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1. Мета дисципліни – вивчення класифікації лікарських препаратів, їх механізму дії 

фармакодинаміки і фармакокінетики, принципів обґрунтування раціонального й 

безпечного для здоров’я людини застосування лікарських засобів з метою лікування 

та профілактики захворювань.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медичної хімії», «Анатомії 

людини», «Фізіології», «Медичної біології», «Біологічної та біоорганічної та 

хімії», «Медичної та біологічної фізики», «Мікробіології, вірусології та 

імунології», «Латинської мови та медичної термінології». 

2.Вміння самостійно застосовувати знання з медичної біології, медичної  

та біологічної фізики, фізіології, анатомії людини, біологічної та біоорганічної 

хімії, медичної хімії та ін. дисциплін для рішення конкретних науково-

практичних задач; працювати з науковою та науково-методичною 

літературою. 

3.Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Фармакологія та медична рецептура» є складовою 

циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою 

«Медицина». «Фармакологія та медична рецептура» є обов’язковою дисципліною, 

яка вивчає взаємодію лікарських засобів з організмом, класифікацію лікарських 

засобів, їх фармакодинаміку і фармакокінетику, показання, побічну дію та 

протипоказання до застосування ліків. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати у студентів теоретичні знання щодо визначення групової 

належності лікарських засобів, їх фармакокінетики, фармакодинаміки, проявів 

можливих побічних реакцій, симптомів передозування; 

2. сформувати у студентів теоретичні знання щодо заходів, що запобігають 

виникненню та сприяють усуненню небажаних реакцій; 

3. сформувати у студентів теоретичні знання щодо головних показів до 

призначення і взаємодії з іншими лікарськими засобами; 

4. сформувати практичні навички, зокрема виписування рецептів на лікарські 

препарати у різних лікарських формах. 

 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальність 222 «Медицина») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей: 
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інтегральної: 

− здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

 

загальних: 

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

- ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 

спеціальних (фахових, предметних): 

- СК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань; 

− СК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

     5 семестр 

 
Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - 
автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

 Знати 

1.1. Номенклатуру та класифікації 

лікарських засобів. Фармакодинаміку та 

фармакокінетику лікарських засобів. 

Лекція, 

практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1,2; 

оцінювання поточних 

контрольних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/ здача 

практичних робіт; 

іспит 

10 

1.2. Покази та протипокази до застосування 

лікарських засобів.Прояви можливих 

побічних реакцій лікарських засобів, 

симптоми передозування 

сильнодіючими та отруйними 

лікарськими засобами, принципи їх 

лікування. 

Лекція, 

практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1,2; 

оцінювання поточних 

контрольних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/ здача 

практичних робіт; іспит 

10 

1.3. Основні шляхи фармакологічної 

корекції захворювань, порушень функції 

органів та систем. Правила виписування 

рецептів на лікарські препарати у різних 

лікарських формах відповідно до 

сучасного законодавства України. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1,2; 

оцінювання поточних 

контрольних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/ здача 

практичних робіт; 

іспит 

10 

 Вміти 
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2.1. Визначати групову належність 

лікарських засобів згідно сучасних 

класифікацій. Надавати фармакологічну 

характеристику лікарським засобам, 

логічно пов’язувати механізм дії з 

фармакодинамікою, фармакодинаміку з 

показаннями, а побічні ефекти з 

протипоказаннями до їх застосування. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1,2; 

оцінювання поточних 

контрольних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/ здача 

практичних робіт; 

10 

2.2 Вміти адекватно вибирати лікарські 

препарати для профілактики та 

лікування порушень функцій органів та 

систем. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1,2; 

оцінювання поточних 

контрольних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/ здача 

практичних робіт; 

10 

2.3. Вміти виписувати рецепти на лікарські 

препарати у різних лікарських формах 

відповідно до сучасного законодавства 

України. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1,2; 

оцінювання поточних 

контрольних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/ здача 

практичних робіт; 

10 

 Комунікація 

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами, з 

пацієнтом та його родичами; ефективно 

формувати комунікаційну стратегію при 

спілкуванні з пацієнтом та його 

родичами. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота  

Модульна контрольна 

робота 1,2; 

оцінювання поточних 

контрольних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/ здача 

практичних робіт; 

 20 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Нести відповідальність за надання 

кваліфікованої медичної допомоги. 

