, фармакодинамікою та показаннями до застосування ліків, які 
впливають на ЦНС та протизапальних лікарських засобів. Відрізняти 
нейротропну та психотропну дію лікарських засобів. Надавати порівняльну 
характеристику лікарським засобам в кожній фармакологічній групі за силою та 
тривалістю фармакологічної дії. Пояснювати фармакокінетичні та 
фармакодинамічні особливості лікарських засобів, які вшивають на ЦНС та 
протизапальних лікарських засобів в залежності від їх хімічної будови, шляхів 
введення та особливостей дозування. Проаналізувати можливі механізми 
розвитку побічної дії ліків, які регулюють функції ЦНС, фармакологічних 
коректорів болю та запалення. Розуміти основні прояви побічної дії та ознаки 
передозування (отруєння) ліками (речовинами) наркотичної дії, снодійними 
засобами, спиртом етиловим та засвоїти алгоритм надання першої медичної 
допомоги. Оцінювати співвідношення ризик/користь при застосуванні 
лікарських засобів, які впливають на ЦНС та протизапальних лікарських засобів. 
Узагальнити фармакодинамічні та фармакокінетичні особливості лікарських 
засобів, які впливають на ЦНС та протизапальних засобів, для надання 
інформації лікарям та пацієнтам з питань дозування, взаємозамінності та умов 
раціонального застосування нових та традиційних ліків цих груп. Аналізувати та 
проводити корекцію рецептів на лікарські препарати, які регулюють функції 
ЦНС та протизапальні лікарські засоби.  

Тема 4. Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в 
холінергічних синапсах. Холінергічні засоби, які впливають на М-
Нхолінорецептори. Антихолінестеразні засоби. Реактиватори холінестерази.   

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

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

Тема 7. Фармакологія лікарських засобів, що впливають на передачу 
збудження в адренергічних синапсах: адреноміметики, симпатоміметики.  



Тема 8. Фармакологія лікарських засобів, що впливають на передачу 
збудження в адренергічних синапсах: антиадренергічні лікарські засоби, 
симпатолітики.  

 Тема  9.  Засоби,  які  використовуються  для  загальної  анестезії.  

Місцевоанестезуючі лікарські засоби.   

Тема 10. Фармакологія та токсикологія спирту етилового та препарати для 
лікування алкоголізму. Снодійні лікарські засоби. Протиепілептичні, 
протипаркінсонічні засоби.  

Тема 11. Фармакологія наркотичних та ненаркотичних анальгетиків. 
Речовини, що викликають залежність.  

Тема 12. Психотропні лікарські засоби з пригнічуючим типом дії: 
нейролептики, транквілізатори, седативні лікарські засоби.  

Тема 13. Психостимулятори. Антидепресанти. Засоби, які застосовуються 
при біполярних захворюваннях та СПАУ. Засоби, які впливають на 
серотонінергічну систему.  

  

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАСОБИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЮ  

ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ТА ОБМІН РЕЧОВИН  

     Конкретні цілі:  

Узагальнити та проаналізувати основні шляхи фармакологічного впливу 
на функції виконавчих органів. Проаналізувати класифікацію лікарських 
засобів, які впливають на функції виконавчих органів. Засвоїти фармакологічну 
логіку між механізмом дії, фармакодинамікою та показаннями до застосування 
ліків, які вшивають на функції виконавчих органів. Вміти надавати 
фармакологічну характеристику лікарським засобам відповідних 
фармакологічних груп ліків, які впливають на функції виконавчих органів. 
Надавати порівняльну характеристику лікарським засобам, які впливають на 
функції виконавчих органів за силою та тривалістю фармакологічної дії. 
Пояснювати фармакокінетичні та фармакодинамічні особливості лікарських 
засобів в залежності від їх хімічної будови, шляхів введення та особливостей 
дозування для надання інформації лікарям та пацієнтам з питань дозування, 
взаємозамінності та умов раціонального застосування нових та традиційних 
ліків цієї групи. Розуміти основні прояви побічної дії та ознаки передозування 
ліків, які впливають на функції внутрішніх органів. Інтерпретувати поняття 
„кардіостимулювальна” та „кардіотонічна’’ дія. Узагальнити класифікацію та 
фармакологічні особливості антидотів. Оцінювати співвідношення 
ризик/користь при застосуванні лікарських засобів, які впливають на функції 
внутрішніх органів. Аналізувати та проводити корекцію рецептів на лікарські 
препарати, які впливають на функції внутрішніх органів. Узагальнити та 
проаналізувати основні шляхи фармакологічного впливу на гемопоез, гемостаз, 
обмін речовин та Імунну систему. Проаналізувати класифікацію лікарських 
засобів, які впливають на неї гемопоез, гемостаз, обмін речовин та імунну 
систему. Засвоїти фармакологічну логіку між механізмом дії, 
фармакодинамікою та показаннями до застосування ліків, які впливають на 



нагемопоез, гемостаз, обмін речовин та імунну систему. Вміти надавати 
фармакологічну характеристику лікарським засобам відповідаю 
фармакологічних груп ліків, які впливають на нагемопоез, гемостаз, обмін 
речовин та імунну систему. Надавати порівняльну характеристику лікарським 
засобам, які впливають на гемопоез, гемостаз, обмін речовин та імунну систему 
органів за силою та тривалістю фармакологічної дії. Пояснювати 
фармакокінетичні та фармакодинамічні особливості лікарських засобів в 
залежності від їх хімічної будови, шляхів введення та особливостей дозування 
для надання інформації лікарям та пацієнтам з питань дозування, 
взаємозамінності та умов раціонального застосування нових та традиційних 
ліків цих груп. Розуміти основні прояви побічної дії та ознаки передозування 
ліків, які впливають на гемопоез, гемостаз, обмін речовин та імунну систему; -
узагальнити класифікацію та фармакологічні особливості антидотів. Оцінювати 
співвідношення ризик/користь при застосуванні лікарських засобів, які 
впливають на гемопоез, гемостаз, обмін речовин та імунну систему. Аналізувати 
та проводити корекцію рецептів на лікарські препарати, які впливають на 
гемопоез, гемостаз, обмін речовин та імунну систему.  

