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ВСТУП 
 

Робоча програма навчальної дисципліни “Фармакологія та медична рецептура” складена 
відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти      
(назва рівня вищої освіти) 
галузі знань              22 “Охорона здоров’я”             
                                                        (шифр і назва галузі знань) 
напрям підготовки          224 Технологія медичної діагностики та лікування        
                                                         (код і найменування спеціальності) 
освітня програма                       Лабораторна діагностика                        
                                                   (найменування освітньої програми) 
 
Опис навчальної дисципліни (анотація)   

Фармакологія та медична рецептура це інтегральна міждисциплінарна наука, що об’єднала 
фармакологію та медичну рецептуру. У цій дисципліні вивчаються фізико-хімічні властивості 
лікарських засобів, шляхи їх введення в організм, основні механізми всмоктування хімічних 
сполук; біологічні бар’єри, депонування, класифікація і локалізація рецепторів, на які впливають 
речовини, що належать до різних терапевтичних груп фармакологічних препаратів, розподіл, 
хімічні перетворення лікарських речовин в організмі, виведення, дозування, залежність ефекту від 
віку і стану організму, основні групи лікарських засобів, найбільш широко вживаних в медицині, 
фізіологічні ефекти речовин, що належать до різних терапевтичних груп, залежність 
фармакотерапевтичного ефекту від властивостей лікарських препаратів, умов їх застосування та 
стану фізіологічного організму, застосування фармакологічних препаратів при лікуванні певних 
патологічних станах, класифікація лікарських форм, основні способи їх виготовлення та правила 
виписування рецептів.  

Виконуючи лабораторні роботи з дисципліни «Фармакологія та медична рецептура», 
студенти закладають основи для формування у себе навичок з функціонального дослідження 
систем організму та правильної інтерпретації його результатів, що є важливою передумовою для 
застосування даних знань у майбутній професійній діяльності.  
 
Предметом навчальної дисципліни “Фармакологія та медична рецептура” є вивчення 
особливості ефективності та безпеки лікарських препаратів при фізіологічних та патологічних 
станах у пацієнтів із різними захворюваннями з урахуванням індивідуальної реактивності 
організму, етіології та патогенезу захворювання та правил виписування рецептів. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: базується на вивченні студентами медичної біології, фізіології, 
патофізіології, біохімії, біоорганічної і неорганічної хімії, що передбачає інтеграцію викладання з 
цими дисциплінами та формування умінь застосувати знання з фармакології та медичної 
рецептури в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності. Фармакологія та медична 
рецептура закладає основи для вивчення таких спеціальних дисциплін, як “внутрішня медицина з 
оцінкою результатів досліджень”, "педіатрія з оцінкою результатів досліджень", "хірургія з 
оцінкою результатів досліджень", "інфекційні з оцінкою результатів досліджень", "ендокринологія 
з оцінкою результатів досліджень", "пропедевтика внутрішньої медицини" та ін. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
1.1. Мета дисципліни – формування та розвиток у майбутніх лікарів компетентностей у 

галузі сучасних досягнень науки про фармакокінетику і фармакодинаміку лікарських препаратів 
різних терапевтичних груп, які використовують для лікування і профілактики захворювань та 
патологічних станів, а також засвоєння понять про основні лікарські форми та правила 
виписування рецептів. 
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 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Фармакологія та медична 
рецептура” є: 

 • вивчення загальних закономірностей взаємодії фармакологічних препаратів з 
живими організмами; 

• вивчення теоретично і практично важливих відомостей про механізми дії ліків з 
різних терапевтичних груп, найбільш широко вживаних в медицині; 

• вивчення основних фармакологічних препаратів, що застосовуються  при лікуванні 
певних патологічних станів (покази, дозування, побічна дія); 

• вивчення відомостей про лікарські форми, речовини, засоби, препарати та медичну 
рецептуру. 

 
1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим 
у термінах результатів навчання у Стандарті). 