Проводити підбір та аналіз сучасної 

літератури з фармакології, 

використовувати її, а також програми 

обробки даних для планування, 

отримання й аналіз результатів 

практичних робіт. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1,2; 

оцінювання поточних 

контрольних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/ здача 

практичних робіт; 

20 

 

 

 

6 семестр 
Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - 
автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

 Знати 

1.1. Основні шляхи фармакологічної 

корекції захворювань та порушень 

функції серцево-судинної та дихальної 

систем. Покази та протипокази до 

Лекція, 

практичне 

заняття,  

самостійна 

Модульна контрольна 

робота 3, 4; 

оцінювання поточних 

контрольних робіт та 

10 
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застосування лікарських засобів. 

Прояви можливих побічних реакцій 

лікарських засобів, симптоми 

передозування, методи їх попередження 

та принципи лікування. 

робота усних/письмових 

відповідей/ здача 

практичних робіт; іспит 

1.2. Лікарські засоби, що застосовують при 

порушенні функцій органів травлення. 

Лікарські засоби, що впливають на 

функції нирок, систему крові та 

скоротливу активність міометрію. 

Покази та протипокази до застосування 

лікарських засобів.Прояви можливих 

побічних реакцій лікарських засобів, 

симптоми передозування лікарськими 

засобами, методи їх попередження та 

принципи лікування. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 3, 4; 

оцінювання поточних 

контрольних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/ здача 

практичних робіт; 

іспит 

10 

1.3. Лікарськізасоби, що 

регулюютьпроцесиобмінуречовин.Прот

имікробні, противірусні і 

протипаразитарні засоби.Покази та 

протипокази до застосування лікарських 

засобів. 

Прояви можливих побічних реакцій 

лікарських засобів, симптоми 

передозування  лікарськими засобами, 

методи їх попередження та принципи 

лікування. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 3, 4; 

оцінювання поточних 

контрольних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/ здача 

практичних робіт; іспит 

10 

 Вміти 

2.1. Визначати групову належність 

лікарських засобів згідно сучасних 

класифікацій. Надавати фармакологічну 

характеристику лікарським засобам, 

логічно пов’язувати механізм дії з 

фармакодинамікою, фармакодинаміку з 

показаннями, а побічні ефекти з 

протипоказаннями до їх застосування. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 3, 4; 

оцінювання поточних 

контрольних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/ здача 

практичних робіт 

10 

2.2. Вміти адекватно вибирати лікарські 

препарати для профілактики та 

лікування порушень функцій органів та 

систем. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 3, 4; 

оцінювання поточних 

контрольних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/ здача 

практичних робіт 

10 

2.3. Вміти виписувати рецепти на лікарські 

препарати відповідно до сучасного 

законодавства України. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 3, 4; 

оцінювання поточних 

контрольних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/ здача 

практичних робіт 

10 

 Комунікація 

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами, з 

Лекція, 

практичне 

Модульна контрольна 

робота 3, 4; 

20 
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пацієнтом та його родичами; ефективно 

формувати комунікаційну стратегію при 

спілкуванні з пацієнтом та його 

родичами. 

заняття, 

самостійна 

робота 

оцінювання поточних 

контрольних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/ здача 

практичних робіт 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових питаннях 

фармакології; проводити підбір та 

аналіз сучасної літератури за даним 

медичним напрямком, використовувати 

її, а також програми обробки даних для 

планування, отримання й аналізу 

результатів власної науково-дослідної і 

науково-технічної роботи 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 3, 4; 

оцінювання поточних 

контрольних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/ здача 

практичних робіт 

20 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

  5 семестр 

 
Результати навчання дисципліни 

(код) 

Програмні результати навчання 

(назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

4
.1

 

ПРН 2. Збирати інформацію про 

загальний стан пацієнта, оцінювати 

психомоторний та фізичний розвиток 

пацієнта, стан органів та систем 

організму, на підставі результатів 

лабораторних та інструментальних 

досліджень оцінювати інформацію 

щодо діагнозу. 

