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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристи

ка навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 

10,5 

 

 

           Галузь знань  
       22 Охорона здоров’я 

 

Нормативна 

 
 

Модулів - 5 

Спеціальність 
 (професійне спрямування): 

226 Фармація, промислова   

фармація(молодший бакалавр)  

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 14 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 315 

5-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
 

аудиторних – 
 

самостійної роботи 

студента – 
 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший бакалавр 

 

 

 

 

36 год 34 год 

Практичні 

60 год 50 год 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

75 год 60 год 

Індивідуальні 
завдання:- 

Вид 
контролю:  

іспит 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Фармакологія як навчальна дисципліна: 

— ґрунтується на вивченні студентами суміжних дисциплін: латинської мови, 
фармацевтичної хімії, медичної біології, анатомії людини, фізіології тощо; 

— закладає основи вивчення студентами всіх клінічних дисциплін, виробляє 
навички і вміння раціонально використовувати медикаментозні засоби при 
різних захворюваннях, проблеми дії ліків у разі тривалого застосування або 
комбінованого призначення одночасно кількох препаратів, проявів 
негативної побічної дії ліків; 

— розвиває навички самостійної роботи з медикаментозними засобами та 
виписування рецептів на різні форми ліків. 
 
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 
— лекції; 
— практичні заняття; 
— самостійна позааудиторна робота студентів. 

 

Фармакологія - одна і навчальних дисциплін у системі підготовки 

фармацевтів. Вона тісно пов'язана з біологією, фармацевтичною хімією, 

фармакогнозією, організацією економіки та фармації, галузями клінічної медицини 

Щороку иа фармацевтичний рийок України надходять десятки оригінальних 

лікарських засобів, сотні генериків з новими торгівельними назвами, препаратів, 

які призначаються не тільки для лікування хворих, але і здоровим людям з 

метою підвищення стійкості організму до несприятливих чинників зовнішнього 

середовиша (адаптогени), поліпшення функцій головного мозку для підвищення 

імунітету, для регуляції народжуваності. 

Щоб допомогти студенту легше орієнтуватися у численній кількості 

лікарських засобів програма передбачає головним завданням - формування 

системних знань й логічного фармацевтичного мислення у майбутніх 

спеціалістів- Для цього використовуються різні форми вивчення і засвоєння 

навчальної дисципліни: лекційні та практичні заняття, систематична самостійна 

робота студента ( аудиторна та позааудиторна). 

 
Практичні заняття передбачають вивчення: 

 правил оформлення рецептів та вимог на різні форми ліків, заповнення 
різних форм рецептурних бланків, облік, зберігання; 

 правил обліку та безпечного зберігання сильнодіючих, отруйних і 

наркотичних засобів; 
 групування медикаментозних засобів за основними фармакологічними 

групами, аналіз терапевтичної та побічної їх дії; 
 питання сумісності медикаментозних засобів у разі комбінованого 

застосування; 

 надання невідкладної долікарської допомоги в разі гострих станів та 

отруєнь; 

 користування довідковою літературою. 



 5 

Мета - кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки 
фармацевтів за фахом відповідно до блоку її змісту навчальної дисципліни. 
Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань(дій). 
На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю 
сформульовані конкретні цілі у вигляді певних вмінь(дій), цільових завдань, 
що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.  

Завдання  - створення нових високоефективних лікарських засобів на 
основі продуктів хімічного напівхімічного синтезу, з сировини природного 
походження, на основі генно-інженерних технологій, а  також вивчення 
механізмів дії лікарських засобів з наступним впровадженням у практичну 
медицину та фармацію. 

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

 визначення Державної фармакопеї і фармакопейної статті; 
 основні відомості про аптеку, її функції та правила зберігання й 

обліку медикаментозних засобів в аптеках і різних відділах 
стаціонару; 

 трактувати поняття про лікарську сировину, лікарську речовину, 
лікарський (медикаментозний) засіб, препарат і лікарську форму; 

 основні питання загальної фармакології, зокрема шляхи введення 
лікувальних засобів, чинники, від яких залежить їх дія; 

 головні питання фармакокінетики, фармакодинаміки 
медикаментозних засобів, особливості їхньої дії при повторних 
введеннях і комбінованому застосуванні; 

 класифікацію медикаментозних засобів за основними 

фармакологічними групами; 
 характеристику дії найважливіших груп лікарських засобів та 

окремих препаратів, методи застосування їх у відповідних випадках; 
 сучасні форми ліків та загальні правила виписування їх відповідно до 

вимог лікувально-профілактичних закладів; 
 види реакцій організму на введення лікарських засобів, взаємодію 

окремих препаратів, їх сумісність у випадку комбінованого застосування, 
можливі побічні ефекти та запобігання їх; 

 правила обліку і безпечного зберігання сильнодіючих, отруйних і 
наркотичних засобів в аптеках та ЛПУ; 

 основні питання фармакокінетики та фармакодинаміки ліків для 
здійснення раціонального їх вибору та оптимального використання при 
тих чи інших захворюваннях; 

 орієнтуватися в класифікації і порівняльній характеристиці 
медикаментозних засобів з метою раціонального та ефективного 
застосування їх для дезінфекції, антисептики та хіміотерапії; 

 робити аналіз терапевтичних та побічних ефектів, знати заходи щодо 
запобігання їм; 

 орієнтуватися в класифікації медикаментозних засобів, що впливають на 
аферентну, еферентну нервову систему, ЦНС, дихальну, серцево-судинну 
системи, функції органів травлення, матку й систему крові; 

 належність препаратів до кожної групи; 
 гормони залоз внутрішньої секреції, їх синтетичні замінники та 

антагоністи, показання та протипоказання до застосування, побічні 
ефекти; 

 протиалергійні та протизапальні препарати, солі лужних і 
лужноземельних металів, їх класифікацію, застосування, побічні ефекти; 

 класифікацію вітамінів і належність їх до кожної групи; 
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 засоби невідкладної допомоги в разі медикаментозних 
отруєнь.  
 