    Тема 14. Фармакологія лікарських засобів, що впливають на функцію органів 

дихання. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування бронхіальної 

астми та при набряку легень.  

    Тема 15. Сечогінні засоби. Фармакологія засобів, що зменшують вміст 

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

активність міометрію.  

    Тема 16. Лікарські засоби, які застосовуються при недостатності коронарного 

кровообігу. Антиатеросклеротичні лікарські засоби.  

    Тема 17. Антигіпертензивні засоби. Протиаритмічні засоби.  

    Тема 18. Засоби, які використовуються для лікування серцевої недостатності.  

    Тема 19. 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).  

     Тема 20. Фармакологія засобів, що впливають на кровотворення.  

     Тема 21. Фармакологія засобів, що впливають на систему згортання крові.  

     Тема 22. Препарати гормонів гіпоталамуса, гіпофіза, щитоподібної залози. 

Антитиреоїдні препарати. Препарати інсуліну та пероральні цукрознижуючі 

засоби.  

     Тема 23. Препарати гормонів кори надниркових залоз. Препарати статевих 

гормонів та анаболічні стероїди.  

     Тема 24. Протизапальні лікарські засоби. Лікування ревматоїдного артриту.  

Протиалергічні та імунотропні лікарські засоби.  

  

 

 



РОЗДІЛ ІV. АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ СЕРЕДНИКИ. ЗАГАЛЬНА  

ФАРМАКОЛОГІЯ  

    Конкретні цілі:  

Узагальнити та проаналізувати сучасні класифікації лікарських засобів, які 
використовуються для лікування онкологічних та інфекційних захворювань, 
антисептиків та дезінфектантів. Інтерпретувати поняття „тип дії" та „спектр дії" 
хіміотерапевтичних засобів, „чутливість" та „резистентність” пухлинних клітин 
та мікроорганізмів, „суперінфекція”, „постантибіотичний ефект”, „дисбіоз” 
пояснювати механізм дії та надавати фармакологічну характеристику 
хіміотерапевтичним лікарським засобам. Обґрунтовувати принципи 
комбінованого застосування хіміотерапевтичних лікарських засобів різних груп. 
Вміти формулювати показання до застосування антимікробних лікарських 
засобів відповідно до чутливості збудників. Обґрунтовувати принципи 
комбінованого застосування антибіотиків різних груп. Проаналізувати основні 
фактори ризику виникнення побічної дії хіміотерапевтичних лікарських засобів. 
Зсвоїти правила раціональної антибіотикотерапії з метою попередження 
побічної дії та розвитку антибіотико-резистентності. Надавати фармакологічну 
характеристику та визначати умови раціонального використання антисептичних 
і дезінфікуючих лікарських засобів. Визначати показання до застосування 
фармакологічних коректорів побічної дії цитостатиків та ін. хіміотерапевтичних 
засобів. Оцінювати співвідношення ризик/користь при застосуванні 
протимікробних лікарських засобів. Проводити корекцію рецептів на 
хіміотерапевтичні лікарські препарати.  

      Тема 25. Фармакологія антибіотиків 1 (Фармакологія беталактамних 

антибіотиків).  

      Тема 26. Фармакологія антибіотиків 2 (Фармакологія макролідів, 

лінкозамідів, тетрациклінів, аміноглікозидів, циклічних поліпептидів).  

      Тема 27. Сульфаніламідні препарати. Синтетичні протимікробні засоби 

різної хімічної будови. Фармакологія фторхінолонів.  

      Тема 28. Фармакологія протитуберкульозних лікарських засобів.  

      Тема 29. Протиспірохетозні, протипротозойні, протигрибкові та 

протигельмінтні препарати.   

       Тема 30. Противірусні препарати. Антисептичні та дезинфікуючі лікарські 

засоби. Фармакологія препаратів кальцію, калію та натрію.  

       Тема 31. Фармакологія протипухлинних лікарських засобів.  Токсикологія. 

Основні принципи лікування гострих отруєнь лікарськими засобами та 

отрутами.  

        Тема 32. Загальна фармакологія. Фармакокінетика.  Загальна 

фармакологія. Фармакодинаміка. Механізми дії ліків.  

  



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва тем  Лекції  Практичні 

заняття/  

семінарські 

заняття  

Самостійна 

робота 

студентів  

ІРС  

І СЕМЕСТР   

Розділ І. Лікарська рецептура.   

1. Основні положення Закону 
України «Про лікарські засоби».  

Введення в лікарську рецептуру.  

Тверді лікарські форми.  

-  2  -    

 

2. М’які 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 

ін єкцій: вимоги до ін єкційних 

розчинів, правила виписування, 

шляхи введення і особливості 

застосування.  

-  2  -    

Всього (розділ І)  -  6  -  -  

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.  

0.5 2  2    

5. Холінергічні засоби, які 

вибірково діють на М-

холінорецептори.                                  

М- холіноміметики. 

М-холіноблокуючі засоби. 

0.5  2  2    

6. Фармакологія лікарських 

засобів,  

що вибірково діють на 
Нхолінорецептори. Н- 

холіноміметики. Н-

холіноблокуючі засоби.  

0,5  2  4    

7. Фармакологія лікарських 

засобів, що впливають на 

передачу збудження в 

адренергічних синапсах: 

адреноміметики, 

симпатоміметики.  

0,5  2  4    

8. Фармакологія лікарських 

засобів, що впливають на 

передачу збудження в 

адренергічних  

     2            2             4    

 

синапсах: антиадренергічні 

лікарські засоби, симпатолітики.  

    

9. Засоби, які використовуються 

для  загальної  анестезії. 

Місцевоанестезуючі  лікарські 

засоби.  

-  2  4    



10. Фармакологія та токсикологія 

спирту етилового та препарати 

для лікування алкоголізму. 

