


1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Фармакологія 

Викладач  В.О. Щуренко 

Контактний телефон викладача 0637412321 

E-mail викладача v.schurenko89@gmail.com 

Формат дисципліни Нормативна 

Обсяг дисципліни 210 

Посилання на сайт дистанційного навчання maem.kiev.ua 

Консультації Середа  кожного тижня  15.00-16.30 

2. Анотація до курсу 

Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Фармакологія» 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; 

сукупність процесів, що виникає при взвємодії 

лікарських засобів (ЛЗ) з біологічними системами 

(організмом людини чи експериментальних тварин); 
закономірності між хімічною будовою, 

фіикохімічними та квантовохімічними властивостями 

і фармакологічною дією ліків; застосування 
медикаментів для лікування хворих та з 

профілактичною метою. 

.  

 

Міждисциплінарні зв'язки: Фармакологія як 

навчальна дисципліна: 

а) грунтується на вивченні студентами 
медичної біології, нормальної та 

патологічної фізіології, мікробіології, 

медичної хімії, фармакології, клінічних 
дисциплін, лабораторної та функціональної 

діагностики та інтегрується з цими 

дисциплінами; 

б) закладає основи вивчення студентами 
клінічних дисциплін, що передбачає 

інтеграцію викладання з цими дисциплінами 

та формування умінь застосовувати знання з 
клінічної фармакології в процесі подальшого 

навчання і у професійній діяльності; 

в) закладає основи формування уявлень про 
загальні принципи медикаментозної терапії 

основних захворювань і окремих їх проявів. 

  

3. Мета та цілі курсу 

Мета викладання навчальної дисципліни 

«Фармакологія» випливає із цілей освітньо-

професійної програми підготовки здобувачів другого 

освітнього (магістерського) рівня вищої освіти  та 
визначаються змістом тих системних знань і умінь, 

котрими повинен оволодіти лікар. Знання, які 

студенти отримують із навчальної дисципліни  
" Фармакологія ", є базовими для блоку дисциплін, що 

забезпечують природничо-наукову і професійно-

практичну підготовку.  

 

Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Фармакологія»  є:  

надання студентам теоретичних знань щодо 

визначення  групової належності лікарських 
засобів, їх фармакокінетики, 

фармакодинаміки, проявів можливих 

побічних реакцій, симптомів передозування, 
заходів, що запобігають виникненню та 

сприяють усуненню небажаних реакцій, 

головних показань до призначення і 
взаємодії з іншими лікарськими засобами та 

набуття практичних навичок, зокрема 

виписування рецептів на лікарські препарати 

у різних лікарських формах.   
 

4. Результати навчання (компетентності) 

         Результати навчання для дисципліни: По завершенню вивчення дисципліни «Фармакологія» 

студенти повинні  
         знати:   
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 Основні шляхи фармакологічної корекції захворювань, порушень функції органів та систем.  

 Номенклатуру та класифікації лікарських засобів.  

 Фармакологічну характеристику  основних лікарських засобів.  

 Показання та протипоказання до застосування лікарських засобів  

 Прояви можливих побічних реакцій лікарських засобів, симптоми передозування сильнодіючими 

та отруйними лікарськими засобами, методи їх попередження та принципи лікування.  

 Правила виписування рецептів на лікарські препарати у різних лікарських формах відповідно до 

сучасного законодавства України.  

вміти:   

 Виписувати та аналізувати рецепти на лікарські препарати у різних лікарських формах 

відповідно до сучасного законодавства України.  

 Визначати групову належність лікарських засобів згідно сучасних класифікацій;  

 Надавати фармакологічну характеристику* лікарським засобам, логічно пов’язувати механізм 
дії з фармакодинамікою, фармакодинаміку з показаннями, а побічні ефекти з 

протипоказаннями до їх застосування;  

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

поверхні тіла пацієнта;  

 Визначати в залежності від особливостей фармакокінетики лікарських засобів кратність 
прийому лікарського засобу, його добову, курсову дози у пацієнтів різного віку відповідно до 

супутніх захворювань та застосування інших лікарських препаратів;  

 Обґрунтовувати адекватну лікарську форму відповідно до шляхів введення   

 Прогнозувати наслідки взаємодії лікарських засобів при їх комбінованому введенні, лікарських 
засобів та компонентів їжі, лікарських засобів та алкоголю;  

 Оцінювати співвідношення користь/ризик при застосування лікарських засобів;  

 Виносити судження про можливість виникнення побічних реакцій лікарських засобів з метою їх 

запобігання;  

 Визначати прояви можливих побічних реакцій лікарських засобів, симптоми передозування 
сильнодіючими та отруйними лікарськими засобами, методи їх попередження та принципи 

лікування;  

 Створювати алгоритм допомоги пацієнтам при гострому отруєнні лікарськими засобами із 

застосуванням антидотів у кожному конкретному випадку;   

 Проводити аналіз фармакологічної інформації у сучасних довідниках, наукових та фахових 
періодичних виданнях;  

 Надавати порівняльну характеристику лікарським засобам за показниками ефективності, 

безпеки, механізму дії, показанням до застосування тощо.  
 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна «Фармакологія» забезпечує набуття 
студентами наступних компетентностей:  

Інтегральна:  

- 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.  