Студенти повинні вміти: 
 призначати й кваліфіковано застосовувати лікарські засоби для 

невідкладної допомоги пацієнтам у конкретних ситуаціях; 
 працювати з лікарськими препаратами, анотаціями до них та 

довідковою літературою; 
 аналізувати фармакотерапевтичну та побічну дію лікарських засобів 

на основі знання їх фармакодинаміки й фармакокінетики; 
 оформляти рецепти на різні форми ліків і вимоги на медикаментозні 

засоби для лікувально-профілактичних установ (ЛПУ); 
 розраховувати дози і концентрації медикаментозних засобів; 
 аналізувати побічну дію ліків та заходи щодо запобігання виникненню 

їх; 
 надавати невідкладну допомогу при гострих станах і отруєннях 

медикаментозними препаратами; 
 виписувати рецепти на різні форми ліків та оформляти вимоги на 

медикаментозні засоби для лікувально-профілактичних закладів; 
 розраховувати дози і концентрації медикаментозних засобів; 
 вести, відповідно до вимог, облік і дотримуватися правил зберігання 

рецептурних бланків і відпуску ліків у різних відділеннях стаціонару; 
 оцінювати значення медикаментозних препаратів для лікування і 

профілактики різних захворювань; 
 надавати невідкладну допомогу при отруєнні солями важких металів; 
 розв'язувати задачі з використанням вивчених препаратів для 

фармакотерапії та надання невідкладної допомоги; 

 робити аналіз терапевтичних і побічних ефектів та знати заходи щодо 

запобігання їм; 
 оцінювати можливість та доцільність застосування вивчених 

препаратів для надання допомоги при різних патологічних станах; 
 аналізувати фармакологічні й побічні ефекти вивчених препаратів; 
 надавати невідкладну  допомогу   при   гострих  отруєннях ліками та 

отрутами, невідкладних станах; 
 аналізувати фармакологічні й побічні ефекти вивчених препаратів, 

оцінювати їх доцільність і можливість використання для 
фармакотерапії різних захворювань аферентної, еферентної нервової 
системи, ЦНС, органів дихання, серцево-судинної системи, органів 
травлення, матки й органів кровотворення. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 «Вступ. Загальна фармакологія з рецептурою.» 

Змістовий модуль 1. Лікарська рецептура  

Тема 1: Загальна фармакологія як наука. Основні фармакологічні поняття і 

терміни. Поняття про лікарські засоби. Загальна рецептура.  

Тема 2: Негативна дія ліків на організм. Особливості дії лікарських засобів при 

повторному введенні (звикання, кумуляція, залежність). 

Тема 3: Принципи дозування ліків для дітей та людей похилого віку. 

Тема 4 : Шляхи пошуку нових лікарських засобів. 

Тема 5: Класифікація лікарських засобів. 

Тема 6: Виписування рецептів на тверді та м’які лікарські форми.  

Тема 7: Виписування рецептів на рідкі лікарські форми, лікарські форми для 

ін’єкцій. 

Тема 8: Виписування рецептів на лікарські форми для ін’єкцій. 

Тема 9: Шляхи введення ліків в організм. Фармакокінетика і фармакодинаміка 

лікарських засобів. 

Фармакологічний ефект. Механізм дії ліків. Види дії лікарських засобів на 

організм. 

Модуль 2 «Лікарські засоби, що впливають на нервову систему.» 

Змістовий модуль 2. Лікарські засоби, що впливають на аферентну 

іннервацію. 

Тема 1: Місцевоанестезуючі засоби. В’яжучі засоби. Обволікаючі та 

адсорбуючі засоби. Подразнювальні засоби. 

Тема 2:Антацидні лікарські засоби.  

Тема 3: Ефірні олії. Гіркоти . 

Змістовий модуль 3. Лікарські засоби, що впливають на еферентну 

іннервацію. 

Тема 1: Холіноміметики. М-холіноміметичні засоби. 

Н – холіноміметичні засоби. Антихолінестеразні засоби. 

Тема 2: М-холіноблокатори. Н- холіноблокатори 

Міорелаксанти.Гангліоблокатори. 

Тема 3: Засоби, що діють у ділянці закінчень  

адренергічних нервів. Антиадренергічні засоби.  

Тема 4: Антиадренергічні засоби.а-Адреноблокатори. в-

Адреноблокатори.Симпатолітики. 

Тема 5: Побічні явища при застосуванні лікарських засобів, що впливають на 

нейромедіаторні процеси. 

Змістовий модуль 4. Лікарські засоби, що впливають на центральну нервову 

систему. 



 8 

Тема 1: Лікарські засоби,які пригнічують ЦНС.Засоби для наркозу.Спирт 

етиловий. 

Тема 2: Наркотичні і ненаркотичні анальгетики Нестероїдні протизапальні 

засоби.  

Тема 3: Ненаркотичні анальгетичні засоби. 

Тема 4: Снодійні, седативні засоби. Нейролептики. Транквілізатори. 

Антидепресанти. 

Тема 5: Протисудомні та протипаркінсонічні засоби. 

Тема 6: Лікарські засоби,що збуджують ЦНС. Ноотропні засоби. 

Адаптогени.Аналептики. 

Тема 7: Психостимулятори. Антидепресанти. 

Тема 8: Аналептики.Загальнотонізуючі засоби. 

Модуль 3 «Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання, 

серцево-судинну систему, функцію нирок, на міометрій, на кровотворення, 

систему згортання крові та фібриноліз, на функції органів травлення.» 

Змістовий модуль 5. Лікарські засоби, що впливають на функції органів 

дихання та серцево-судинну систему. 

Тема 1: Стимулятори дихання.Протикашльові та відхаркувальні лікарські 

засоби.  

Тема 2: Лікарські засоби для лікування бронхіальної астми. Лікарські засоби, 

що призначаються при набряку легень 

Тема 3: Кардіотонічні та протиаритмічні лікарські засоби. 

Тема 4: Гіпохолестеринемічні лікарські засоби. 

Тема 5: Лікарські засоби, що впливають на мозковий кровообіг. 

Тема 6: Антиангінальні лікарські засоби. Засоби які застосовують для 

лікування інфаркту міокарда. 

Тема 7: Антигіпертензивні лікарські засоби. 

Змістовий модуль 6. Лікарські засоби, що впливають на функцію нирок та 

міометрій. 

Тема 1: Сечогінні засоби. Засоби, що підвищують виведення сечової кислоти та 

конкрементів. 

Тема 2: Лікарські засоби, що впливають на тонус і скоротливу активність 

міометрію. 

Змістовий модуль 7. Лікарські засоби, що діють на кровотворення, систему 

згортання крові та фібриноліз. 

Тема 1: Лікарські засоби, які впливають на еритропоез та лейкопоез,згортання 

кровію 

Тема 2: Гемостатичні засоби. Антифібринолітичні засоби. Антикоагулянти, 

антиагреганти, фібринолітичні засоби. 