Снодійні лікарські засоби. 

Протиепілептичні, 

протипаркінсонічні засоби.  

-  2  4    

11. Фармакологія наркотичних та 

ненаркотичних  анальгетиків. 

Речовини,  що  викликають 

залежність.  

2  2  5    

12. Психотропні  лікарські засоби з 

пригнічуючим типом дії: 

нейролептики, транквілізатори, 

седативні лікарські засоби. 

 

1  2  5    

13.Психостимулятори.  

Антидепресанти. Засоби, які 

застосовуються при біполярних 

захворюваннях та СПАУ. Засоби, 

які впливають на серотонінергічну 

систему.  

1 2  4    

Всього (розділ ІІ)  12  20  38   

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

обмін речовин.  

14. Фармакологія лікарських 

засобів, що впливають на функцію 

органів дихання. Лікарські засоби, 

що застосовуються для лікування 

бронхіальної астми та при набряку 

легень.  

2  2  4    

15. Сечогінні засоби. 
Фармакологія засобів, що 
зменшують вміст сечової кислоти 
у організмі. Засоби, що впливають 
на тонус та скоротливу активність 
міометрію.  

  

1 2  2    

16.  Лікарські  засоби,  які 

застосовуються при недостатності 

коронарного  кровообігу. 

    1 2  2    



Антиатеросклеротичні лікарські 

засоби.   

 

Всього за І семестр:  12 32 46  

ІІ СЕМЕСТР 

17.  Антигіпертензивні  засоби. 

Протиаритмічні засоби.  

-  2  4    

18. Засоби, які використовуються 

для  лікування  серцевої 

недостатності.  

  -  2  2    

19. 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 
шлунковокишкового тракту).  

  

2 2  6    

20. Фармакологія засобів, що 

впливають на кровотворення.  

1  

  

2  4    

21. Фармакологія засобів, що 

впливають на систему згортання 

крові.  

1  2  2    

 22. Препарати гормонів   

гіпоталамуса, гіпофіза, 

щитоподібної залози. 

Антитиреоїдні препарати. 

Препарати інсуліну та пероральні 

цукрознижуючі засоби.  

1 2  2    

23. Препарати гормонів кори 
надниркових залоз. Препарати 
статевих гормонів та анаболічні 
стероїди.  

  

1  2  -    



24. Протизапальні лікарські засоби. 

Лікування ревматоїдного артриту. 

Протиалергічні та імунотропні 

лікарські засоби.  

2  2  -    

Всього (розділ ІІІ)  12  22 28    

Розділ IV. Антибактеріальні середники. Загальна фармакологія.  

25. Фармакологія антибіотиків 1 

(Фармакологія беталактамних  

антибіотиків).  

1  2  6    

26. Фармакологія антибіотиків 2 

(Фармакологія макролідів, 

лінкозамідів, тетрациклінів, 

аміноглікозидів, циклічних 

поліпептидів).  

  

1  2  -    

27. Сульфаніламідні препарати. 
Синтетичні протимікробні засоби 
різної хімічної будови.  

Фармакологія фторхінолонів.  

-  2  -    

28.Фармакологія 

протитуберкульозних  лікарських 

засобів.  

-  2  -    

29.Протиспірохетозні, 

протипротозойні, протигрибкові та 

протигельмінтні препарати.  

-  2  4    

30. Противірусні препарати. 

Антисептичні та дезинфікуючі 

лікарські засоби. Фармакологія 

препаратів кальцію, калію та 

натрію.  

-  2  4    

31. Фармакологія протипухлинних 

лікарських засобів.  

Токсикологія. Основні принципи 

лікування гострих отруєнь 

лікарськими засобами та отрутами.  

2 

  

2  

 

6  

  

  

  



32.Загальна фармакологія. 

Фармакокінетика. Загальна 

фармакологія. Фармакодинаміка. 

Механізми дії ліків. 

 - 

  

2  

  

6  

  

  

  

Всього (розділ ІV)  4          16 26  -  

Всього за ІІ семестр:  12  32  46  -  

ВСЬОГО ГОДИН:  24 64 92 -  

  

  

  

  

  

  

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ  

  

Номер 

лекції  

Тема лекції  К-сть 

годин  

1  Історія розвитку фармакології. Стан сучасної фармакології. 

Закон України «Про лікарські засоби». Загальна фармакологія.  

2  

2.  Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в 

холінергічних синапсах.  Лікарські засоби, що впливають на 

передачу збудження в адренергічних синапсах. 

2  

3.  Фармакологія наркотичних та ненаркотичних анальгетиків. 

Засоби для загальної та місцевої анестезії.  

2  

4.  Психотропні лікарські засоби з пригнічуючим та 

стимулюючим типом дії.   

2  

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

6.  Сечогінні засоби. Антиатеросклеротичні лікарські засоби. 2  

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

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

9.  Гормональні препарати, їх синтетичні замінники та 

антагоністи.  

2  

10.  Фармакологія протизапальних та протиалергічних засобів.  2  

11.  Фармакологія протимікробних засобів.   2  

12.  Фармакологія протипухлинних лікарських засобів.  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.  М’які 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 ін єкцій: вимоги до 

ін єкційних 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 

Мхолінорецептори. 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.  

2  

8.  Фармакологія лікарських засобів, що впливають на 

передачу збудження в адренергічних синапсах: 

антиадренергічні лікарські засоби, симпатолітики.  

2  

9.  Засоби, які використовуються для загальної анестезії. 

Місцевоанестезуючі лікарські засоби.  

2  

10.  Фармакологія та токсикологія спирту етилового та 

препарати для лікування алкоголізму. Снодійні лікарські 

засоби. Протиепілептичні, протипаркінсонічні засоби.  

2  

 

11.  Фармакологія наркотичних та ненаркотичних 

анальгетиків. Речовини, що викликають залежність.  