Загальні:   
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- здатність вчитися і оволодівати сучасним знаннями; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.  
 Спеціальні (фахові, предметні):  

- Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань.   

- Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.   

- Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги.   
- Здатність до ведення медичної документації.  

 

Матриця компетентностей 
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№  Компетентність  Знання  Уміння  Комунікація  Автономія та 

відповідальність  

Інтегра льна компетентність  

Здатність розв’язувати типові та складні с пеціалізовані задач і та практичні про блеми у професійній діял ьності 

у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що  передбачає проведення досліджень та/або здій снення 

інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.  

Загал ьні компетентності  

1  Здатність 

застосовувати 

знання з  

фармакології 

людини 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 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, знань 
та пояснень, що 

їх 

обґрунтовують 

до фахівців та 

нефахівців  

Відповідати за  

прийняття 

рішень у 

складних умовах  

2  Знання та 

розуміння 

предметної області 

фармакології 

людини  

Мати глибокі знання 

із структури 

професійної 

діяльності  

Вміти здійснювати 

професійну діяльність, 

що потребує оновлення та 

інтеграції знань  

Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію у 
професійній 

діяльності  

Нести 

відповідальність 

за професійний 

розвиток, 

здатність  до 
подальшого  

професійного  

навчання з 

високим рівнем 

автономності  

3  Здатність до 

вибору стратегії 

спілкування, 

здатність 

працювати в 

команді, навички 

міжособистісної 

взаємодії  

Знати тактики та  

стратегії спілкування, 

закони та способи 

комунікативної 

поведінки  

Вміти обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної 

командної роботи  

Використовуват

и стратегії 

спілкування та 

навички 

міжособистісної 

взаємодії  

Нести 

відповідаль

ність  за 

вибір та 

тактику  

способу 

комунікації  

4  Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

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 

відповідальність 

за своєчасне 

набуття сучасних 

знань  

5  Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій  

Мати глибокі знання 

в галузі 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій, що 

застосовуються у 

професійній 

діяльності  

Вміти використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології 

у професійній галузі, що 

потребує оновлення та 

інтеграції знань.  

Використовуват

и інформаційні 

та комунікаційні 

технології у 

професійній 

діяльності  

Нести 

відповідаль- 

ність за 

розвиток  

професійних 

знань  та умінь.  

6  Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 
якість виконуваних 

робіт  

Знати методи 

оцінювання 

показників якості 
діяльності  

Вміти забезпечувати 

якісне виконання робіт  

Встановлювати 

зв’язки для 

забезпечення 
якісного 

виконання робіт  

Нести 

відповідальність 

за якісне 
виконання   

робіт  
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7  Визначеність і 

наполегливість 

щодо поставлених 

завдань і взятих 

обов’язків   

Знати обов’язки та 

шляхи виконання 

поставлених завдань  

Вміти визначити мету та 

завдання бути 

наполегливим та 

сумлінним при виконанні 

обов’язків  

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки для 

ефективного 

виконання 

завдань та 

обов’язків  

Відповідати за   

якісне  

виконання  

поставлених  

завдань  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності  

1  Здатність до 

визначення 

принципів та 

характеру 

лікування 
захворювань.   

  

 

Знати провідні 

клінічні симптоми та 

синдроми (за списком 

1); за стандартними 

методиками, 
використовуючи 

попередні дані 

анамнезу хворого, 

дані огляду хворого, 

знання про людину, її 

органи та системи, 

встановлювати 

вірогідний 

нозологічний або 

синдромний 

попередній клінічний 

діагноз захворювання 
(за списком 2) 

Визначати характер 
лікування 
(консервативне, 
оперативне) 
захворювання (за списком 
2), в умовах закладу 
охорони здоров’я, вдома 
у хворого та на етапах 
медичної евакуації у т.ч. 
при, у польових умовах 
на підставі попереднього 
клінічного діагнозу, 
використовуючи знання 
про людину, її органи та 
системи, дотримуючись 
відповідних етичних та 
юридичних норм, шляхом 
прийняття 
обґрунтованого рішення 
за існуючими 
алгоритмами та 
стандартними схемами.  

Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, 
знань та 

пояснень щодо 

даного питання  

Нести 

відповідальність  

за якість  

виконаної роботи  

2  Здатність до 

визначення 

характеру 

харчування при 

лікуванні 

захворювань   

 

Знати роль і 

особливості 

характеру харчування 

при лікуванні 

захворювань   

Вміти  вірно  

підбирати  

адекватні методи 

харчування при лікуванні 

захворювань  

Характеризуват

и особливості 

протікання 

захворювань та 

вплив  

характеру 

харчування на 
перебіг 

захворювань   

Нести 

відповідальність  

за прийняття 

рішення при  

виборі характеру 

харчування при 

лікуванні 
захворювань.   

3  Здатність до 

визначення тактики 

надання екстреної 

медичної допомоги 

 

 Знати тактику 

надання екстреної 

медичної допомоги 

 

  

Вміти  вірно  

визначати принципи 

надання екстреної 

медичної допомоги (за 

списком 2), в умовах 

закладу охорони здоров’я, 

вдома у хворого та на 

етапах медичної евакуації 

у т.ч. при, у польових 

умовах, на підставі 

попереднього клінічного 
діагнозу, використовуючи 

знання про людину, її 

органи та системи, 

дотримуючись 

відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом 

прийняття 

обґрунтованого рішення 

за існуючими 

алгоритмами та 

стандартними схемами.  
Вміти  вірно  

підбирати  

фармакологічні препарати   

Встановлювати 

зв’язки для 

дискусії при 

виборі 

фармакологічни

х препаратів   

Нести 

відповідальність  

за прийняття 

рішення при  

виборі 

фармакологічних 

препаратів     
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під час надання екстреної 

медичної допомоги 

4  Здатність до 

ведення медичної 

документації  

 

Мати  

спеціалізовані  

знання про ведення 

медичної 

документації 

Вміти правильно 

виписувати рецепти 

Ясно і зрозуміло 

обгрунтовувати 

вибір препарату 

для лікування, 

доводити до 

відома паціента 

правило 

прийому 

лікарського 

засобу   

Нести 

відповідальність  

за правильне 

ведення медичної 

документації 

 

          

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 210 

Лекції 30 

Практичні (семінарські) заняття 70 

Самостійна робота 110 

Ознаки курсу 

Семестр 5-й, 6-й Спеціальність 

222 Медицина  

 

Курс (рік 

навчання)  

3-й 

Нормативний 

 

Тематика курсу 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 7 кредитівЄКТС-210 годин. у т.ч. лекції 30 год., 

практичні 70 год., самостійна робота 110 год. Нормативна дисципліна.  

Навчальну програму дисципліни поділено на 2 модулі : 

Модуль 1.  «Медична рецептура. Загальна фармакологія. Лікарські засоби, що 

впливають на нервову та серцево-судинну систему» 

Змістовий модуль 1. Медична рецептура. Загальна фармакологія. 

Змістовий модуль 2.  Лікарські засоби, що впливають на периферичну нервову  

систему. 

Змістовий модуль 3.  Лікарські засоби, що впливають на  функції центральної 

нервової системи. Психотропні лікарські засоби. 

Змістовий модуль 4.   Фармакологія засобів, що впливають на серцево- 

судинну систему. 

Модуль 2. Лікарські засоби, що впливають на функції органів, систем та на 

обмін речовин. Хіміотерапевтичні лікарські засоби. Антидоти. 

Змістовий модуль 5. Лікарські засоби, що впливають на респіраторну систему, 

шлунково-кишковий тракт, функції нирок та репродуктивні процеси, функції крові. 

Змістовий модуль 6. Лікарські засоби, що впливають на обмін речовин. 

                Змістовий модуль 7. Хіміотерапевтичні лікарські засоби.   

                Змістовий модуль 8. Антидоти. Препарати макро- і мікроелементів. 

Плазмозамінники та препарати для парентерального живлення. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

 5 семестр  

№  

з/п  

Назва теми  К-сть 

год.  

 
Модуль 1.  «Медична рецептура. Загальна фармакологія. Лікарські 
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засоби, що впливають на нервову та серцево-судинну систему»  

1  Загальна фармакологія. Фармакокінетика, фармакодинаміка та основні 

механізми дій лікарських засобів.  

2  

2 Побічні реакції лікарських засобів. 2 

3  Холінергічні  та адренергічні агоністи та антагоністи.  2  

4  Фармакологія речовин, що впливають на ЦНС.  Анальгетики.  2  

5  Протиаритмічні та кардіотонічні лікарські засоби. Антиангінальні 

лікарські засоби.  

2  

 
Модуль 2. Лікарські засоби, що впливають на функції органів, систем 

та на обмін речовин. Хіміотерапевтичні лікарські засоби. Антидоти.  

 

6  Лікарські засоби, що впливають на функцію органів травлення.  2  

7 Лікарські засоби, що впливають на гемостаз.   2  

8 Гормональні препарати.  2  

9  Антидіабетичні лікарські засоби. 2  

10 Протизапальні та протиалергічні лікарські засоби. 2 

 Всього 20 

  

 

6 семестр 

 

№  

з/п  

Назва теми  К-сть 

год.  