Змістовий модуль 8. Лікарські засоби, що впливають на функції органів 

травлення. 
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Тема 1: Лікарські засоби, що регулюють секреторну функцію шлунка та 

впливають на апетит.  

Тема 2: Лікарські засоби, які застосовують при порушенні секреції 

підшлункової залози. Гепатопротекторні лікарські засоби. 

Тема 3: Блювотні та проти блювотні лікарські засоби. Проносні та проти 

проносні лікарські засоби. 

Модуль 4 «Лікарські засоби, що впливають на тканинний обмін, імунітет. 

Засоби для лікування алергійних захворювань.» 

Змістовий модуль 9. Гормональні та антигормональні препарати. 

Тема 1: Гормональні препарати гіпофіза. Препарати гормону пара 

щитоподібних залоз. Засоби, що впливають на функції щитоподібної залози. 

Тема 2: Гіпоглікемічні засоби.Гормони підшлункової залози. 

Тема 3: Гормональні препарати кори надниркових залоз і їх синтетичні 

аналоги. 

Тема 4: Препарати жіночих та чоловічих статевих гормонів. Анаболічні 

стероїдні засоби. 

Змістовий модуль 10. Вітамінні препарати. Лікарські засоби, що впливають 

на обмін речовин, імунітет. Лікарські засоби для лікування алергічних 

захворювань. 

Тема 1: Вітамінні препарати(водо- і жиророзчинні).Глюкоза. 

Тема 2: Кислоти й основи.Солі лужних і лужноземельних металів. 

Тема 3: Препарати для парентерального харчування. Плазмозамінні та 

дезінтоксикаційні розчини. 

Тема 4: Лікарські засоби, що впливають на імунні процеси. 

Тема 5: Лікарські засоби для лікування алергічних захворювань. 

Тема 6:Лікарські засоби які впливають на обмін речовин. Біогенні 

стимулятори. Ферментні лікарські засоби.  

 

Модуль 5 «Лікарські засоби для лікування інфекційних захворювань. 

Протипухлинні та діагностичні засоби. Радіопротектори. Ускладнення 

фармакотерапії.» 

Змістовий модуль 11. Антисептичні та дезінфекційні засоби 

Тема 1: Антисептичні та дезінфекційні засоби. 

Тема 2: Фармакодинаміка. Особливості застосування окремих засобів. Гостре 

отруєння солями ртуті. Перша допомога. 

Змістовий модуль12. Хіміотерапевтичні лікарські засоби 

Тема 1: Антибіотики.Загальна характеристика.Класифікація.Пеніциліни. 

Тема 2: Цефалоспорини.Властивості.Застосування.Макроліди й азаліди. 

Тема 3: Препарати тетрацикліну.Аміноглікозиди і 

глікопептиди.Характеристика. 



 10 

Тема 4: Препарати циклічних поліпептидів,ріфампіцинів, фузидинів, 

лінкозамідів. 

Тема 5: Сульфаніламідні препарати місцевого застосування.Комбіновані 

препарати. 

Тема 6: Синтетичні антибактеріальні засоби різної хімічної будови. 

Тема 7: Протитуберкульозні,антипротозойні та противірусні засоби. 

Тема 8: Протималярійні, протисифілитичні засоби 

Тема 9: Протигрибкові, протигельмінтні та противірусні засоби. 

Змістовий модуль 13. Протипухлинні лікарські засоби. Діагностичні лікарські 

засоби. Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню радіонуклідів. 

Тема 1: Протипухлинні лікарські засоби. Діагностичні лікарські засоби. 

Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню радіонуклідів. 

Змістовий модуль 14. Ускладнення при лікуванні лікарськими засобами. Перша 

допомога при гострих отруєннях лікарськими засобами 

Тема 1: Ускладнення при лікуванні лікарськими засобами. Перша допомога 

при гострих отруєннях лікарськими засобами.



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб ІН

Д 

с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 «Вступ. Загальна фармакологія з рецептурою» 

Змістовий модуль 1. Лікарська рецептура 

Тема 1: Загальна фармакологія як наука. Основні 

фармакологічні поняття і терміни. Поняття про 

лікарські  засоби. Загальна рецептура.  
4 2 2    

Тема 2: Негативна дія ліків на організм. 

Особливості дії лікарських засобів при повторному 

введенні (звикання, кумуляція, залежність). 

 введенні (звикання, кумуляція, залежність). 

2     2 

Тема 3: Принципи дозування ліків для дітей та 

людей похилого віку. 2     2 

Тема 4 : Шляхи пошуку нових лікарських засобів. 2     2 

Тема 5: Класифікація лікарських засобів. 2     2 

Тема 6: Виписування рецептів на тверді та м’які 

лікарські форми.  
2  2    

Тема 7: Виписування рецептів на рідкі лікарські 

форми. 
2  2    

Тема 8: Виписування рецептів на лікарські форми 

для ін’єкцій. 
2  2    

Тема 9: Шляхи введення ліків в організм. 

Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських 

засобів. Фармакологічний ефект. Механізм дії ліків. 

Види дії лікарських засобів на організм. Види 

фармакотерапії. 

6 2    4 

Разом за змістовим модулем 1 24 4 8   12 

Разом за модулем 1 24 4 8   12 

Модуль 2 «Засоби, які впливають на нервову систему» 

Змістовий модуль 2. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію. 

Тема 1: Місцевоанестезуючі засоби. В’яжучі засоби. 

Обволікаючі та адсорбуючі засоби. Подразнювальні 

засоби. 

 

4 2 2    

Тема 2: Антацидні лікарські засоби.  

 

2     2 
Тема 3: Ефірні олії. Гіркоти. 2     2 

       Разом за змістовим модулем 2 8 2 2   4 

Змістовий модуль 3. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію. 
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Тема 1: Холіноміметики. М-холіноміметичні засоби. 

Н – холіноміметичні засоби. Антихолінестеразні 

засоби. 
6 2 2   2 

Тема 2: М-холіноблокатори. Н- холіноблокатори 

Міорелаксанти.Гангліоблокатори. 

 

 

4 2    2 

Тема 3: Засоби що діють у ділянці закінчень  

адренергічних нервів. Антиадренергічні засоби. 
4 2 2    

Тема 4:Антиадренергічні засоби.а-Адреноблокатори. 

в-Адреноблокатори.Симпатолітики. 2  2    

Тема 5: Побічні явища при застосуванні лікарських 

засобів, що впливають на нейромедіаторні процеси. 