+ + +    + + 
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ПРН 6. Визначати характер та 

принципи лікування хворих 

(консервативне, оперативне) із 

захворюваннями в умовах закладу 

охорони здоров’я, вдома у хворого та 

на етапах медичної евакуації, в т.ч. у 

польових умовах, на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, 

дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення 

за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами, у разі 

необхідності розширення 

стандартної схеми вміти 

обґрунтувати персоніфіковані 

рекомендації під контролем лікаря-

керівника в умовах лікувальної 

установи. 

   + + +   

 

 

6 семестр 

 

Результати навчання дисципліни 

(код) 

Програмні результати навчання 

(назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

4
.1

 

ПРН 2. Збирати інформацію про 

загальний стан пацієнта, оцінювати 

психомоторний та фізичний розвиток 

пацієнта, стан органів та систем 

організму, на підставі результатів 

лабораторних та інструментальних 

досліджень оцінювати інформацію 

щодо діагнозу. 

+ + +    + + 
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ПРН 6. Визначати характер та 

принципи лікування хворих 

(консервативне, оперативне) із 

захворюваннями в умовах закладу 

охорони здоров’я, вдома у хворого 

та на етапах медичної евакуації, в 

т.ч. у польових умовах, на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, 

дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення 

за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами, у разі 

необхідності розширення 

стандартної схеми вміти 

обґрунтувати персоніфіковані 

рекомендації під контролем лікаря-

керівника в умовах лікувальної 

установи. 

   + + +   
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7. Схема формування оцінки. 

5 семестр 

7.1.1. Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1. – 1.3, 2.1 – 2.3, 3.1., 4.1 (блок тем Розділу 1) – 

30 балів / 15 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1. – 1.3, 2.1 – 2.3, 3.1., 4.1 (блок тем Розділу1)–

30 балів / 15 балів 

3. Поточні контрольні роботи – РН 1.1. – 1.3, 2.1 – 2.3, 3.1., 4.1 (блок тем Розділу 1) – 30 

балів / 15 балів 

4. Усні і письмові відповіді / здача практичних робіт - РН 1.1 – 4.1 - 10 балів / 5балів 

 
- підсумкове оцінювання: у формі проміжного контролю 

Семестрове оцінювання у формі проміжного контролю визначається як сума оцінок (балів) за 

всіма успішно оціненими результатами навчання і вважається позитивним за умови отримання 

здобувачем освіти 60 балів і вище(написання поточних контрольних робіт, підсумкових модульних 

контрольних робіт 1 і 2, відпрацювання всіх практичних занять, здача практичних робіт). Оцінки 

нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2.1.Організація оцінювання: 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента визначається як сума оцінок (балів) за всіма 

успішно оціненими результатами навчання модульні контрольні роботи 1, 2 проводяться по 

завершенні тематичних лекцій з Розділу 1. Оцінювання усних/письмових відповідей та доповнень 

та поточні контрольні роботи проводяться упродовж семестру під час проведення практичних 

занять. 

Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище) є відпрацювання 

всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

6 семестр  

7.1.2. Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.1. – 1.3, 2.1 – 2.3, 3.1., 4.1 2 (блок тем Розділу 2) 

– 16 балів / 8 балів 

2. Модульна контрольна робота 4 – РН 1.1. – 1.3, 2.1 – 2.3, 3.1., , 4.1 (блок тем Розділу 2)– 

16 балів / 8 балів 

3. Поточні контрольні роботи – РН 1.1. – 1.3, 2.1 – 2.3, 3.1., 4.1 (блок тем Розділу 1) – 12 

балів / 6 балів 

4. Усні і письмові відповіді / здача практичних робіт - РН 1.1 – 4.1 - 6 балів / 3 бали 

5. - 10% балів, отриманих у 5 семестрі - РН 1.1. – 4.1. – 10 балів / 5 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 
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навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не 

додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Обов’язковим для отримання допуску до складання іспиту є відпрацювання та здача всіх 

практичних занять. 