1 Антисептики та дезінфікуючі лікарські засоби. 2 

2 Синтетичні антимікробні лікарські засоби. Антимікотики.  2 

3 Фармакологія бета-лактамних антибіотиків.  2 

4 Фармакологія антибіотиків різних груп. Принципи раціональної 

антибіотикотерапії.  

2 

5 Принципи терапії гострих отруєнь лікарськими засобами. Антидоти.  2 

  Всього  10 

 

         ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
5 семестр 

№  

з/п  

Назва теми  К-сть 

год.  

Модуль 1.  «Медична рецептура. Загальна фармакологія. Лікарські засоби, що 

впливають на нервову та серцево-судинну систему» 

 Змістовий модуль І. Медична рецептура. Загальна фармакологія  

1  Введення в медичну рецептуру. Тверді,  м'які та рідкі дозовані лікарські 

форми. Форми для ін’єкцій.   

2  

2  Недозовані лікарські форми.  2  

3  Контроль практичних навичок з медичної рецептури.  2  

4  Загальна фармакологія. Контроль практичних навичок щодо вміння 

користуватися сучасними довідниками про лікарські засоби.  

2  
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Змістовий модуль 2.  Лікарські засоби, що впливають на периферичну нервову  систему   

5  Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в холінергічних 

синапсах.   

2  

6  Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в адренергічних 

синапсах. Тестовий контроль з змістових модулів 1-2.  

2  

Змістовий модуль 3.  Лікарські засоби, що впливають на  функції центральної нервової 

системи. Психотропні лікарські засоби  

7  Лікарські засоби для загальної і місцевої анестезії.  2  

8  Анальгетики.  2  

9  Нейролептики, транквілізатори, гіпнотики та седативні препарати.   2  

10  Антиконвульсанти. Лікарські засоби для лікування нейродегенеративних 

захворювань.  

2  

11  Антидепресанти. Ноотропні препарати.   Психотропні  стимулятори та 

аналептики.    

2  

Змістовий модуль 4.   Фармакологія засобів, що впливають на серцево- 

судинну систему.  

12  Протиаритмічні препарати. Кардіотонічні  лікарські  засоби.  Серцеві  

глікозиди.   

2  

13  Антиангінальні та гіполіпідемічні лікарські засоби.  2  

14  Антигіпертензивні лікарські засоби. Ангіопротектори.   Тестовий 

контроль з змістових модулів 3-4.  

2  

15  Підсумковий модульний контроль:  Контроль практичної підготовки. 

Тестовий контроль теоретичної підготовки  

2  

 
Модуль 2. «Лікарські засоби, що впливають на функції органів, 

систем та на обмін речовин. Хіміотерапевтичні лікарські засоби. 

Антидоти»  

 

 
Змістовий модуль 5. Лікарські засоби, що впливають на респіраторну 

систему, шлунково-кишковий тракт, функції нирок та 

репродуктивні процеси, функції крові 

 

16 Лікарські засоби, що впливають на респіраторну систему.  2  

17 Лікарські засоби, шо впливають на шлунково-кишковий тракт.          2  

18 Лікарські засоби, шо впливають на шлунково-кишковий тракт  

(продовження)  

2  

19 Лікарські засоби, що впливають на функції нирок та репродуктивні 

процеси. Лікарські засоби, що впливають на гемопоез. Протипухлинні 

лікарські засоби. 

2  

20 Підсумкова семестрова атестація. 2 

            Всього       40  

  
6 семестр 

№  

з/п  

Назва теми  К-сть 

год.  

Змістовий модуль 6. Лікарські засоби, що впливають на обмін речовин 

1  Водорозчинні  вітамінні препарати. Ферменти та антиферменти.  2  
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2  Жиророзчинні вітамінні препарати.  2  

3  Гормональні препарати (пептидної структури), їх синтетичні замінники 

та антагоністи.   

2  

4  Гормональні препарати (стероїдної структури), їх синтетичні замінники 

та антагоністи.   

2  

5  Протизапальні, протиалергічні та імунотропні лікарські засоби.  

Тестовий контроль з змістових модулів 5-6.  

2  

                       Змістовий модуль 7. Хіміотерапевтичні лікарські засоби   

6  Антисептичні та дезінфікуючі лікарські засоби.   2  

7  Антисептичні та дезінфікуючі лікарські засоби (продовження)  2  

8  Синтетичні протимікробні лікарські засоби. Протимікозні лікарські 

засоби.  

2  

9  Фармакологія бета-лактамних антибіотиків.   2  

10  Фармакологія антибіотиків різних груп.  2  

11  Протитуберкульозні засоби. Протиспірохетозні засоби. Противірусні 

препарати.  