 

2     2 

Разом за змістовим модулем 3 18 6 6   6 

Змістовий модуль 4. Лікарські засоби, що впливають на центральну нервову 

систему. 

 
Тема 1: Лікарські засоби,які пригнічують 

ЦНС.Засоби для наркозу.Спирт етиловий. 
6 2 2   2 

Тема 2:Наркотичні і ненаркотичні анальгетики 

Нестероїдні протизапальні засоби. 

 

8 2 2   4 

Тема 3: Ненаркотичні анальгетичні засоби. 4  2   2 

Тема 4: Снодійні, седативні засоби. 

Нейролептики.Транквілізатори.Антидепресанти. 
4 2 2    

Тема 5: Протисудомні та протипаркінсонічні засоби. 

 
6  2   4 

Тема 6: Лікарські засоби,що збуджують ЦНС. 

Ноотропні засоби. Адаптогени.Аналептики. 
8 2 2   4 

Тема 7: Психостимулятори. Антидепресанти 4  2   2 

Тема 8: Аналептики. 4  2   2 

Разом за змістовим модулем 4 44 8 16   20 

Разом за  модулем 2 70 16 24   30 

Модуль 3 «Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання, серцево-

судинну систему, функцію нирок, на міометрій, на кровотворення, систему 

згортання крові та фібриноліз, на функції органів травлення» 

Змістовий модуль 5. Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання та 

 серцево-судинну систему 

Тема 1: Стимулятори дихання.Протикашльові та 

відхаркувальні лікарські засоби.  
4 2 2    

Тема 2: Лікарські засоби для лікування бронхіальної 

астми. Лікарські засоби, що призначаються при 

набряку легень 
6  2   4 
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Тема 3: Кардіотонічні та протиаритмічні лікарські 

засоби. 
8 2 2   4 

Тема 4: Гіпохолестеринемічні лікарські засоби. 

 

 

8 2 2   4 

Тема 5: Лікарські засоби, що впливають на мозковий 

кровообіг. 
6 2 2   2 

Тема 6: Антиангінальні лікарські засоби.Засоби,які 

застосовують для лікування інфаркту міокарда. 
8 2 2   4 

Тема 7: Антигіпертензивні лікарські засоби. 8 2 2   4 

Разом за змістовим модулем 5 48 12 14   22 

Змістовий модуль 6. Лікарські засоби, що впливають на функцію нирок та 

міометрій 

Тема 1: Сечогінні засоби. Засоби, що підвищують 

виведення сечової кислоти та конкрементів. 8 2 2   4 

Тема 2: Лікарські засоби, що впливають на 

міометрій 
8 2 2   4 

Разом за змістовим модулем 6 16 4 4   8 

Змістовий модуль 7. Лікарські засоби, що діють на кровотворення, систему 

згортання крові та фібриноліз 

Тема 1: Лікарські засоби, які впливають на 

еритропоез та лейкопоез, згортання крові. 
8 2 2   4 

Тема 2: Гемостатичні засоби. Антифібринолітичні 

засоби. Антикоагулянти, антиагреганти, 

фібринолітичні засоби. 
6  2   4 

Разом за змістовим модулем 7 14 2 4   8 

Змістовий модуль 8. Лікарські засоби, що впливають на функції органів травлення 

Тема 1: Лікарські засоби, що впливають на апетит. 

Лікарські засоби, що регулюють секреторну функцію 

шлунка. 
10 2 4   4 

Тема 2: Лікарські засоби, які застосовують при 

порушенні секреції підшлункової залози. 

Гепатопротекторні лікарські засоби. 
10 2 4   4 

Тема 3: Блювотні та проти блювотні лікарські 

засоби. Проносні та проти проносні лікарські засоби. 8 2 2   4 

Разом за змістовим модулем 8 28 6 10   12 

Разом за модулем 3 106 24 32   50 

Модуль 4 «Лікарські засоби, що впливають на тканинний обмін, імунітет. 

Засоби для лікування алергійних захворювань» 



 14 

Змістовий модуль 9. Гормональні та антигормональні препарати 

Тема 1: Гормональні препарати гіпофіза. Препарати 

гормону пара щитоподібних залоз. Засоби, що 

впливають на функції щитоподібної залози. 
8 2 2   4 

Тема 2: Гіпоглікемічні засоби. 8 2 2   4 

Тема 3: Гормональні препарати кори надниркових 

залоз і їх синтетичні аналоги. 8 2 2   4 

Тема 4: Препарати жіночих та чоловічих статевих 

гормонів. Анаболічні стероїдні засоби. 
6  2   4 

Разом за змістовим модулем 9 30 6 8   16 

Змістовий модуль 10. Вітамінні препарати. Лікарські засоби, що впливають на 

обмін речовин, імунітет. Лікарські засоби для лікування алергічних захворювань 

Тема 1: Вітамінні препарати(водо- і 

жиророзчинні).Глюкоза. 
6 2 2   2 

Тема 2: Кислоти й основи Солі лужних і 

лужноземельних металів. 4  2   2 

Тема 3: Препарати для парентерального харчування. 

Плазмозамінні та дезінтоксикаційні розчини. 2     2 

Тема 4: Лікарські засоби, що впливають на імунні 

процеси.  
6 2 2   2 

Тема 5: Лікарські засоби для лікування алергічних 

захворювань. 

 

6 2 2   2 

Тема 6: Лікарські засоби,які впливають на обмін 

речовин.Біогенні стимулятори.Ферментні засоби 

 

4  2   2 

Разом за змістовим модулем 10 28 6 10   12 

Разом за  модулем 4 58 12 18   28 

Модуль 5 «Лікарські засоби для лікування інфекційних захворювань. 

Протипухлинні та діагностичні засоби. Радіопротектори. Ускладнення 

фармакотерапії» 

Змістовий модуль 11. Антисептичні та дезінфекційні засоби 

Тема 1: Антисептичні та дезінфекційні засоби. 4 2 2    

Тема 2: Фармакодинаміка. Особливості застосування 

окремих засобів. Гостре отруєння солями важких 

металів. Перша допомога. 
4  2   2 

Разом за змістовим модулем 11 8 2 4   2 

Змістовий модуль 12. Хіміотерапевтичні лікарські засоби 
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Тема1:Антибіотики.Загальна 

характеристика.Класифікація.Пеніциліни. 
4 2 2    

Тема2:Цефалоспорини.Властивості.Застосування.Ма

кроліди й азаліди.  
6 2 2   2 

Тема 3:Препарати тетрацикліну.Аміноглікозиди і 

глікопептиди.Характеристика. 