 
Згідно з вимогами Стандарту дисципліна “Фармакологія та медична рецептура” забезпечує 

набуття студентами компетентностей: 
 інтегральна: 

- здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог; 

 загальні: 
- здатність застосовувати знання з фармакології та медичної рецептури в практичних 

ситуаціях; 
- знання та розуміння предметної області фармакології та медичної рецептури; 
- здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички 
міжособистісної взаємодії; 
- здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись 
другою мовою; 
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 
навченим; 
- здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються; 
- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

 спеціальні (фахові, предметні): 
- здатність до оцінювання результатів лабораторних досліджень; 
- знати класифікацію терапевтичних груп лікарських препараті; 
- знати механізми дії лікарських засобів, що застосовують при різних патологіях; 
- знати основні лікарські засоби, що належать до різних терапевтичних груп, покази до їх 
застосування, дозування, побічну дію; 
- знати структуру рецепта. 
 
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі “Матриці 

компетентностей”. 
 

 
Матриця компетентностей 
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№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповіда-
льність 

Інтегральна компетентність 
Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі 
навчання і у подальшій професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, що передбачає 
використання комп’ютерних технологій та біомедичних баз даних та/або здійснення інновацій 
і характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності 
1 Здатність 

застосовувати 
знання з 
фармакології та 
медичної 
рецептури в 
практичних 
ситуаціях 

Мати 
спеціалізовані 
концептуальні 
знання, які 
набуті у процесі 
навчання 

Вміти 
розв’язувати 
складні задачі і 
проблеми, які 
виникають у 
професійній 
діяльності 

Зрозуміле і не-
двозначне доне-
сення власних 
висновків, знань 
та пояснень, що 
їх обґрунтову-
ють до фахівців 
та нефахівців 

Відповідати 
за  
прийняття 
рішень у 
складних 
умовах 

2 Знання та 
розуміння 
предметної 
області 
фармакології та 
медичної 
рецептури 

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 відпо-
відальність за 
професійний 
розвиток, зда-
тність до 
подальшого 
професійного  
навчання з 
високим  
рівнем авто-
номності 

3 Здатність до 
вибору стратегії 
спілкування, 
здатність 
працювати в 
команді та 
міжособистісної 
взаємодії 

Знати тактики та 
стратегії 
спілкування, 
закони та 
способи 
комунікативної 
поведінки 

Вміти обирати 
способи та 
стратегії спіл-
кування для 
забезпечення 
ефективної 
командної 
роботи 

Використовува-
ти стратегії 
спілкування та 
навички між-
особистісної 
взаємодії 

Нести 
відпові-
дальність  
за вибір та 
тактику  
способу 
комунікації 

4 Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналі-
зу та синтезу, 
здатність 
вчитися і бути 
сучасно 
навченим 

Знати способи 
аналізу, синтезу 
та подальшого 
сучасного 
навчання 

Вміти 
аналізувати 
інформацію, 
приймати 
обґрунтовані 
рішення, вміти 
отримувати 
сучасні знання 

Встановлювати 
відповідні 
зв’язки для 
досягнення 
цілей 

Нести відпо-
повідальність 
за своєчасне 
набуття 
сучасних 
знань 

5 Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 

Мати глибокі 
знання в галузі 
ІКТ, що 
застосовуються 
у професійній 
діяльності 

Вміти 
використовува-
ти ІКТ у про-
фесійній галузі, 
що потребує 
оновлення та 

Використовува-
ти ІКТ у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відпові-
дальність за 
розвиток 
професій-них 
знань  
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інтеграції знань та умінь 
6 Здатність 

оцінювати та 
забезпечувати 
якість виконува-
них робіт 

Знати методи 
оцінювання 
показників 
якості діяльності 

Вміти 
забезпечувати 
якісне 
виконання 
робіт 

Встановлювати 
зв’язки для 
забезпечення 
якісного 
виконання робіт 

Нести 
відпові-
дальність за 
якісне 
виконання  

7 Визначеність і 
наполегливість 
щодо 
поставлених 
завдань і взятих 
обов’язків  

Знати обов’язки 
та шляхи 
виконання 
поставлених 
завдань 

Вміти визначи-
ти мету та 
завдання бути 
наполегливим 
та сумлінним 
при виконанні 
обов’язків 

Встановлювати 
міжособистісні 
зв’язки для 
ефективного 
виконання 
завдань та 
обов’язків 

Відповіда-ти 
за  
якісне  
виконання  
поставлених  
завдань 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1 Здатність до 

оцінювання  
результатів 
загальних 
лабораторних 
досліджень 
 

Мати 
спеціалізовані 
знання про 
лікарські засоби, 
що застосовують 
при певних 
захворюваннях 