2  

12  Протипротозойні лікарські засоби. Протигельмінтні лікарські засоби.  2  

Змістовий модуль 8. Антидоти. Препарати макро- і мікроелементів. 

Плазмозамінники та препарати для парентерального живлення  

13  Препарати макро- і мікроелементів. Плазмозамінники та препарати 

для парентерального живлення. Тестовий контроль з змістових 

модулів 7-8.  

2  

14 Принципи терапії гострих отруєнь лікрськими засобами. Антидоти.  2  

15 Підсумковий модульний контроль 2: Контроль практичної 

підготовки. Тестовий контроль теоретичної підготовки. 

 

              Всього   30  

 

 

                      ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
5 семестр 

 
Модуль 1.  «Медична рецептура. Загальна фармакологія. Лікарські засоби, що впливають на 

нервову та серцево-судинну систему» 

№ 

з/п  

ТЕМА  К-сть 

годин   

Вид контролю  

I.  Підготовка до практичних занять – теоретична 

підготовка та опрацювання практичних навичок  

30 Поточний 

контроль  

II.  Самостійне опрацювання тем, які не входять до 

плану аудиторних занять:  

26                      ПМК  

1  Особливості сучасних твердих лікарських форм.  2  -«-  

2  Дитячі лікарські форми.  2  -«-  

3  Явища, що виникають при повторному та 

комбінованому введенні лікарських засобі.  

2  -«-  

4  Хронофармакологічні аспекти дії ліків окремих 

груп.  

2  -«-  

5  Фармакогенетика.  2  -«-  

6 Лікарські засоби, що впливають на Н- 2 -«-  
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холінорецептори. Нікотин. Лікарські засоби для 

полегшення відмови від паління.  

7 Інтермедіанти. Фармакологія дофамін- та 

гістамінергічних лікарських засобів. Стимулятори 

та блокатори серотонінових рецепторів.  

2 -«-  

8 В'яжучі, обволікаючі, адсорбуючі та подразнювальні 

лікарські засоби лікарських засобів.   

2 -«-  

9 Фармакологія спирту етилового. Лікарські засоби 

для лікування алкоголізму.  

2 -«-  

10 Наркоманія як медичне явище.   2 -«-  

11 Фармакологічна нейропротекція.    2 -«-  

12 Адаптогени та актопротектори.   2 -«-  

13 Лікарські засоби для лікування розсіяного склерозу 

та аміотрофічного бічного склерозу.  

2 -«- 

III.  Підготовка до підсумкового  модульного 

контролю засвоєння модуля  1  

4  ПМК  

  Разом  60    

6 семестр 

Модуль 2. «Лікарські засоби, що впливають на функції органів, систем та на обмін 

речовин. Хіміотерапевтичні лікарські засоби. Антидоти»  

№ 

з/п  
ТЕМА  К-сть 

годин   
Вид контролю  

I.  Підготовка до практичних занять – теоретична 

підготовка та опрацювання практичних навичок  
30  Поточний контроль  

II.  Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 

аудиторних занять:  
16 ПМК  

1  Фітоніринг та сучасні фітопрепарати для  
лікування захворювань респіраторної системи.  

2  -«-  

2  Пробіотики, пребіотики та сімбіотики.  2  -«-  

3  Лікарські засоби, що впливають на обмін сечової кислоти.  2  -«-  

4  Препарати макро- і мікроелементів.  2  -«-  

5 Ферментні та антиферментні лікарські засоби.  2  -«-  

6 Антибіотикорезистентність та шляхи вирішення даної 

проблеми . 2  
-«-  

7  Нові групи антибіотиків.  2  -«-  

8  Принципи лікування невідкладних станів.  2  -«-  

III.  Підготовка до підсумкового  модульного контролю 
засвоєння модуля 2.  

4 ПМК  

  Разом  50    

 

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО 

ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

МОДУЛЬ 1: «Медична рецептура. Загальна фармакологія. Лікарські засоби, що 
впливають на нервову та серцево-судинну систему»    

 Змістовий модуль I. Медична рецептура. Загальна фармакологія.  

1. Поняття про медичну рецептуру. Визначити терміни: лікарська речовина, лікарський засіб, 

лікарська форма, лікарський препарат.   
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2. Рецепт. Загальні правила виписування рецептів, форми рецептурних бланків. Правила 

виписування рецептів на лікарські засоби, що містять сильнодіючі, отруйні та наркотичні 
речовини.   

3. Лікарські форми. Види лікарських форм, особливості  виготовлення  та прописування в рецептах. 

Вимоги до лікарських форм для ін’єкцій.  
4. Визначення фармакології, її місце серед інших медичних та біологічних наук.   