глікопептиди. 

4 2 2    

Тема 4:Препарати циклічних 

поліпептидів,ріфампіцинів, фузидинів, лінкозамідів. 
4  2   2 

Тема 5: Сульфаніламідні 

препарати.Класифікація.Характеристика. 
6 2 2    

Тема 6: Сульфаніламідні препарати місцевого 

застосування.Комбіновані препарати. 
4  2   2 

Тема 7: Синтетичні антибактеріальні засоби різної 

хімічної будови. 
4  2   2 

Тема 8: Протитуберкульозні,антипротозойні та 

противірусні засоби. 
6 2 2    

Тема 9: Протималярійні, протисифілитичні  засоби. 4  2   2 

Тема 10: Протигрибкові, протигельмінтні  засоби. 5  2   3 

Разом за змістовим модулем 12 43 10 20   13 

Змістовий модуль 13. Протипухлинні лікарські засоби. Діагностичні лікарські 

засоби. Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню радіонуклідів. 

Тема 1: Протипухлинні лікарські засоби. 

Діагностичні лікарські засоби. Радіопротектори та 

засоби, що сприяють виведенню радіонуклідів. 
4 2 2    

Разом за змістовим модулем 13 4 2 2    

Змістовий модуль 14. Ускладнення при лікуванні лікарськими засобами. Перша 

допомога при гострих отруєннях лікарськими засобами 

Тема 1: Ускладнення при лікуванні лікарськими 

засобами. Перша допомога при гострих отруєннях 

лікарськими засобами. 
2  2    

Разом за змістовим модулем 14 2  2    

Разом за  модулем 5 57 14 28   15 

Усього годин 315 70 110   135 

5.  

6.  

7.  



 16 

8. Теми лекційних занять 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

Модуль 1 «Вступ. Загальна фармакологія з рецептурою» 

Змістовий модуль 1. Лікарська рецептура 

1 

Тема 1: Загальна фармакологія як наука. Основні фармакологічні 

поняття і терміни. Поняття про лікарські  засоби. Загальна 

рецептура. 

 

2 

2 

Тема 2: Шляхи введення ліків в організм. Фармакокінетика і 

фармакодинаміка лікарських засобів. Фармакологічний ефект. 

Механізм дії ліків. Види дії лікарських засобів на організм.  

2 

Модуль 2 «Засоби, які впливають на нервову систему» 

Змістовий модуль 2. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію 

3 
Тема 1: Місцевоанестезуючі засоби. В’яжучі засоби. Обволікаючі та 

адсорбуючі засоби. Подразнювальні засоби. 

 

2 

Змістовий модуль 3. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію 

4 
Тема 1: Холіноміметики. М-холінергічні засоби. Н – холінергічні 

засоби. Антихолінестеразні засоби. 
2 

5 
Тема 2:М-холіноблокатори.Н-

холіноблокатори.Міорелаксанти.Гангліоблокатори. 
2 

6 
Тема 3: Засоби, що діють у ділянці адренергічних нервів . 

Антиадренергічні засоби. 
2 

Змістовий модуль 4. Лікарські засоби, що впливають на центральну нервову 

систему. 

 
7 

Тема 1: Лікарські засоби які пригнічують ЦНС.Засоби для 

наркозу.Спирт етиловий. 
2 

8 
Тема 2: Наркотичні і ненаркотичні аналгетики.Нестероїдні 

протизапальні засоби. 

 

2 

9 
Тема 3: Снодійні, седативні засоби. Нейролептики. 

Транквілізатори.Антидепресанти. 
2 

10 
Тема 4: Лікарські засоби що збуджують ЦНС. Ноотропні засоби. 

Адаптогени.Аналептики. 
2 

Модуль 3 «Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання, серцево-

судинну систему, функцію нирок, на міометрій, на кровотворення, систему 

згортання крові та фібриноліз, на функції органів травлення» 

Змістовий модуль 5. Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання та 

серцево-судинну систему 

11 
Тема 1: Стимулятори дихання.Протикашльові та відхаркувальні 

лікарські засоби.  
2 

12 Тема 2: Кардіотонічні  та протиаритмічні лікарські засоби. 2 
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13 Тема 3: Гіпохолестеринемічні лікарські засоби. 2 

14 Тема 4  Лікарські засоби, що впливають на мозковий кровообіг. 2 

15 
Тема 5: Антиангінальні лікарські засоби.Засоби, які застосовують 

для лікування інфаркту міокарда. 
2 

16 Тема 6: Антигіпертензивні лікарські засоби. 2 

Змістовий модуль 6. Лікарські засоби, що впливають на функцію нирок та 

міометрій  

17 Тема 1: Сечогінні засоби. Засоби, що підвищують виведення 

сечової кислоти та конкрементів. 
2 

18 Тема 2: Лікарські засоби, що впливають на тонус міометрію і 

скоротливу активність . 2 

Змістовий модуль 7. Лікарські засоби, що діють на кровотворення, систему 

згортання крові та фібриноліз 

19 
Тема 1: Лікарські засоби, які впливають на еритропоез та 

лейкопоез, згортання крові. 2 

Змістовий модуль 8. Лікарські засоби, що впливають на функції органів травлення 

20 
Тема 1:Лікарські засоби, що регулюють секреторну функцію 

шлунка та впливають на апетит. 
2 

21 
Тема 2: Лікарські засоби, які застосовують при порушенні секреції 

підшлункової залози. Гепатопротекторні лікарські засоби. 2 

22 
Тема 3: Блювотні та проти блювотні лікарські засоби. Проносні та 

проти проносні лікарські засоби. 
2 

Модуль 4 «Лікарські засоби, що впливають на тканинний обмін, імунітет. Засоби 

для лікування алергійних захворювань» 

Змістовий модуль 9. Гормональні та антигормональні препарати 

23 

Тема 1: Гормональні препарати гіпофіза. Препарати гормону пара 

щитоподібних залоз. Засоби, що впливають на функції 

щитоподібної залози. Гіпоглікемічні засоби. 
2 

24 Тема 2: Гіпоглікемічні засоби.Гормони підшлункової залози. 2 

25 
Тема 3: Гормональні препарати кори надниркових залоз і їх 

синтетичні аналоги. 
2 

Змістовий модуль 10. Вітамінні препарати. Лікарські засоби, що впливають на 

обмін речовин, імунітет. Лікарські засоби для лікування алергічних захворювань 

26 Тема 1: Вітамінні препарати(водо- і жиророзчинні)Глюкоза. 2 

27 Тема 2: Лікарські засоби ,що впливають на імунні процеси. 2 

28 Тема 3: Лікарські засоби для лікування алергічних захворювань 

процеси. 
2 
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Модуль 5 «Лікарські засоби для лікування інфекційних захворювань. 