Формою проведення іспиту є контрольна робота. Результатами навчання, які оцінюються в 

контрольній роботі, є РН 1.1-1.3 (5 семестр) і РН 1.1-1.3 (6 семестр). Максимальна кількість 

балів, яка може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 

бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх практичних занять та 

написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під 

час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2.2.Організація оцінювання: 

Оцінювання усних / письмових відповідей та поточних контрольних робіт проводиться 

упродовж семестру під час лекцій та практичних робіт.  

Модульні контрольні роботи 3 і 4 проводяться по завершенні тематичних лекцій з Розділу 2. 

Оцінювання усних/письмових  відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час 

проведення практичних занять. Виконання та оформлення практичних робіт проводиться 

упродовж курсу на практичних заняттях. Захист практичних робіт у формі опитування. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки є відпрацювання всіх практичних 

занять. 

Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

 

7.3.2. Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план  
 

5 семестр 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*
 

1. 

Розділ 1.Загальна фармакологія. Лікарські засоби, що 

впливають на нервову систему. Біогенні аміни. Медична 

рецептура. 

14  16 30 

2. Лекція 1. Вступ до фармакології. Історія фармакології. 

Загальна фармакологія. Поняття про фармакодинаміку та 

фармакокінетику. Місцева і резорбтивна дія лікарських 

препаратів. Пряма і рефлекторна дія лікарських 

речовин."Мішені" для фармакологічних препаратів.Механізм 

взаємодії „речовина-рецептор”. Принципи дозування 

ліків.Фармакокінетика лікарських засобів: шляхи введення 

лікарських засобів, їх порівняльна характеристика, залежність 

фармакологічної дії від шляхів введення. 

2   

3. Практичне заняття 1. Особливості дії ліків при їх 

повторному введенні. Поняття про кумуляцію, толерантність, 

тахіфілаксію, залежність від дії ліків, синдроми відміни і 

віддачі. Медичні і соціальні аспекти боротьби з лікарською 

залежністю.Значення індивідуальних особливостей організму 

і його стану для прояву дії лікарських засобів. 

Демонстрація на щурах ефекту відміни після тривалого їм 

введення омепразолу. 

 2  

4. Самостійна робота. Рецепт і його структура. Прийняті 

скорочення латинських слів і виразів. 
  2 

5. Лекція 2. Фармакокінетика лікарських засобів: абсорбція 

(всмоктування) лікарських препаратів; основні механізми і 

чинники, які впливають на цей процес; поняття про 

біодоступність. Біоеквівалентність ліків; розподіл ліків в 

організмі, проникнення через біологічні бар’єри, накопичення 

в організмі; біотрансформація ліків, її види, значення 

мікросомальних ферментів печінки. Шляхи виведення ліків з 

організму.  

2   

6. Практичне заняття 2. Поняття про основні 

фармакокінетичні параметри; вікові особливості 

фармакокінетики; значення залежності «концентрація (доза) – 

ефект» у фармакології. Побічна дія ліків.  

Демонстрація на щурах побічної дії нестероїдних 

протизапальних засобів на слизову оболонку шлунка 

(дослідження слизової оболонки шлунка на гастроскопі на 

наявність ерозій, виразок та крововиливів у щурів 

контрольної групи та у щурів через 2 години після введення 

ацетилсаліцилової кислоти). 

 2  

7 Самостійна робота. Таблетка, драже, порошок, гранули, 

пастилка, карамель, мазь, паста, крем, гель, свічки 

(супозиторії), пластир, розчин. Правила виписування рецептів 

  8 
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указаних лікарських форм. 