5. Зародження та становлення експериментальної фармакології, розвиток фармакології в Україні та 

інших країнах.   

6. Основні принципи і методи випробувань нових лікарських речовин. Доклінічні та клінічні 
дослідження (фази І - IV). Поняття про плацебо. Функції Державного Фармакологічного центру 

МОЗ України. Закон України „Про лікарські  засоби”.  

7. Поняття про фармакокінетику лікарських засобів.   
8. Шляхи введення  та виведення лікарських зособів з організму, особливості всмоктування та 

розподілу в організмі, основні види біотрансформації.   

9. Поняття про основні фармакокінетичні параметри (константа швидкості всмоктування, період 
напівелімінації, стаціонарна концентрація, кліренс препарату).   

10. Вікові особливості фармакокінетики.  

11. Визначення поняття дози, види доз.  

12. Фармакодинаміка лікарських засобів.   
13. Поняття про рецептори (агоністи, антагоністи).   

14. Види, типи та способи дії лікарських засобів.   

15. Залежність фармакологічного ефекту від властивостей лікарських засобів (хімічна структура, 
фізико-хімічні властивості, їх дози і кратність застосування).   

16. Залежність фармакологічного ефекту від віку та статі пацієнта. Особливості реакції дитячого 

організму на лікарський препарат. Принципи дозування лікарських засобів дітям та особам 
похилого віку.   

17. Значення кліматичних та антропогенних факторів для фармакологічної дії лікарського засобу.   

18. Залежність дії препаратів від фізіологічних особливостей організму та патологічних станів.  

19. Поняття про фармакогенетику та хронофармакологію.   
20. Особливості дії лікарських засобів при їх повторному застосуванні. Поняття про матеріальну і 

функціональну кумуляцію, толерантність або звикання, психічну та  фізичну  залежність. 

Поняття про синдроми відміни та віддачі.   
21. Комбінована дія лікарських засобів (синергізм  та антагонізм).  

22. Поняття про безпеку лікарських засобів.   

23. Побічна дія лікарських засобів. Види побічної дії. Непереносимість. Ідіосинкразія. Алергічні 

реакції. Мутагенність, тератогенність, ембріотоксичніть, фетотоксичність, канцерогенність.   
  

Змістовий модуль 2.   Лікарські засоби, що впливають на периферичну нервову систему.  
24. Принципи класифікації засобів, що впливають на вегетативну нервову систему.  
25. Принципи класифікації засобів, що впливають на холінергічну нервову систему. М- та Н- 

холіноміметичні лікарські  засоби.   

26. Принципи класифікації антихолінестеразних засобів. Механізм дії, фармакологічні ефекти, 
показання до застосування, побічна дія.  

27. Особливості дії фосфоорганічних сполук. Гостре отруєння ФОС та надання допомоги. 

Фармакологія реактиваторів ФОС.  

28. Принципи класифікації та фармакологічна характеристика М-холіноміметиків. Вплив на органи 
та системи. Показання до застосування.   

29. Гостре отруєння мускарином. Заходи допомоги, антидотна терапія.  

30. Лікарські засоби, що впливають на Н-холінорецептори.   
31. Фармакологічні ефекти нікотину. Куріння як медична та соціальна проблема. Лікарські засоби, 

що використовуються для боротьби з курінням тютюну.  

32. Принципи класифікації М-холіноблокуючих лікарських засобів. Фармакологічна характеристика 
атропіну сульфату. Показання до застосування.  

33. Гостре отруєння атропіном та рослинами, що містять атропін. Заходи допомоги.   

34. Загальна характеристика Н-холіноблокаторів. Класифікація гангліоблокаторів. Механізм дії. 

Фармакологічні ефекти, показання до застосування, побічна дія.   
35. Принципи класифікації міорелаксантів. Фармакокінетика, фармакодинаміка тубакурарину 

хлориду. Показання до застосування, побічна дія.   
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36. Принципи класифікації лікарських засобів, що впливають на адренергічну іннервацію.  37. 
Фармакологічна характеристика адреноміметиків. Фармакокінетика, фармакодинаміка 
адреналіну гідрохлориду. Показання до застосування.   

38. Порівняльна характеристика адреноміметиків. Побічна дія.  

39. Принципи  класифікації  антиадренергічних  лікарських  засобів.  Особливості 
застосування α-адреноблокаторів, механізм дії та показання до застосування.   

40. Фармакологічні ефекти β-адреноблокаторів. Порівняльна характеристика препаратів. Поняття 

про внутрішню симпатоміметичну активність.   

41. Фармакологія симпатолітиків. Механізм дії та показання до застосування, побічні ефекти.   
  

Змістовий модуль 3.   Лікарські засоби, що впливають на  функцію центральної  нервової 

системи. Психотропні лікарські засоби.  
42. Принципи класифікації місцевоанестезуючих препапартів, механізм дії, порівняльна 

характеристика препаратів.  Показання до застосування, побічна дія .  