Вміти на осно-
ві клінічних і 
лабораторних 
обстежень 
ставити діагноз 
пацієнту  

Обґрунтовано 
призначати 
лабораторні 
обстеження  

Нести 
відповідальні
сть за 
прийняття 
рішення щодо 
оцінювання 
результатів 
лабораторних 
досліджень  

2 Здатність до 
швидкого і 
якісного 
освоєння нових 
методів 
лабораторних 
досліджень 

Мати 
спеціалізовані 
знання про 
стандартні 
методики 
проведення 
лабораторних 
досліджень 

Вміти викорис-
товувати 
знання для 
вирішення 
різних 
практичних 
задач 

Обґрунтовано 
призначати 
консультацію 
фахівця у відпо- 
відній галузі 
медицини 

Нести 
відповідальні
сть за 
прийняття 
рішення щодо 
діагнозу 
пацієнта 

3 Здатність до 
формалізації і 
алгоритмізації 
медичних задач 
на основі 
використання 
принципів 
кодування та 
класифікації 
даних 

Знати основні 
системи пошуку 
біомедичної 
інформації та 
бази даних для її 
зберігання 

Вміти визнача-
ти джерело по-
трібної інфо-
рмації в зале-
жності від її 
типу, отриму-
вати необхідну 
інформацію з 
визначеного 
джерела, опра-
цьовувати та 
аналізувати 
отриману 
інформацію 

Ефективно вико-
ристовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідальні
сть за 
правильне 
використання 
кодів та 
класифіка-
торів за-
хворювань 

 
Результати навчання:  

Сформованість у студента компетентності у фармакології та медичній рецептурі, що 
включає:  
- вміння інтерпретувати результати лабораторних обстежень; 
- вміти правильно вибирати фахівця для подальшого обстеження і лікування пацієнта; 
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- знання принципів отримання, зберігання, передачі та захисту медичної інформації; 
- здатність застосувувати програмне забезпечення для обробки медичних даних; 
- вміння правильної постановки діагнозу; 
 вміння правильно вибирати препарати та виписувати рецепти; 
- вміння знаходити, аналізувати, проводити оцінку біомедичної інформації, даних 
наукових досліджень у галузі охорони здоров’я населення; 
- вміння створювати електронні медичні картки пацієнітів, бази даних у заданому 
форматі та редагувати їх; 
- вміння самостійно працювати з науковою та навчально-методичною літературою, 
здійснювати пошук та узагальнювати науково-технічну інформацію, готувати звіти 
(реферати) на задану тему. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3 кредита ECТS), з них 24 
години лекційних занять, 20 годин лабораторних занять та 45 годин самостійної роботи. 

Викладання дисципліни “Фармакологія та медична рецептура” включає три модулі: 
Модуль 1. Загальна фармакологія та лікарські засоби, що впливають на функції нервової системи.  
Модуль 2. Спеціальна фармакологія. 
Модуль 3. Загальні відомості про лікарські форми, речовини, засоби і препарати, медична 
рецептура 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма 

усього 

у тому числі 

лекції 
лаборатор- 
ні заняття 

консу-
льта- 
ція 

інд. зав. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Загальна фармакологія та лікарські засоби, що впливають на функції нервової 
системи. 

Тема 1. Загальна фармакологія 4 2    2 
Тема 2. Речовини, які регулюють 
функції периферичного відділу 
нервової системи. Місцеві анестетики. 

10 2 6   2 

Тема 3. Лікарські засоби, що 
пригнічують функцію центральної 
нервової системи (засоби для наркозу, 
фармакологія та токсикологія спирту 
етилового, снодійні, протиепілептичні, 
протипаркінсонічні лікарські засоби.  

4     4 

Тема 4. Психотропні лікарські засоби 2 2     

Модуль 2. Спеціальна фармакологія. 

Тема 5. Лікарські засоби, що впливають 
на функцію органів дихання. 

4     4 

Тема 6. Серцево-судинні засоби 6 2    4 
Тема 7. Лікарські засоби, що впливають 20 2 12   6 
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на органи травної системи 
Тема 8. Засоби, що використовують для 
лікування хвороб нирок. Засоби, що 
впливають на міометрій. 

3     3 

Тема 9. Засоби, що впливають на 
кровотворення, агрегацію тромбоцитів, 
згортання крові і фібриноліз 

4 2    2 

Тема 10. Лікарські засоби, що 
регулюють обмін речовин.  