8 Лекція 3. Лікарські засоби, які впливають на аферентну 

іннервацію: лікарські засоби, що пригнічують чутливі 

закінчення аферентних нервів (анестезуючі (місцеві 

анестетики), в’яжучі (терпкі), обволікаючі, адсорбуючі 

лікарські засоби); лікарські засоби, що збуджують чутливі 

закінчення аферентних нервів (подразнюючі лікарські 

засоби). 

2   

9. Практичне заняття 3. Лікарські засоби, які впливають на 

аферентну іннервацію: лікарські засоби, що збуджують 

чутливі закінчення аферентних нервів: гіркоти, блювотні, 

проносні, відхаркуючі. 

 2  

10. Самостійна робота. Емульсія, суспензія, настій, відвар, 

настойка, новогаленові препарат, мікстура, сироп, екстракт, 

лінімент, капсула. Лікарські форми для ін’єкцій (ампули, 

флакони). Аерозоль. Плівки. Правила виписування рецептів 

указаних лікарських форм. 

  8 

11. Підсумковий модульний контроль 1 (Загальна 

фармакологія та рецептура. Лікарські засоби, які 

впливають на аферентну іннервацію). 

Лекція 4. Засоби для наркозу (загальні анестетики): засоби 

для інгаляційного наркозу, засоби для неінгаляційного 

наркозу.  

2   

12. Практичне заняття 4. Комбіноване застосування засобів для 

наркозу. комбіноване застосування засобів для наркозу з 

препаратами інших фармакологічних груп. Демонстрація на 

щурах фаз наркозу. Демонстрація на щурах знеболюючої дії 

місцевих анестетиків. Робота з алгезиметром. 

 2  

13. Самостійна робота. Фармакологія і токсикологія спирту 

етилового. 
  2 

14. Лекція 5. Лікарські засоби, які впливають на еферентну 

іннервацію: лікарські  засоби, що впливають на впливають на 

передачу збудження в холінергічних синапсах. М- і Н-

холіноміметики. М-холіноміметики. Н-холіноміметики. М-

холіноблокатори. Н-холіноблокатори: гангліоблокатори, 

міорелаксанти. Антихолінестеразні лікарські засоби. 

2   

15. Практичне заняття 5. Лікарські засоби, які впливають на 

еферентну іннервацію: лікарські засоби, що впливають на 

передачу збудження в адренергічних синапсах. 

Адреноміметики, симпатоміметики. Антиадренергічні 

лікарські засоби, симпатолітики. 

Демонстрація на щурах дії М-, Н-холіноміметика карбахоліну 

та гангліоблокатора пентаміну на моторну активність шлунка 

та товстої кишки. 

 
2 

 
 

16 Самостійна робота. Снодійні, протиепілептичні засоби. 

Протипаркінсонічні засоби. 
  4 

17. Лекція 6. Механізм болю. Знеболюючі засоби: опіоїдні 

(наркотичні) анальгетики та їх антагоністи. Знеболюючі 

засоби:неопіоїдні (ненаркотичні) анальгетики центральної дії 

(похідні параамінофенолу). 

2   

18. Практичне заняття 6. Психотропні засоби: нейролептики, 

седативні засоби, транквілізатори, засоби для лікування 
 

2 
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маній: солі літію. 

19. 

 
Самостійна робота. Анальгетики зі змішаним механізмом дії 

(опіоїдний+неопіоїдний). 
  2 

20. Лекція 7. Антидепресанти. Психотропні засоби: адаптогени, 

аналептики. Психостимулятори. Ноотропні лікарські засоби. 
2   

21. Практичне заняття 7. Біогенні аміни:дофамін-,гістамін- і 

серотонінергічні лікарські засоби. Демонстрація на щурах 

стимулюючої дії гістаміну на шлункову секрецію. 

 
2 

 
 

22. 
Самостійна робота. Нестероїдні протизапальні засоби.   4 

14.  Підсумковий модульний контроль 2 (Лікарські засоби, що 

впливають на нервову систему. Біогенні аміни). 