43. Фармакологія в`яжучих лікарських засобів. Механізм дії, показання до застосування. 
Фармакологічна характеристика препаратів.   

44. Загальна характеристика обволікаючих лікарських засобів. Механізм дії, показання до 

застосування  препаратів .  

45. Принципи  класифікації  адсорбуючих  засобів.  Механізм  дії.  Показання  до 
застосування. Препарати вугілля та синтетичні сорбенти.   

46. Принципи класифікації подразнювальних засобів. Механізм дії. Вплив на шкіру та слизові 

оболонки. Показання до застосування.   
47. Принципи класифікації лікарських  засобів для наркозу.  

48. Історія відкриття засобів для наркозу.  

49. Види наркозу. наркозу. Вимоги, до засобів для наркозу. Теорії наркозу.  
50. Принципи класифікації лікарських засобів для інгаляційного наркозу. Порівняльна 

характеристика препаратів, побічна дія. Комбіноване застосування засобів для наркозу з 

препаратами інших фармакологічних груп.  

51. Принципи класифікації лікарських засобів для неінгаляційного наркозу. Порівняльна 
характеристика препаратів.   

52. Поняття про премедикацію, вступний, базисний, комбінований наркоз.  

53. Фармакологія і токсикологія спирту етилового, використання в клінічній практиці.   
54. Гостре та хронічне отруєння алкоголем, заходи допомоги. Принцип лікування алкоголізму.   

55. Опіатні  анальгетики.  Класифікація  за  хімічною  будовою,  походженням  та 

спорідненістю до опіатних рецепторів. Механізм дії  

56. Фармакологія морфіну гідрохлориду. Особливості впливу препарату на ЦНС. Порівняльна 
характеристика опіатних анальгетиків. Показання до застосування. Побічні ефекти.   

57. Гостре отруєння опіатними анальгетичними засобами. Клінічні прояви та заходи допомоги.   

58. Лікарська залежність, що виникає до опіатних анальгетиків, клінічні прояви. Поняття про 
абстинентний синдром, методи лікування.   

59. Неопіатні анальгетики. Принципи класифікації, загальна характеристика  групи. Механізми  дії. 

Фармакологічна характеристика препаратів.  
60. Порівняльна характеристика прапаратів неопіатних анальгетиків, побічна дія.  

61. Принципи класифікації психотропних лікарських засобів Загальна характеристика.  

62. Нейролептики. Принципи класифікації. Механізм антипсихотичної дії нейролептиків.    

63. Фармакологічні ефекти хлорпромазину.   
64. Порівняльна характеристика препаратів нейролептиків, показання до застосування, побічні 

ефекти нейролептиків. Комбіноване застосування з препаратами інших фармакологічних груп.   

65. Поняття про нейролептаналгезію.   
66. Фармакологія транквілізаторів. Класифікація. Механізм транквілізуючої дії, поняття про 

бензодіазепінові рецептори.   

67. Порівняльна характеристика препаратів транквілізаторів.  
68. Показання та протипоказання до застосування транквілізаторів, побічні ефекти. Лікарська 

залежність.   

69. Комбіноване застосування транквілізаторів з препаратами інших фармакологічних груп. Поняття 

про атаралгезію.   
70. Принципи класифікації гіпнотиків. Загальна характеристика гіпнотиків, можливі механізми дії.   

71. Порівняльна характеристика гіпнотиків різних груп. Показання до застосування, побічні ефекти .    
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72. Гостре отруєння барбітуратами, заходи допомоги.  

73. Принципи класифікації седативних засобів.   
74. Фармакологія бромідів. Показання до застосування. Побічні ефекти.  

75. Бромізм –  клінічні ознаки, лікування та запобігання.   

76. Седативні лікарські засоби рослинного походження.   
77. Фармакологія нормотиміків. Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання до застосування. 

Побічні ефекти. Гостре отруєння препаратами літію.  

78. Протиепілептичні лікарські засоби. Принципи класифікації, порівняльна характеристика, побічна 

дія протиепілептичних засобів.  
79. Протипаркінсонічні лікарські засоби. Класифікація. Основні механізми дії. Використання в 

клінічній практиці.  

80. Психомоторні стимулятори. Загальна характеристика групи психостимуляторів.   
81. Кофеїн-бензоат натрію. Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання до застосування, 

побічні ефекти.   

82. Поняття про психодислептики та амфетаміни. Формування залежності, соціальне значення.   
83. Фармакологія антидепресантів. Класифікація антидепресантів за механізмом дії та хімічною 

будовою. Порівняльна характеристика. Побічні ефекти антидепресантів.    

84. Класифікація ноотропних засобів. Можливі механізми дії. Показання до застосування. 