Протипухлинні та діагностичні засоби. Радіопротектори. Ускладнення 

фармакотерапії» 

Змістовий модуль 11. Антисептичні та дезінфекційні засоби 

29 Тема 1: Антисептичні та дезінфекційні засоби. 2 

Змістовий модуль 12. Хіміотерапевтичні лікарські засоби 

30 Тема 1: Антибіотики.Загальна 

характернистика.Класифікація.Пеніциліни. 
2 

31 Тема 2: Цефалоспорини.Властовості.Застосування.Макроліди й 

азаліди. 
2 

32 Тема 3:Препарати тетрацикліну.Аміноглікозиди і 

глікопептиди.Характеристика. 
2 

33 Тема 4: Сульфаніламідні препарати.Класифікація.Характеристика. 2 

34 Тема 5: Протитуберкульозні,анти протипротозойні  та 

противірусні засоби. 
2 

Змістовий модуль 13. Протипухлинні лікарські засоби. Діагностичні лікарські 

засоби. Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню радіонуклідів. 

35 
Тема 1: Протипухлинні лікарські засоби. Діагностичні лікарські 

засоби. Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню 

радіонуклідів.  

 

2 
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9. Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

Модуль 1 «Вступ. Загальна фармакологія з рецептурою» 

Змістовий модуль 1. Лікарська рецептура 

1 

Тема 1: Загальна фармакологія як наука. Основні 

фармакологічні поняття і терміни. Поняття про лікарські  

засоби. Загальна рецептура.  

2 

2 
Тема 2: Виписування рецептів на тверді та м’які лікарські 

форми.  
2 

3 Тема 3: Виписування рецептів на рідкі лікарські форми. 2 

4 Тема 4: Виписування рецептів на лікарські форми для ін’єкцій. 2 

Модуль 2 «Засоби, які впливають на нервову систему» 
Змістовий модуль 2. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію 

5 
Тема 1: Місцевоанестезуючі засоби. В’яжучі засоби. 

Обволікаючі та адсорбуючі засоби. Подразнювальні засоби. 

 

2 

Змістовий модуль 3. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію 

6 
Тема 1: Холіноміметики. М-холіноміметичні засоби. 

Н – холіноміметичні засоби.  Антихолінестеразні засоби. 

 

 

2 

7 
Тема 2: Засоби що діють у ділянці закінчень адренергічних 

нервів. Антиадренергічні засоби. 
2 

8 
Тема 3: Антиадренергічні засоби.а-Адреноблокатори.в-

адреноблокатори.Симпатолітики. 
2 

Змістовий модуль 4. Лікарські засоби, що впливають на центральну нервову 

систему  

9 
Тема 1: Лікарські засоби, які пригнічують ЦНС.Засоби для 

наркозу.Спирт етиловий. 
2 

10 
Тема 2: Наркотичні і ненаркотичні анальгетики. Нестероїдні 

протизапальні засоби. 
2 

11 Тема 3: Ненаркотичні анальгетичні засоби. 2 

12 
Тема 4: Снодійні, седативні засоби. 

Нейролептики.Транквілізатори.Антидепресанти. 

 

2 

13 Тема 5: Протисудомні та протипаркінсонічні засоби. 2 

14 
Тема 6: Лікарські засоби, що збуджують ЦНС.Ноотропні 

засоби.Адаптогени.Аналептики. 
2 

15 Тема 7: Психостимулятори. Антидепресанти. 2 

16 Тема 8: Аналептики.Загальнотонізуючі засоби. 2 

Модуль 3 «Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання, 

серцево-судинну систему, функцію нирок, на міометрій, на кровотворення, 

систему згортання крові та фібриноліз, на функції органів травлення» 
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Змістовий модуль 5. Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання та 

серцево-судинну систему 

17 
Тема 1: Стимулятори дихання. Протикашльові та відхаркувальні 

лікарські засоби.  
2 

18 
Тема 2: Лікарські засоби для лікування бронхіальної астми. 

Лікарські засоби, що призначаються при набряку легень. 
2 

19 Тема 3: Кардіотонічні лікарські засоби. Протиаритмічні 

лікарські засоби. 
2 

20 Тема 4: Гіпохолестеринемічні лікарські засоби. 2 
21 Тема 5: Лікарські засоби, що впливають на мозковий кровообіг. 

 

2 

22 
Тема 6: Антиангінальні лікарські засоби.Засоби, які 

застосовують для лікування інфаркту міокарда. 
2 

23 Тема 7: Антигіпертензивні лікарські засоби. 2 

Змістовий модуль 6. Лікарські засоби, що впливають на функцію нирок та 

міометрій 

24 Тема 1: Сечогінні засоби. Засоби, що підвищують виведення 

сечової кислоти та конкрементів. 
2 

25 Тема 2: Лікарські засоби, що впливають на тонус і скоротливу 

активність міометрію. 
2 

Змістовий модуль 7. Лікарські засоби, що діють на кровотворення, систему 

згортання крові та фібриноліз 

26 
Тема 1: Лікарські засоби, які впливають на еритропоез та 

лейкопоез,згортання крові. 
2 

27 
Тема 2: Гемостатичні засоби. Антифібринолітичні засоби. 

Антикоагулянти, антиагреганти, фібринолітичні засоби. 
2 

Змістовий модуль 8. Лікарські засоби, що впливають на функції органів травлення 

28 
Тема 1: Лікарські засоби, що регулюють секреторну функцію 

шлунка та впливають на апетит. 
2 

29 Тема 2: Лікарські засоби,як впливають на апетит. 2 

30 Тема 3: Лікарські засоби, які застосовують при порушенні 

секреції підшлункової залози.  
2 

31 Тема 4: Гепатопротекторні лікарські засоби. 2 

32 
Тема 5: Блювотні та проти блювотні лікарські засоби. Проносні 

та проти проносні лікарські засоби. 
2 

Модуль 4 «Лікарські засоби, що впливають на тканинний обмін, імунітет. 

Засоби для лікування алергійних захворювань» 

Змістовий модуль 9. Гормональні та антигормональні препарати 

33 
Тема 1: Гормональні препарати гіпофіза. Препарати гормону 

паращитоподібних залоз. Засоби, що впливають на функції 

щитоподібної залози. 