6 2    4 

Тема 11. Вітамінні препарати. 4 2    2 
Тема 12. Лікарські засоби, що 
пригнічують запалення і впливають на 
імунні процеси. 

4 2 2    

Тема 13. Протимікробні, противірусні і 
протипаразитарні засоби. 
Протипухлинні засоби.  

14 2    12 

Модуль 3. Загальні відомості про лікарські форми, речовини, засоби і препарати, медична 
рецептура”. 

Тема 14. Рецепт і його структура. 
Правила виписування рецептів 
лікарських форм: таблетки простого і 
складного складу, таблетки складного 
складу з комерційною назвою, 
таблетки, вкриті плівкою, таблетки 
пролонгованої дії.  

2 2     

Тема 15. Правила виписування рецептів 
лікарських форм: драже, порошок, 
гранули, капсула, плівки, пастилки, 
карамель, мазь, паста, крем, гель, 
свічки, пластир, лінімент, розчин, 
емульсія, суспензія, настій, відвар, 
настоянка, новогаленов препарат, 
мікстура, сироп, екстракт, аерозолі  

2 2     

Всього годин 90 24 20 1  45 
 

4. Теми лекцій    
 

№ 
з/п 

Назва теми Кіль-
кість 
годин 

1 Введення в фармакологію. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських 
засобів. 

2 

2 Речовини, що регулюють функції периферичного відділу нервової системи. 
Місцеві анестетики. 

2 

3 Психотропні засоби. 2 
4 Серцево-судинні засоби: кардіотонічні засоби; антигіпертензивні засоби; 

гіпотензивні засоби; протиатеросклеротичні (гіполіпідемічні) засоби 
2 

5 Засоби, що впливають на апетит, та засоби, що використовують при порушеннях 
функцій слинних та шлункових залоз. 

2 
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6 Засоби, що впливають на кровотворення. 2 
7 Лікарські засоби, що регулюють обмін речовин. Гормональні препарати: 

препарати гормонів гіпоталамуса, гіпофіза, епіфіза, щитоподібної залози і 
антитиреоїдні засоби; кальцитонін; препарат паращитоподібних залоз. 

2 

8 Вітамінні препарати 2 
9 Лікарські засоби, що пригнічують запалення і впливають на імунні процеси. 2 
10 Протимікробні лікарські засоби. 2 
11 Рецепт і його структура. Правила виписування рецептів лікарських форм: 

таблетки простого і складного складу, таблетки складного складу з комерційною 
назвою, таблетки, вкриті плівкою, таблетки пролонгованої дії. 

2 

12 Правила виписування рецептів лікарських форм: драже, порошок, гранули, 
капсула, плівки, пастилки, карамель, мазь, паста, крем, гель, свічки, пластир, 
лінімент, ампули, флакони, розчин, емульсія, суспензія, настій, відвар, настоянка, 
новогаленов препарат, мікстура, сироп, екстракт, аерозолі.  

2 

                                                                                      
5. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кіль-
кість 
годин 

1 Вплив блокади мускаринових ацетилхолінових рецепторів на моторику шлунка і 
товстої кишки, стимульованої неселективним агоністом мускаринових і 
нікотинових рецепторів карбахоліном. Інтерпретація результатів. 

2 

2 Вплив блокади нікотинових ацетилхолінових рецепторів на моторику шлунка і 
товстої кишки, стимульованої неселективним агоністом мускаринових і 
нікотинових рецепторів карбахоліном. Інтерпретація результатів. 

2 

3 Поріг больової чутливості musculus gastrocnemius у щурів після блокади нервової 
провідності місцевими анестетиками.  

2 

4 Вплив блокади Н+-К+-АТФази на шлункову секрецію, стимульовану 
карбахоліном 

4 

5 Вплив серотоніну на моторику шлунка і товстої кишки 2 
6 Ульцерогенна дія серотоніну 2 
7 Вплив блокаторів гістамінових Н2-рецепторів на виразкову хворобу шлунка 4 
8 Побічна дія нестероїдних протизапальних засобів (НПЗП-гастропатії) 2 

                     
6. Самостійна робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кіль-
кість 
годин 

1 Залежність фармакотерапевтичного ефекту від властивостей лікарських 
препаратів і умов їх застосування. Значення індивідуальних особливостей 
організму і його стану для прояву дії лікарських засобів. 