  

2  

12.  Психотропні лікарські засоби з пригнічуючим типом дії: 

нейролептики,  транквілізатори,  седативні  лікарські 

засоби.  

2  

13.  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.  

14.  Фармакологія лікарських засобів, що впливають на 

функцію органів дихання. Лікарські засоби, що 

застосовуються для лікування бронхіальної астми та при 

набряку легень.  

2  



15.  Сечогінні засоби. Фармакологія засобів, що зменшують 

вміст сечової кислоти у організмі. Засоби, що впливають 

на тонус та скоротливу активність міометрію.  

2  

16.  Лікарські засоби, які застосовуються при недостатності 

коронарного кровообігу. Антиатеросклеротичні 

лікарські засоби.  

2  

17.  Антигіпертензивні засоби. Протиаритмічні засоби.  2  

18.  Засоби, які використовуються   для лікування серцевої 

недостатності.  

2  

19.  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  

20.  Фармакологія засобів, що впливають на кровотворення.  2  

21.  Фармакологія  засобів,  що  впливають  на 

 систему згортання крові.  

2  

22.  Препарати гормонів гіпоталамуса, гіпофіза, 

щитоподібної залози. Антитиреоїдні препарати. 

Препарати інсуліну та пероральні цукрознижуючі 

засоби.  

2  

23.  Препарати гормонів кори надниркових залоз. Препарати 

статевих гормонів та анаболічні стероїди.  

2  

24.  Протизапальні лікарські засоби. Лікування ревматоїдного 

артриту. Протиалергічні та імунотропні лікарські засоби.  

2  

РОЗДІЛ ІV. Антибактеріальні середники. Загальна фармакологія.  

25.  Фармакологія  антибіотиків  1  (Фармакологія 

беталактамних антибіотиків).  

2  

26.  Фармакологія антибіотиків 2 (Фармакологія макролідів, 

лінкозамідів, тетрациклінів, аміноглікозидів, циклічних 

поліпептидів).  

2  

27.  Сульфаніламідні препарати. Синтетичні протимікробні 

засоби різної хімічної будови. Фармакологія 

фторхінолонів.  

2  

28.  Фармакологія протитуберкульозних лікарських засобів.  2  



29.  Протиспірохетозні, протипротозойні, протигрибкові та 

протигельмінтні препарати.  

2  

30.  Противірусні препарати. Антисептичні та дезинфікуючі 

лікарські засоби. Фармакологія препаратів кальцію, 

калію та натрію.  

2  

31.  

  

Фармакологія протипухлинних лікарських засобів.  

 Токсикологія. Основні принципи лікування гострих 

отруєнь лікарськими засобами та отрутами.  

2  

 

32.  Загальна фармакологія. Фармакокінетика. Загальна 

фармакологія. Фармакодинаміка. Механізми дії ліків. 

2  

РАЗОМ:   64  

  

 САМОСТІЙНА РОБОТА  

  

№ 

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1.  Токсикологія нікотину. Шляхи боротьби з палінням 

тютюну.  

2 

2.  Сучасні кардіотонічні засоби  2  

3.  Гіпертензивні засоби  4  

4.  Антидепресанти    4  

5.  Антацидні засоби.  4  

6.  Гепатопротекторні засоби.  4  

7.  Протиатеросклеротичні засоби  4  

8.  Етиловий спирт та засоби для лікування алкоголізму  5 

9.  Адаптогени   5 

10.  Ноотропні засоби  4  

11.  Засоби, які впливають на фібриноліз  4  

12.  Протибластомні засоби  2  

13.  Антигормональні засоби  2  

14.  Ферментні і антиферментні засоби  4  

15.  Протималярійні препарати.  2 

16.  Протилейшманіозні препарати  6  

17.  Сучасна теорія дії ліків на організм  4  

18.  Антидотизм і основні антидоти  2  



19.  Значення генетичних факторів у дії лікарських засобів  2  

20.  Метаболізм лікарських речовин в організмі. Роль 

цитоплазматичного ретикулуму печінки в метаболізмі 

лікарських засобів  

6  

21.  Поняття про біодоступність лікарських речовин  4  

22.  Значення статі і віку у дії фармакологічних речовин   4  

23.  Індивідуальна чутливість організму до ліків. Поняття про 

безпеку ліків  

6  

24.  Шляхи введення лікарських речовин в організмі Основні 

принципи і методи випробування лікарських засобів 

6  

РАЗОМ:  92  

  

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ РОБІТ – не передбачено  

  

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ – не передбачено  

  

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ – не передбачено  

  

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ВНЕСЕНИХ У МАТРИКУЛИ  

№ з/п  Назва практичної навички  Рівень 

засвоєння  

Лінія   

матрикула  

1  Виписувати рецепти на тверді 

лікарські форми   

 Inscriptio  

 Designatio materiarum  

 Subscriptio  

 Signatura  

   

3  

  

3  

2  Виписувати рецепти на м’які 
лікарські форми   

 Inscriptio  

 Designatio materiarum  

 Subscriptio  

 Signatura  

   

3  

  

3  

3  Виписувати  рецепти  на  рідкі      



 лікарські  форми  (розчини 

 для зовнішнього  і 

 внутрішнього застосування: 

настойки, екстракти, ноаогаленові 

препарати)  

 Inscriptio  

 Designatio materiarum  

 Subscriptio  

 Signatura  

3  3  

4  Виписувати рецепти на рідкі 

лікарські форми (настої, вивари,  

емульсії, мікстури, суспензії)  

 Inscriptio  

 Designatio materiarum  

 Subscriptio  

 Signatura  

  

3  

  

3  

5  Виписувати рецепти на лікарські 
форми для ін’єкцій (в ампулах, в 
флаконах, стерильні розчини в 
флаконах)   

 Inscriptio  

 Designatio materiarum  

 Subscriptio  

 Signatura  

3  3  

6  Заповнення  форми  карти- 

повідомлення про побічну дію 

лікарських засобів (№ 137-0).  

3  3  

  

  

  

  

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ   ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТА (ІРС)  

  

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.  