Практичне заняття 8. Демонстрація на щурах знеболюючої 

дії нестероїдних протизапальних засобів. Здача практичних 

робіт. 

 2  

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 60 год., в тому числі: 

Лекції – 14год. 

Практичні заняття – 16 год. 

Самостійна робота – 30 год. 

 

6 семестр 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 
за

н
я

т
т
я

 

К
о
н

су
л

ь
т

а
ц

ії
 

С
а
м

о
ст

ій

н
а
 

р
о
б
о
т
а
*

 

1. 
Розділ 2. Лікарські засоби, що регулюють функції  

виконавчих органів і систем та процеси обміну речовин 
14 30 1 45 

2. Лекція 8. Лікарські засоби, що впливають на функції 

органів дихання: стимулятори дихання; протикашльові 

препарати; відхаркувальні засоби; засоби, що застосовують 

при бронхоспазмах та при лікуванні бронхіальної астми.  

2  

 

 

3. Практичне заняття 9. Стероїдні протизапальні препарати, 

препарати базової терапії. Демонстрація на щурах 

лікувальної дії стероїдних протизапальних препаратів на 

запалення суглобу. 

 2 

 

 

4. Самостійна робота. Засоби, які застосовують при набряку 

легень. 
  

 
4 

5. Лекція 9. Лікарські засоби, що впливають на серцево-

судинну систему: кардіотонічні засоби, антиангінальні 

засоби. 

2  

 

 

6. Практичне заняття 10. Лікарські засоби, що впливають 

на серцево-судинну систему: протиаритмічні засоби. 
 2 

 
 

7. Практичне заняття 11. Лікарські засоби, що впливають 

на серцево-судинну систему: засоби, що застосовують при 

лікуванні гіпертонії. 

 2 
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8. Самостійна робота. Лікарські засоби, що впливають на 

серцево-судинну систему: діуретичні засоби. 
  

 
6 

9. Лекція 10. Лікарські засоби, що впливають на серцево-

судинну систему: гіполіпідемічні (протиатеросклеротичні) 

препарати. 

2  

 

 

10. Практичне заняття 12. Препарати для профілактики та 

лікування тромбозів. 
 2 

 
 

11. 
Самостійна робота. Гіпертензивні засоби.   

 
4 

12. Лекція 11. Лікарські засоби, що застосовують при 

порушенні функцій органів травлення: засоби, що 

впливають на апетит; засоби, що впливають на функцію 

слинних залоз; засоби, що використовують при 

порушеннях функції залоз шлунка; гастропротектори; 

антихелікобактерна терапія; засоби, що впливають на 

моторику шлунка. 

2  

 

 

13. Практичне заняття 13. Лікарські засоби, що застосовують 

при порушенні функцій органів травлення: блювотні та 

протиблювотні засоби; гепатопротекторні засоби; 

жовчогінні засоби; гепатопротектори; засоби, які 

застосовують при порушенні екскреторної функції 

підшлункової залози; засоби, що впливають на моторику 

кишечника (проносні засоби та антидіарейні засоби). 

 2 

 

 

14.  Практичне заняття 14. Лікування хронічної гастро-

езофагеальної рефлюксної хвороби. Антикоагуляційні 

властивості ацетилсаліцилової кислоти. 

 2 

 

 

15. Самостійна робота. Жовчні камені. Засоби, що сприяють 

розчиненню жовчних каменів. 
  

 
2 

16. Лекція 12. Лікарські засоби, що впливають на систему 

крові: засоби, що впливають на еритропоез; засоби, що 

впливають на лейкопоез; засоби, що підвищують згортання 

крові (коагулянти, гемостатики, антигеморагічні, 

кровоспинні засоби). 

2  

 

 

17. Практичне заняття 15. Фібринолітичні засоби 

(тромболітичні засоби); засоби, що пригнічують 

фібриноліз. Плазмозамінники: кровозамінники та білкові 

фракції плазми крові, засоби для парентерального 

харчування, розчини електролітів. Фармакобезпека. 