2 

34 Тема 3: Гіпоглікемічні засоби.Гормони підшлункової залози. 2 

35 
Тема 4: Гормональні препарати кори надниркових залоз. 

Препарати жіночих статевих гормонів. 
2 

36 
Тема 5: Препарати чоловічих статевих гормонів. Анаболічні 

стероїдні засоби. 
2 
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Змістовий модуль 10. Вітамінні препарати. Лікарські засоби, що впливають на 

обмін речовин, імунітет. Лікарські засоби для лікування алергічних захворювань 

37 Тема 1:Вітамінні препарати( водо-і  жиророзчинні) . 2 

38 
Тема 2:Кислоти й основи .Солі лужних і лужноземельних 

металів. 
2 

39 Тема 4: Лікарські засоби, що впливають на імунні процеси. 2 

40 Тема 5: Лікарські засоби для лікування алергічних захворювань. 2 

41 
Тема 6: Лікарські засоби, які впливають на обмін 

речовин.Біогенні стимулятори.Ферментні засоби. 

 

2 

Модуль 5 «Лікарські засоби для лікування інфекційних захворювань. 

Протипухлинні та діагностичні засоби. Радіопротектори. Ускладнення 

фармакотерапії» 
Змістовий модуль 11. Антисептичні та дезінфекційні засоби 

42 Тема 1: Антисептичні та дезінфекційні засоби. 2 

43 Тема 2: Фармакодинаміка. Особливості застосування окремих 

засобів. Гостре отруєння солями ртуті. Перша допомога. 

 

 

2 

Змістовий модуль 12. Хіміотерапевтичні лікарські засоби 

 
44 Тема 1: Антибіотики.Загальна 

характеристика.Класифікація.Пеніциліни. 2 

45 Тема 2: Цефалоспорини. Властивості. Застосування.Макроліди й 

азаліди. 
2 

46 Тема 3: Препарати тетрацикліну.Аміноглікозиди і 

глікопептиди.Характеристика. 
2 

47 Тема 4: Препарати циклічних поліпептидів,ріфампіцинів, 

фузидинів, лінкозамідів 
2 

48 Тема 5: Сульфаніламідні 

препарати.Класифікація.Характеристика. 
2 

49 Тема 6: Сульфаніламідні препарати місцевого 

застосування.Комбіновані препарати. 
2 

50 Тема 7: Синтетичні антибактеріальні засоби різної хімічної 

будови. 
2 

51 Тема 8: Протитуберкульозні засоби, антипротозойні та 

противірусні засоби. 
2 

52 Тема 9: Протималярійні, протисифілитичні . 2 

53 Тема 10: Протигрибкові засоби. Протигельмінтні засоби. 2 

Змістовий модуль 13. Протипухлинні лікарські засоби. Діагностичні лікарські 

засоби. Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню радіонуклідів. 

54 
Тема 1: Протипухлинні лікарські засоби. Діагностичні лікарські 

засоби. Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню 

радіонуклідів. 

 

 

 

 

2 

Змістовий модуль 14. Ускладнення при лікуванні лікарськими засобами. Перша 

допомога при гострих отруєннях лікарськими засобами 
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55 Тема 1: Ускладнення при лікуванні лікарськими засобами. 

Перша допомога при гострих отруєннях лікарськими засобами. 
2 

 

10. Теми лабораторних робіт -  непередбачено 

11.  Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Модуль 1 «Вступ. Загальна фармакологія з рецептурою» 

Змістовий модуль 1. Лікарська рецептура 

1 Тема 1: Негативна дія ліків на організм. Особливості дії лікарських 

засобів при повторному введенні (звикання, кумуляція, залежність). 
2 

2 Тема 2: Принципи дозування ліків для дітей та людей похилого віку. 2 
3 Тема 3: Шляхи пошуку нових лікарських засобів. 2 

4 Тема 4: Класифікація лікарських засобів. 2 

5 

Тема 5: Шляхи введення ліків в організм. Фармакокінетика та 

фармакодинаміка лікарських засобів. Фармакологічний ефект. 

Механізм дії ліків. Види дії лікарських засобів на організм. 
4 

Модуль 2 «Засоби, які впливають на нервову систему» 

Змістовий модуль 2. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію 
6 Тема 1: Антацидні лікарські засоби. 2 
7 Тема 2: Ефірні олії. Гіркоти 2 

Змістовий модуль 3. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію 

8 
Тема 1: Холіноміметики. М-холіноміметичні засоби. Н-

холіноміметичні засоби.Антихолінестеразні засоби. 
2 

9 Тема 2: М-холіноблокатори. Н-

холіноблокатори.Міорелаксанти.Гангліоблокатори. 
2 

10 Тема 3: Побічні явища при застосуванні лікарських засобів, що 

впливають на нейромедіаторні процеси. 

 

2 

Змістовий модуль 4. Лікарські засоби, що впливають на центральну нервову  

11 
Тема 1: Лікарські засоби,які пригнічують ЦНС.Засоби для 

наркозу.Спирт етиловий. 
2 

12 
Тема 2: Наркотичні і ненаркотичні анальгетики. Нестероїдні 

протизапальні засоби. 

 

4 

13 Тема 3: Ненаркотичні анальгетичні засоби. 2 

14 Тема 4: Протисудомні та протипаркінсонічні засоби. 

 
4 

15 
Тема 5: Лікарські засоби,що збуджують ЦНС. Ноотропні засоби. 

Адаптогени.Аналептики. 
4 

16 Тема 6: Психостимулятори.Антидепресанти. 2 

17 Тема 7: Аналептики.Загальнотонізуючі засоби. 2 

Модуль 3 «Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання, серцево-

судинну систему, функцію нирок, на міометрій, на кровотворення, систему 

згортання крові та фібриноліз, на функції органів травлення» 
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Змістовий модуль 5. Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання та 

серцево-судинну систему 

18 
Тема 1: Лікарські засоби для лікування бронхіальної астми. 

Лікарські засоби, що призначаються при набряку легень 
4 

19 Тема 2: Кардіотонічні та протиаритмічні лікарські засоби. 4 

20 Тема 3: Гіпохолестеринемічні лікарські засоби. 