  

6. МЕТОДИ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ  

    Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів за дисципліну складає 200 балів. Співвідношення 

між результатами оцінювання поточної навчальної діяльності і підсумкового 

контролю знань – 60 % та 40 %. 

Поточний контроль є обов'язковим. Під час оцінювання засвоєння кожної теми 

з усіх дисциплін навчального плану за поточну навчальну діяльність студенту 

виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною шкалою) з урахуванням 

затверджених критеріїв оцінювання з дисципліни. Враховуються всі види робіт, 

передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної 

теми. Викладач проводить опитування кожного студента у групі на кожному 

занятті і виставити оцінку в журналі обліку відвідувань та успішності студентів 

за традиційною шкалою («5», «4», «3», «2»).  

Перший семестр закінчується заліком. Залік студент отримує на останньому 

занятті з дисципліни за результатами поточного оцінювання. Цей вид 

підсумкового контролю не передбачає ніяких додаткових письмових робіт чи 

тестування на останньому занятті (підраховується середньо-арифметичне з 

оцінок за кожне заняття). 

До заліку допускаються лише ті студенти, які не мають академічної 

заборгованості і їх середній бал за поточну навчальну діяльність із навчальної 

дисципліни становить не менше 3,00. 

Результат навчання оцінюється за двобальною шкалою (зараховано/не 

зараховано) та багатобальною шкалою. Максимальна кількість балів, яку може 

отримати здобувач освіти з дисципліни – 200. Мінімальна кількість балів, яку 

повинен набрати здобувач освіти – 120. 

Середня оцінка за поточну діяльність конвертується у бали за 200-бальною 

шкалою, відповідно до таблиці перерахунку (табл. 1 та табл.2). 
Таблиця 1. 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для 

дисциплін, що завершуються заліком) 

 

4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-бальна 

шкала 

5 200 4.47 179 3.94 158 3.42 137 

4.97 199 4.44 178 3.92 157 3.39 136 

4.94 198 4.42 177 3.89 156 3.37 135 

4.92 197 4.39 176 3.87 155 3.34 134 

4.89 196 4.37 175 3.84 154 3.32 133 

4.87 195 4.34 174 3.82 153 3.29 132 

4.84 194 4.32 173 3.79 152 3.27 131 



4.82 193 4.29 172 3.77 151 3.24 130 

4.79 192 4.27 171 3.74 150 3.22 129 

4.77 191 4.24 170 3.72 149 3.19 128 

4.74 190 4.22 169 3.69 148 3.17 127 

4.72 189 4.19 168 3.67 147 3.14 126 

4.69 188 4.17 167 3.64 146 3.12 125 

4.67 187 4.14 166 3.62 145 3.09 124 

4.64 186 4.12 165 3.59 144 3.07 123 

4.62 185 4.09 164 3.57 143 3.04 122 

4.59 184 4.07 163 3.54 142 3.02 121 

4.57 183 4.04 162 3.52 141 3 120 

4.54 182 4.02 161 3.49 140 

< 3 

70-119 

(повторне 

перескладання) 
4.52 181 4.00 160 3.47 139 

4.49 180 3.97 159 3.44 138 

 

 

Таблиця 2 

Шкала переведення балів у національну систему 

За національною системою За 200-бальною шкалою 

зараховано від 120 до 200 балів 

не зараховано менше 119 балів 

Із виділених 120 балів за поточну навчальну діяльність на оцінювання 

індивідуальної самостійної роботи здобувачів освіти, згідно з робочою 

навчальною програмою, виділяється додатково  від 4 до 12 балів. Заохочувальні 

бали додаються до підсумкової оцінки з дисципліни в кінці її вивчення. 

Другий семестр закінчується підсумковим контролем у вигляді іспиту. 

 До іспиту допускаються лише ті студенти, які не мають академічної 

заборгованості (відпрацьовані всі пропущені заняття) і їх середній бал за 

поточну навчальну діяльність із навчальної дисципліни становить не менше 

оцінки «3».  

 Бали за іспит вираховуються шляхом додавання двох показників: середня 

арифметична оцінка (додаються всі оцінки за кожне заняття і ділимо на 

кількість занять та переводимо в бальну шкалу у відповідності до табл. 3. 

2) оцінка за екзаменаційну роботу (максимальна кількість балів – 80, мінімальна 

– 48) (табл.4) 
Таблиця 3. 

Перерахунок середньої оцінки за поточну успішність у багатобальну шкалу для 

дисциплін, що завершуються екзаменом  

 

4-бальна 

шкала 

200-бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 

200-бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 

200-бальна 

шкала 

5 120 4.29 103 3.58 86 

4.96 119 4.25 102 3.54 85 

4.92 118 4.21 101 3.50 84 

4.87 117 4.17 100 3.46 83 

4.83 116 4.12 99 3.42 82 

4.79 115 4.08 98 3.37 81 



1)  
Таблиця 3. 

Перерахунок середньої оцінки за поточну успішність у багатобальну шкалу для 

дисциплін,  

що завершуються екзаменом  

     Екзамен  оцінюється за традиційною 4-х бальною шкалою, яка конвертується 

у 80 бальну шкалу у відповідності до таблиці 4. 

Оцінка з дисципліни визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність 

(не менше 72), балів за індивідуальну роботу студента (не більше 12),та балів за 

іспит (не менше 48), при цьому загальний бал не може бути більше ніж 200. 

Заходи по перескладанню підсумкового семестрового контролю з метою 

підвищення позитивної оцінки не передбачені. Індивідуальна робота студента 

оцінюється лише за умов успішного її виконання на практичному занятті або 

іспиті. 

      Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, 

перевіряється при контролі засвоєння відповідного розділу та при складанні 

іспиту. 
Таблиця 4. 