2 

2 Місцеві анестетики. 2 
3 Спирт етиловий, снодійні 2 
4 Протиепілептичні, протипаркінссонічні лікарські засоби. 2 
4 Лікарські засоби, що впливають на функцію органів дихання 4 
5 Серцево-судинні засоби: засоби для лікування хворих на ішемічну хворобу 

серця.  
2 

6 Протиаритмічні засоби; засоби, що регулюють мозковий кровообіг; венотропні 2 
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засоби. 
7 Засоби, які використовують при порушеннях екскреторної функції підшлункової 

залози.  
2 

8 Засоби, що впливають на моторику кишечника. 2 
9 Гепатопротекторні засоби. Жовчогінні засоби. Засоби, що сприяють розчиненню 

жовчних каменів. 
2 

10 Засоби, що використовують для лікування хвороб нирок. 2 
11 Засоби, що впливають на міометрій. 1 
12 Засоби, що використовують для профілактики і лікування тромбозу. Засоби, що 

сприяють зупинці кровотеч. 
2 

13 Лікарські засоби, що регулюють обмін речовин: препарати гормонів 
підшлункової залози і синтетичні протидіабетичні засоби; препарати гормонів 
кори наднирників (кортикостероїди). . 

2 

14 Лікарські засоби, що регулюють обмін речовин: препарати статевих гормонів, 
засоби, що використовують при ожирінні. 

2 

15 Засоби, що використовують для лікування і профілактики остеопорозу. 
Протиподагричні засоби. 

2 

16 Противірусні лікарські засоби. 2 
17 Протипротозойні засоби: засоби для профілактики і лікування малярії; засоби, 

що використовують при лікуванні амебіазу, лямбліозу, трихоманозу, 
токсоплазмозу, балантидіазу, лейшманіозів, трипаносомозу. 

2 

18 Протигрибкові засоби.  2 
19 Антигельмінтні засоби: засоби, що використовують при лікуванні кишкових 

гельмінтозів; засоби, що використовують при лікуванні поза кишкових 
гельмінтозів. 

2 

20 Протипухлинні лікарські засоби. 4 
 

7. Індивідуальні завдання: підготовка презентацій, проведення пошуку інформації за допомогою 
Інтернет-ресурсів в межах запропонованих тем, а також опрацювання та представлення 
результатів пошуку за допомогою програм загального та спеціального призначення. Виконання 
індивідуального завдання має на меті ознайомити студента із основами сучасних комп’ютерних 
інформаційних технологій в галузі охорони здоров’я, тенденціями щодо їхнього розвитку, навчити 
принципам пошуку даних за допомогою Інтернет ресурсів, а також опанування методами обробки 
і представлення даних за допомогою програм загального та спеціального призначення, зокрема 
програм для кількісного аналіза медичних зображень. 
 
8. Завдання для самостійної роботи: підготовка презентацій або рефератів на теми в п.6 
“Самостійна робота”. 
 
9. Методи навчання: роз’яснення ключових питань теми, опитування студентів, відповіді на 
запитання студентів, набуття практичних навичок написання рецептів. При вивченні дисципліни 
“Фармакологія та медична рецептура” використовуються методи проблемного викладу, 
евристичного, дослідницького, інтерактивного навчання, що створює умови для підвищення 
мотивації студентів, прийняття ними творчих рішень, стійкої активності протягом виконання 
завдань. 
 
10. Методи контролю:   

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до його 
конкретних цілей. На всіх практичних заняттях застосовуються види стандартизованого контролю 
теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок: виконання практичних 
завдань, включаючи компетентнісно-орієнтовані, вирішення задач, тестовий контроль, усне 
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опитування, письмова відповідь на запитання викладача. Студенти отримують оцінку за кожне 
практичне заняття, яка є комплексною та включає контроль як теоретичної, так практичної 
підготовки студента. Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 
роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 

Підсумковий контроль відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних змістових 
модулів шляхом підрахунку балів, які студенти отримали при виконанні практичних та 
індивідуального завдань, результатів окремих тестів і модулей. 

 
11. Підсумкове оцінювання: у формі іспиту.  

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 
оцінюються на іспиті, є РН 1.1-4.1. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана 
студентом, дорівнює 40 за 100 бальною шкалою. 