 
4 

21 Тема 4: Лікарські засоби, що впливають на мозковий кровообіг. 2 

22 
Тема 5: Антиангінальні лікарські засоби.Засоби які застосовують 

для лікування інфаркту міокарда. 
4 

23 Тема 6: Антигіпертензивні лікарські засоби. 4 

Змістовий модуль 6. Лікарські засоби, що впливають на функцію нирок та 

міометрій 

24 Тема 1: Сечогінні засоби.Засоби, що підвищують виведення сечової 

кислоти та конкрементів. 
4 

25 Тема 2: Лікарські засоби, що впливають на тонус і скорочувальну 

активність  міометрію. 
4 

Змістовий модуль 7. Лікарські засоби, що діють на кровотворення, систему 

згортання крові та фібриноліз 

26 
Тема 1: Лікарські засоби, які впливають на еритропоез та 

лейкопоез, згортання крові. 
4 

27 
Тема 2: Гемостатичні засоби. Антифібринолітичні засоби. 

Антикоагулянти, антиагреганти, фібринолітичні засоби. 
4 

Змістовий модуль 8. Лікарські засоби, що впливають на функції органів травлення 

28 
Тема 1: Лікарські засоби, що регулюють секреторну функцію 

шлунка та впливають на апетит. 4 

29 
Тема 2: Лікарські засоби, які застосовують при порушенні секреції 

підшлункової залози. Гепатопротекторні лікарські засоби. 4 

30 
Тема 3: Блювотні та проти блювотні лікарські засоби. Проносні та 

проти проносні лікарські засоби. 
4 

Модуль 4 «Лікарські засоби, що впливають на тканинний обмін, імунітет. Засоби 

для лікування алергійних захворювань» 
Змістовий модуль 9. Гормональні та антигормональні препарати 

31 
Тема 1: Гормональні препарати гіпофіза. Препарати гормону 

паращитоподібних залоз. Засоби, що впливають на функції 

щитоподібної залози. 

4 

32 Тема 2: Гіпоглікемічні засоби.Гормони підшлункової залози. 4 

33 
Тема 3: Гормональні препарати кори надниркових залоз і їх 

синтетичні аналоги.  
4 

34 
Тема 4: Препарати жіночих та чоловічих статевих гормонів. 

Анаболічні стероїдні засоби. 4 



 24 

Змістовий модуль 10. Вітамінні препарати. Лікарські засоби, що впливають на 

обмін речовин, імунітет. Лікарські засоби для лікування алергічних захворювань 

35 Тема 1: Вітамінні препарати(водо- і жиророзчинні).Глюкоза. 2 

36 Тема 2: Кислоти й основи Солі лужних і лужноземельних металів. 2 

37 
Тема 3: Препарати для парентерального харчування. Плазмозамінні 

та дезінтоксикаційні розчини. 2 

38 Тема 4: Лікарські засоби, що впливають на імунні процеси. 2 

39 Тема 5: Лікарські засоби для лікування алергічних захворювань. 2 

40 Тема 6: Лікарські засоби,які впливають на обмін речовин.Біогенні 

стимулятори.Ферментні засоби 

 

2 

Модуль 5 «Лікарські засоби для лікування інфекційних захворювань. 

Протипухлинні та діагностичні засоби. Радіопротектори. Ускладнення 

фармакотерапії» 

Змістовий модуль 11. Антисептичні та дезінфекційні засоби 

41 
Тема1:Фармакодинаміка. Особливості застосування окремих 

засобів. Гостре отруєння солями важких металів. Перша допомога.          
2 

Змістовий модуль 12. Хіміотерапевтичні лікарські засоби 

42 Тема 1: Цефалоспорини.Властивості.Застосування.Макроліди й 

азаліди. 
2 

43 Тема 2: Препарати циклічних поліпептидів,ріфампіцинів, 

фузидинів, лінкозамідів. 
2 

44 Тема 3: Сульфаніламідні препарати місцевого 

застосування.Комбіновані препарати. 
2 

45 Тема 4:Синтетичні антибактеріальні засоби різної хімічної будови. 2 

46 Тема 5: Протималярійні, протисифілитичні засоби 2 

47 Тема 6: Протигрибкові, протигельмінтні засоби. 3 

 

9. Індивідуальні завдання 

                                                                        - 

 

                                                                   10. Методи навчання 
• словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція; 

• наочні методи: ілюстрація, демонстрація; 

• практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати; 

• творчі,     проблемно-пошукові     методи:     самостійна,     творчо 

пізнавальна діяльність; 

• самостійна робота поза контролем викладача - усна та письмова 

самостійна робота вдома. 
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11. Методи контролю 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються 

методи усного, письмового, практичного, тестового контролю і 

самоконтролю студентів. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (іспит) 

Сума 

Модуль 1 2 3 4 5 

40 100 
Кількість 

балів 

загальна 

4 14 22 10 10 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі 

види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 
82-89 В добре 
74-81 С 
64-73 D задовільно 
60-63 Е 
35-59 FX незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

" не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 0-34 F незадовільно з 

обов'язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Засоби   унаочнення   (таблиці,   схеми,   мікроскопи,   приладдя,   що 

використовується при роботі з мікроскопом). 
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2. Засоби навчання (підручники, нормативна, довідкова та спеціальна 

література). 

3. Програмне    забезпечення    комп'ютерного    навчання    (тести    для 

оцінювання модульного контролю у системі moodle). 

4. Навчальні відео фільми (відеофільми та відеоролики по темах). 

                                        14. Рекомендована література 

Основна: 

Дроговоз CM., Страшний В.В. Фармакологія "На допомогу лікарю, 
провізору та студенту". — Харьков: Издательский центр ХАН, 2002. 

Нековаль І.В., Казанюк Т.В. Фармакологія. — К.: Медицина, 2011. — 520 с. 
Скакун М.П., Посохова К.А. Основи фармакології з рецептурою: підручник. 

— Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. 
Чекман І.С. Фармакологія: підручник. — К.: Вища шк., 2001. 

          Додаткова: 

Залюбовська О.І., Коваль CM., Литвинова О.М. Клінічна фармакологія: 
підручник. — X.: Видавничий дім "ІНЖЕК", 2003. 

Машковский М.Д. Лекарственные средства. — Т. 1-2. — М.: Медицина, 2001. 
Федюкович Н.Н. Фармакология для медицинских училищ и колледжей. — 

Ростов-на-Дону, 2008. 
Бабак О.Я., Біловол О.М. Клінічна фармакологія. — К.: Медицина, 2010. - 776 с. 

15. Інформаційні ресурси 

1. Базова та допоміжна література. 

2. Лекційні матеріали, атласи, таблиці. 

3. Слайди, мікрофотографії. 
4. Інформаційний матеріал електронної бібліотеки 

 

 

 

 

 