Відповідність результату успішності в балах до системи традиційного оцінювання 

Підсумковий модульний 

контроль 
Оцінка з дисципліни 4 – бальна шкала 

80.0 180 – 200 5 (відмінно) 

64.0 150 – 179.9 4 (добре) 

48.0 120 – 149 3 (задовільно) 

0 0-119 2 (незадовільно) 

Під час проведення контрольних заходів в Університеті використовуються такі 

шкали оцінювання: 200 бальна шкала; традиційна 4-х бальна шкала; рейтингова 

шкала ECTS. Результати конвертуються з однієї шкали в іншу відповідно до 

таблиць 5-6. 
        Таблиця 5. 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальн

Оцінка 

ECTS 

За національною шкалою 

Визначення 4-х бальна 

шкала 
Залік 

4.75 114 4.04 97 3.33 80 

4.71 113 4.00 96 3.29 79 

4.67 112 3.96 95 3.25 78 

4.62 111 3.92 94 3.21 77 

4.58 110 3.87 93 3.17 76 

4.54 109 3.83 92 3.12 75 

4.50 108 3.79 91 3.08 74 

4.46 107 3.75 90 3.04 73 

4.42 106 3.71 89 3 72 

4.37 105 3.67 88 
Менше 3 Недостатньо 

4.33 104 3.62 87 



ої 

діяльнос

ті 

180 – 200 A 5 (відмінно) 

зараховано 

Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок. 

160 - 179 B 

4 (добре) 

Вище середнього рівня з 

кількома помилками. 

150 – 159 C 
В загальному правильна робота з 

певною кількістю помилок. 

130 – 149 D 

3 (задовільно) 

Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків. 

120 – 129 E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії. 

50 – 119 Fx 

2 (незадовільно) 
не 

зараховано 

Можливе повторне складання. 

0 – 49 F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни. 

 

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ECTS, так і у 

чотирибальну шкалу. Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не 

конвертуються і навпаки.  

Ранжування з присвоєнням оцінок «A», «B», «C», «D», «E» проводиться 

директоратом для здобувачів освіти даного курсу, які навчаються за однією 

спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. 
Таблиця 6. 

Оцінка ECTS Статистичний показник 

«А» Найкращі 10 % студентів 

«В» Наступні 25 % студентів 

«С» Наступні 30 % студентів 

«D» Наступні 25 % студентів 

«E» Останні 10 % студентів 
 

      Здобувачі освіти, які одержали оцінки «FX» та «F» («2») не вносяться до 

списку здобувачів освіти, що ранжуються, навіть після перескладання 

підсумкового контролю.  Такі здобувачі освіти після перескладання 

автоматично отримують бал «E». 

      Оцінка «FX» виставляється здобувачам освіти, які набрали мінімальну 

кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований 

підсумковий контроль. Ця категорія здобувачів освіти має право на 

перескладання підсумкового контролю за затвердженим графіком. Повторне 

складання підсумкового контролю дозволяється не більше двох разів. 

      Оцінка «F» виставляється здобувачам освіти, які відвідали усі аудиторні 

заняття з модуля, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну 

навчальну діяльність і не допущені до підсумкового контролю. Ця категорія 

здобувачів освіти має право на повторне вивчення дисципліни.  

 

 



КРИТЕРІЇЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ (ІРС)  

Бали  Критерії оцінювання  

1  
ПІДГОТОВКА І ВИСТУП З ПРОЕКТОМ ЩОДО СУЧАСНИХ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ  

2  
ВИСТУП НА НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПРОВЕДЕНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

3  УЧАСТЬ У СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ З ДИСЦИПЛІНИ.  

4  
ПРИЗОВЕ МІСЦЕ ЗА УЧАСТЬ У СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ З 

ДИСЦИПЛІНИ.  

  

 

 

7. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

ЗАГАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ 
1. Джерела одержання лікарських препаратів.   
2. Основні принципи і методи випробовування лікарських засобів.   

3. Поняття про фармакокінетику лікарських засобів.   

4. Поняття про фармакодинаміку лікарських засобів.   
5. Шляхи введення лікарських речовин в організм.   

6. Шляхи виведення лікарських речовин із організму.   

7. Всмоктування лікарських речовин при різних шляхах введення в організм.   
8. Фактори, які впливають на всмоктування лікарських речовин в травному каналі.   

9. Поняття про специфічні рецептори, агоністи і антагоністи.   

10. Поняття про біодоступність лікарських речовин.   
11. Метаболізм лікарських речовин в організмі.   

12. Депонування лікарських речовин в організмі.   
13. Види терапевтичних і токсичних доз. Поняття про широту терапевтичної дії 

лікарських засобів.   

14. Види фармакологічних ефектів.   
15. Роль хімічної структури і фізико-хімічних властивостей лікарських речовин в 

їх дії на організм.   
16. Залежність фармакологічного ефекту від дози (концентрації) лікарських 

речовин.   
17. Значення статі та віку у дії фармакологічних речовин.   

18. Особливості комбінованої дії лікарських препаратів на організм   

19. Синергізм, його види і практичне значення.   

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

22. Негативна побічна дія лікарських засобів алергічної природи.   

23. Негативна побічна дія лікарських засобів неалергічної природи.   



24. Токсична дія лікарських засобів.   

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

26. Індивідуальна непереносимість ліків (ідіосинкразія).   
27. Значення генетичних факторів у розвитку негативних ефектів лікарських 

засобів.   

28. Залежність фармакологічного ефекту від патологічного стану організму.   

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

впливають на холінорецептори.  
30. Локалізація М-холінорецепторів, загальна характеристика і класифікація М- 

холінергічних засобів.   
31. Локалізація Н-холінорецепторів, загальна характеристика і класифікація Н- 

холінергічних засобів.  
32. Поняття про адренорецептори, їх локалізація і класифікація засобів, що 

впливають на адренорецептори.   
33. Заходи, які проводяться при гострих отруєннях для попередження подальшого 

всмоктування отрути в кров.   

34. Заходи по знешкодженню отрути в організмі.   
35. Заходи по прискоренню виведення отрути з організму.   
36. Патогенетична (симптоматична) терапія гострих інтоксикацій ліками і 

отрутами.  