 2 

 

 

18. Практичне заняття 16. Лікарські засоби, що впливають 

на функції нирок та міометрій. 
 2 

 
 

19. Практичне заняття 17. Ліки, що впливають на процеси 

тканинного обміну. Ферментні засоби та їх інгібітори. 

Засоби, що використовують при ожирінні. 

 2 

 

 

20. 
Самостійна робота. Антисептичні і дезінфікуючі засоби.   

 
8 

21. 

Самостійна робота. Підсумковий модульний контроль 1 

(Лікарські засоби, що впливають на функції органів 

дихання, серцево-судинну систему, органи травлення, 

функції нирок та міометрій, систему крові та процеси 

тканинного обміну). 

  

 

1 

22. 
Лекція 13. Лікарські засоби, що регулюють процеси 

обміну речовин: препарати гормонів гіпоталамуса і 
2  
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гіпофіза.  

23. 

Практичне заняття 18. Лікарські засоби, що регулюють 

процеси обміну речовин: препарати гормонів епіфіза; 

препарати гормонів щитоподібної залози і антитиреоїдні 

засоби; препарат паращитоподібних залоз. Препарати 

гормонів підшлункової залози та синтетичні 

протидіабетичні засоби. 

Демонстрація на добровольцях глюкозо-толерантного 

тесту. 

 2 

 

 

24. 

Практичне заняття 19. Препарати гормонів кори 

наднирників (кортикостероїди): глюкокортикоїди, 

мінералокртикоїди, сполуки  з  естрогенними  і  

андрогенними  властивостями. Статеві гормони: жіночі 

статеві гормони (естрогени, протиестрогенні засоби, 

прогестини, протигестагенні засоби, протизаплідні засоби), 

чоловічі статеві гормони (андронени, анатагоністи 

андрогенів, анаболічні засоби).  

 Демонстрація на щурах активації гіпоталамо-гіпофізарно-

наднирникової осі на слизову оболонку шлунка у щурів.  

 2 

 

 

25. 

Самостійна робота. Засоби, що використовують для 

лікування і профілактики остеопорозу. Біогенні 

стимулятори. Кислоти і основи. 

  

 

8 

26. 
Лекція 14. Вітамінні препарати. 2  

 
 

27. Практичне заняття 20. Антибактеріальні 

хіміотерапевтичні засоби: антибіотики. Сульфаніламідні 

препарати, похідні хінолону.  

 2 

 

 

28. Практичне заняття 21. Синтетичні антибактеріальні 

засоби різної хімічної будови. Антигельмінтні препарати. 
 2 

 
 

29. Самостійна робота. Засоби для профілактики і лікування 

дисбактеріозу. Засоби, що впливають на обмін сечової 

кислоти. 

  

 

4 

30. Практичне заняття 22. Імунофармакологія: 

протиалергічні засоби; імунодепресанти; протигістамінні 

засоби; імуностимулюючі засоби. Протибластомні 

лікарські засоби. 

 2 

 

 

31. Практичне заняття 23. Протисифілітичні та 

протитуберкульозні засоби. Протигрибкові препарати. 

Противірусні препарати. 

 2 

 

 

32. Самостійна робота. Засоби для лікування протозойної 

інфекції і малярії. 
  

 
6 

33. Самостійна робота. Підсумковий модульний контроль 2 

(Лікарські засоби, що регулюють процеси обміну 

речовин, вітаміни, антисептичні і дезінфікуючі засоби, 

антибактеріальні хіміотерапевтичні засоби, 

протисифілітичні, протигрибкові, противірусні 

препарати. Засоби для лікування протозойної інфекції і 

малярії. Імунофармакологія. Протибластомні лікарські 

засоби.). Здача практичних робіт. 

  

 

2 

34. 
Консультації   1  

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 
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Загальний обсяг 90 год.,в тому числі: 

Лекції – 14 год. 

Практичні заняття – 30 год. 

Консультації – 1 год. 

Самостійна робота – 45 год. 
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