Обов’язковим для іспиту є успішне написання 2 модульних контрольних робіт (по кожній не 
менше 50% правильних відповідей) та підготовка презентації / доповіді  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 
 

12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти: мінімальна кількість балів, 
яку може отримати студент за виконання індивідуального завдання – 1 бал. 
 
Номер змістового 
модуля, кількість 
навчальних годин / 
кількість кредитів 

Кіль-
кість тем, 
їх номери 

Кількість 
лаборатор-
них занять 

Максимальна кількість балів Мініма-
льна 
кількість  
балів 

Практичні 
завдання, тестові 
контрольні роботи 

Індивідуальні 
завдання 

Змістовий модуль 1. 
45/1,52 

4  
(№ 1-4) 

3 30 
 

5 20 

Змістовий модуль 2. 
44/1,48 

9  
(№ 5-13) 

5 20 5 20 

Змістовий модуль 3. 
44/1,48 

2  
(№ 14-15) 

-    

 
 

 
     Оцінка  ЕCTS Статистичний показник 
А 
B 
C 
D 
E 

Найкращі 10%  студентів 
Наступні 25 % студентів 
Наступні 30 % студентів 
Наступні 25 % студентів 
Останні 25 % студентів 

FX 
F 

Повторне перескладання 
Обов’язковий повторний 
курс навчання 

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS: 
 

Відмінно / Excellent 90-100 А 
Добре / Good 75-89 В, С 

Задовільно / Satisfactory 60-74 D, E 
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 FX 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни / Fail 

0-34 
F 
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13. Методичне забезпечення (навчальний контент): підручники, електронні підручники, 
конспекти та презентації (слайди) лекцій, плани і методичні розробки до практичних занять, 
завдання для самостійної роботи, тестові та відкриті питання, задачі, завдання для поточного та 
підсумкового контролю знань і вмінь студентів, електронні бази даних, Інтернет ресурси, 
програмні пакети загального та спеціального призначення, матеріали для самостійної роботи. 
 
14. Рекомендована література 
 
Основна: (Базова) 

1. Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / за ред. І.С. Чекмана. 
– Видання 2-ге. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 784 с. 

2. І.В. Нековаль, Т.В. Казанюк Фармакологія, 2007 р., 504 с. 
3. Косуба Р.Б., Кучер В.І. Основи медичної рецептури: Посібник. – Чернівці, 2000. – 

124 с.  
4.  Заморський І. І., Філіпець Н. Д., Куковська І. Л., Геруш О. В., Петрюк А. Є., 

Якубець В. В. Фармакологія та медична рецептура (Методичні вказівки). Для 
студентів ІІІ курсу медичних і фармацевтичного факультетів: Навчально-
методичний посібник / За редакцією професора І.І.Заморського. – Вид. 4-е. – 
Чернівці: Медуніверситет, 2007. – 228 с.  

5. Заморський І. І., Куковська І. Л., Філіпець Н. Д., Петрюк А. Є., Кметь О. Г. Робочий 
зошит з фармакології та медичної рецептури. Посібник для підготовки до занять: 
Навчально-методичний посібник / За редакцією І. І. Заморського. – 
Чернівці:Медуніверситет, 2007. – 176 с. 

6. Скакун М.П., Посохова К.А. Основи фармакології з рецептурою: Підручник. 
Видання друге, перероблене та доповнене методичними рекомендаціями до 
практичних занять. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 604 с. 

7. Клінічна фармакологія: підручник / М.І. Яблучанський, В.М. Савченко — Харків: 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2007. - 407 с. 

8. Фармакотерапия с фармакокинетикой: Учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / Самура Б.А., Черных В.Ф., Лепахин В.К., Самура Б.Б., Киреев 
И.В., Таран А.В., А.А. Кириченко.- Х.: Изд-во НФаУ: «Золотые страницы», 2007.- 
472с. 

9. Фармакологія та клінічна фармакологія. Ч. 1. Побічна дія лікарських засобів та 
фармакологічний нагляд за безпекою застосування ліків в Україні / Чекман І.С., 
Вікторов О.П., Мазур І.А., Белєнічев І.Ф. та ін.- Запоріжжя; Київ, 2007.- 77 с. 

10. Електронний посібник до вивчення курсу «Основи фармакології та медичної 
рецептури» / П.М. Полушкін. – Д.: ДНУ, 2015. – 428 с. 

 

Додаткова 
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