37. Принципи надання медикаментозної допомоги при нападі бронхіальної астми.  

38. Принципи надання медикаментозної допомоги при гіповолемічному шоці.  
39. Принципи  надання  медикаментозної  допомоги  при  гострій 

 серцевій недостатності.  
40. Принципи надання медикаментозної допомоги при гострому коронарному 

синдромі (нестабільна стенокардія, інфаркт міокарда).  

41. Принципи надання медикаментозної допомоги при набряку легень.  

42. Принципи надання медикаментозної допомоги при гіперглікемічній комі. 43. 

 Принципи надання медикаментозної допомоги при гіпоглікемічній комі  

44. Принципи надання медикаментозної допомоги при нирковій кольці.  
45. Принципи надання медикаментозної допомоги при нападі судом та 

епілептичному статусі.  
46. Принципи надання медикаментозної допомоги при гострому отруєнні 

фосфорорганічними речовинами.  
47. Принципи надання медикаментозної допомоги при гострому отруєнні 

атропіноподібними речовинами.  
48. Принципи надання медикаментозної допомоги при гострому отруєнні 

наркотичними речовинами.  

49. Медичні і соціальні аспекти боротьби з лікарською залежністю.   
50. Лікарська залежність до наркотичних анальгетиків і принципи лікування.   

51. 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 ксикаїну 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-холіноміметичні засоби: фармакодинаміка, механізм дії і застосування.  9. М-

холіноблокуючі засоби: фармакодинаміка, механізм дії і застосування, побічні 

ефекти.   
10. Порівняльна фармакологічна характеристика атропіну сульфату, платифіліну, 

скопаламіну, іпратропію броміду, пірензипіну.  
11. Гангліоблокуючі засоби: локалізація і механізм дії, показання і протипоказання 

до застосування, ускладнення.   
12. Міорелаксанти: фармакодинаміка, механізм дії, показання до застосування.   
13. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування адреналіну, побічні ефекти.   
14. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування ефедрину, побічні ефекти.  15. 

Порівняльна фармакологічна характеристика норадреналіну, адреналіну, 

мезатону, ізадрину і сальбутамолу.   
16. Альфа-адреноблокуючі засоби: фармакодинаміка, механізм дії і застосування, 

побічні ефекти.   
17. Бета-адреноблокуючі засоби: фармакодинаміка, механізм дії і застосування, 

побічні ефекти.   
18. Симпатолітики: препарати, фармакодинаміка, механізм дії і застосування, 

побічні ефекти.   
19. Порівняльна фармакологічна характеристика наркотичних анальгезуючих 

препаратів.   
20. Наркотичні і ненаркотичні анальгезуючі засоби, механізми знеболюючої дії, 

особливості застосування при різних видах болю.   
21. Наркотичні анальгезуючі засоби: препарати, їх фармакодинаміка, застосування, 

побічні ефекти.  
22. Морфін: фармакокінетика, фармакодинаміка, механізм дії і застосування.  23. 
Ненаркотичні анальгезуючі засоби: препарати, їх фармакодинаміка, застосування, 
побічні ефекти.   
24. Етиловий спирт, фармакодинаміка і застосування в медичній практиці.   
25. Протиепілептичні препарати: класифікація, фармакодинаміка, механізм дії, 

застосування, побічні ефекти.   
26. Фармакодинаміка і застосування протипаркінсонічних засобів, побічні ефекти.   
27. Нейролептики: класифікація, механізм дії, застосування, побічні ефекти.   
28. Транквілізатори: препарати, фармакодинаміка, механізм дії, застосування, 

побічні ефекти.   
29. Похідні бензодіазепіну як снодійні і протисудомні засоби, їх фармакодинаміка і 

застосування.   



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

побічні ефекти.   
31. Психостимулятори: препарати, фармакодинаміка, механізм дії, застосування, 

побічні ефекти.   
32. Аналептичні засоби: препарати, фармакодинаміка, механізм дії, застосування, 

побічні ефекти.   
33. Антидепресанти: препарати, механізм дії, особливості застосування, побічні 

ефекти.   
34. Кардіальна та екстракардіальна дія серцевих глікозидів.   
35. Фармакокінетика і застосування препаратів серцевих глікозидів. Суть 

терапевтичної дії серцевих глікозидів при серцевій недостатності.   
36. Симптоматика і принципи лікування інтоксикації серцевими глікозидами, її 

профілактика.   
37. Неглікозидні кардіотонічні засоби: їх фармакодинаміка, механізм дії, 

застосування.   
38. Фармакологічна характеристика і застосування клофеліну і метилдофи.  39. 

Фармакодинаміка, механізм дії і застосування бета-адреноблокаторів в 

кардіології, побічні ефекти.   
40. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування антагоністів іонів кальцію.   
41. Міотропні гіпотензивні засоби (натрію нітропрусид, магнію сульфат, апресин): 

фармакодинаміка, механізм дії і застосування.   
42. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту: механізм дії, застосування, 

побічні ефекти.   
43. Основні принципи медичного лікування гіпертонічного кризу.   
44. Антиангінальні засоби: класифікація, механізм дії, фармакокінетика, 

застосування.   
45. Фармакологічна характеристика і застосування нітрогліцерину.   
46. Особливості механізму дії та застосування β-адреноблокаторів та антагоністів 

іонів кальцію як антиангінальних засобів, побічна дія.   
47. Фармакологія препаратів, які використовуються для профілактики та зняття 

приступів стенокардії.   
48. Основні принципи медикаментозного лікування гострого інфаркту міокарда.   
49. Фармакологічна характеристика і застосування хінідину і новокаїнаміду.   
50. Фармакологічна характеристика і застосування ксикаїну, етмозину, анаприліну і 

верапамілу як протиаритмічних засобів.   
51. Фармакологія аміодарону: механізм дії, застосування, побічні ефекти.   
52. Протикашльові та відхаркувальні засоби: препарати, фармакодинаміка, механізм 

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

фармакодинаміка, застосування.   
54. Фармакологічна характеристика засобів, які застосовуються при набряку легень.   
55. Механізм дії і застосування блювотних і протиблювотних засобів.   
56. Особливості дії на шлункову секрецію блокаторів Н2-гістамінових рецепторів, 

М1-холіноблокаторів, блокаторів Н+К+-АТФ-ази, і застосування.   
57. Антацидні засоби: механізм дії, застосування, побічні ефекти.   



58. Принципи комбінованого застосування препаратів різних груп для лікування 

гастритів, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки.  59. 

Класифікація жовчогінних засобів, механізм дії, застосування.   
60. Препарати, які застосовують при гострому і хронічному панкреатитах, їх 

фармакодинаміка, механізм дії.   
61. Гепатопротектори: препарати, механізм дії, застосування.   
62. Проносні засоби: препарати, механізм дії, застосування.   
63. Сечогінні засоби: препарати, класифікація, механізм дії, застосування.   
64. Сечогінні екстреної дії: фармакодинаміка, механізм дії, застосування, побічні 

ефекти.   
65. Урикозуричні засоби, механізм дії і застосування.   
66. Фармакологія препаратів, які впливають на пологову діяльність.   
67. Фармакологія препаратів, які застосовуються для лікування гіпо- і гіперхромної 

анемій.   
68. Фармакологія препаратів, які стимулюють лейкопоез.   
69. Механізм дії і застосування засобів, які пригнічують агрегацію тромбоцитів.   
70. Фармакологічна характеристика і застосування гемостатичних препаратів.   
71. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування гепарину.   
72. Фармакологічні властивості антикоагулянтів непрямої дії, застосування, їх 

антагоністи, попередження ускладнень.   
73. Механізм фібринолітичної дії стрептокінази. Принципи дії контрикалу і кислоти 

амінокапронової при підвищеному фібринолізі.   
74. Препарати гормонів задньої долі гіпофіза, їх фармакодинаміка і застосування.   
75. Фармакологічні властивості і застосування гормональних препаратів щитовидної 

залози.   
76. Антитиреоїдні засоби: препарати, механізм дії і застосування.   
77. Порівняльна характеристика препаратів інсуліну, застосування.   
78. Пероральні протидіабетичні засоби, механізм дії, показання до застосування, побічні 

ефекти.   
79. Глюкокортикоїдні препарати: основні сторони їх фармакодинаміки, які 

застосовуються в медичній практиці. Показання до використання.   
80. Ускладнення терапії глюкокортикоїдними препаратами. Профілактика.  81. 

Глюкокортикоїдні препарати як антиалергічні засоби, механізм їх дії і застосування.   
82. Синдром відміни при застосуванні глюкокортикоїдних препаратів, механізм його 

виникнення, профілактика і лікування.   
83. Фармакодинаміка і застосування препаратів з мінералокортикоїдною активністю.   
84. Фармакодинаміка і застосування естрогенних і гестагенних препаратів.   
85. Гормональні протизаплідні засоби: класифікація, особливості дозування, побічні 

ефекти.   
86. Фармакологія і застосування андрогенних препаратів і анаболічних стероїдів.  87. 

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

практиці.   
88. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування кислоти аскорбінової і рутину.   
89. Біологічне значення токоферолу, застосування його в медичній практиці.   
90. Препарати вітаміну А, їх фармакодинаміка, застосування і побічні ефекти, 

гіпервітаміноз А.   



91. Препарати вітаміну Д, їх фармакодинаміка, застосування і побічні ефекти, 

гіпервітаміноз Д.   
92. Ферментні і антиферментні препарати: фармакодинаміка і застосування.  93. 

Антиатеросклеротичні засоби: препарати, вплив на обмін холестерину і 

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

препаратів калію з серцевими глікозидами і сечогінними засобами.   
95. Препарати магнію, їх фармакодинаміка, механізм дії і застосування.   
96. Препарати кальцію, фармакодинаміка і застосування. Лікарська регуляція 

кальцієвого обміну.   
97. Протизапальні засоби стероїдної структури: препарати, механізм дії, застосування, 

побічні ефекти.   
98. Протизапальні засоби нестероїдної структури: препарати, механізм дії, 

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

100. Принципи медикаментозного лікування анафілактичного шоку.   
101. Антисептичні засоби з групи окислювачів і галогеновмісних: механізм дії, 

застосування.   
102. Біосинтетичні пеніциліни: препарати, протимікробний спектр, фармакокінетика, 

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

пеніцилінів та амінопеніцилінів.   
104. Цефалоспорини: класифікація, протимікробний спектр, застосування, побічні 

ефекти.   
105. Карбапенеми: класифікація, протимікробний спектр, застосування, побічні ефекти.  

106. Препарати групи аміноглікозидів: протимікробний спектр, застосування, побічні 

реакції.   
107. Антибіотики з групи тетрацикліну та хлорамфеніколу: препарати, спектр 

протимікробної дії, застосування, побічна дія.   
108. Антибіотики групи макролідів та азалідів: спектр дії, застосування, побічні ефекти.  

109. Антибіотики групи фторхінолонів: спектр дії, застосування, побічні ефекти.  110. 

Побічні ефекти і можливі ускладнення антибіотикотерапії, їх попередження і лікування.   
111. Сульфаніламідні препарати: класифікація, протимікробний спектр, механізм дії.   
112. Похідні нітрофурану: спектр протимікробної дії, показання до застосування.  113. 

Протитуберкульозні засоби: класифікація, механізм і спектр дії, побічні реакції, 

принципи хіміотерапії туберкульозу.   
114. Протисифілітичні засоби: препарати, фармакодинаміка, механізм дії, застосування.   
115. Класифікація, механізм дії і застосування протиглисних засобів.   
116. Протимікозні засоби: класифікація, спектр дії, застосування, побічні ефекти.  

  

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  
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