Фармакологічна характеристика препаратів.  
85. Адаптогени та актопротектори. Показання до застосування. Основні властивості препаратів, 

порівняльна характеристика.   

86. Фармакологія аналептиків. Класифікація, характеристика препаратів, показання до застосування.  
  

Змістовий модуль 4. Лікарські засоби, що впливають функції серцево-судинної  системи.  
87. Сучасна клінічна класифікація антигіпертензивних засобів.  
88. Фармакологія антигіпертензивних засобів основної та додаткової груп.   

89. Принципи комбінації антигіпертензивних препаратів.   

90. Порівняльна фармакологічна характеристика наведених груп, швидкість розвитку гіпотензивного 

ефекту.   
91. Лікарська допомога при гіпертонічному кризі.   

92. Гіполіпідемічні лікарські засоби. Загальна фармакологічна характеристика гіполіпідемічних 

засобів, спрямованість дії.   
93. Поняття про ангіопротектори. Фармакокінетика та фармакодинаміка  препаратів.   

94. Класифікація протиаритмічних лікарських засобів. Фармакологічна характеристика. 

протиаритмічних засобів.   

95. Порівняльна  характеристика, показання до застосування протиаритмічних препаратів.  
96. Класифікація кардіотонічних лікарських засобів.   

97. Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до застосування серцевих 

глікозидів. Побічні ефекти серцевих глікозидів. Гостре та хронічне отруєння серцевими 
глікозидами, заходи допомоги та профілактика.   

98. Фармакологічна характеристика неглікозидних кардіотонічних засобів.  Показання до 

застосування.  
99. Класифікація та  загальна фармакологічна характеристика антиангінальних препаратів.  100. 

Фармакокінетика та фармакодинаміка нітрогліцерину, побічні ефекти.   

101. Механізм дії та характеристика блокаторів кальцієвих каналів (антагоністів кальцію). 

Фармакологічна характеристика препаратів.   
102. Особливості застосування в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця  βадреноблокаторів.   

103. Судинорозширювальних засобів міотропної дії, рефлекторного типу дії та 

енергозабезпечувальних засобів. Показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти.   
104. Принципи комплексної терапії інфаркту міокарда. Загальна характеристика фармакологічних 

груп.  

105. Гормональні препарати гіпоталамуса та гіпофіза.   
106. Механізм дії кортикотропіну, показання до застосування, побічні ефекти. Синтетичні аналоги  

кортикотропіну.  

107. Фармакологічна характеристика гонадотропних гормональних препаратів.  

108. Фармакодинаміка препаратів задньої частки гіпофіза. Показання до застосування.  
109. Фармакологія гормональних препаратів щитоподібної залози. Антитиреоїдні препарати. 

Показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти.   
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110. Препарати кальцитоніну. Показання до застосування.  

111. Гіпоглікемічні лікарські засоби. Класифікація гіпоглікемічних засобів.  
112. Фармакокінетика, фармакодинаміка, показання та протипоказання до застосування інсуліну. 

Побічна дія. Особливості використання при гіперглікемічній комі.   

113. Передозування інсуліну, допомога при гіпоглікемічній комі.  
114. Препарати інсуліну пролонгованої дії.   

115. Синтетичні протидіабетичні лікарські засоби. Класифікація, механізм дії, показання до 

застосування. Порівняльна характеристика, побічні ефекти.  

116. Гормональні препарати глюкокортикоїдів. Фармакологічні ефекти, показання, протипоказання 
до застосування, режим дозування. Порівняльна характеристика.   

117. Побічні ефекти глюкокортикоїдів.  

118. Статеві гормони. Класифікація статевих гормонів. Загальна характеристика  жіночих статевих 
гормонів.   

119. Механізм дії та показання до застосування естрогенів, антиестрогенних препаратів, гестагенних 

препаратів, антигестагенних засобів.   
120. Побічні ефекти препаратів жіночих статевих гормонів та їх антагоністів.  

121. Протизаплідні (контрацептивні) лікарські засоби. Класифікація, принципи комбінації, 

показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти. Порівняльна характеристика 

контрацептивних препаратів.  
122. Препарати чоловічих статевих гормонів. Фармакологічна характеристика. Показання до 

застосування, побічні ефекти.   

123. Антагоністи андрогенних гормонів.  
124. Протиалергічні лікарські засоби.   

125. Класифікація та загальна характеристика протиалергічних засобів.   

126. Лікарські засоби, що використовують при гіперчутливості негайного типу.   
127. Фармакологія протигістамінних препаратів -  блокаторів гістамінових Н1-рецепторів 

(димедрол, супрастин, фенкарол, діазолін, лоратадин, дипразин, дезлоратидин).  

128. Показання до застосування кромоліну натрію, кетотифену.    

129. Принципи допомоги при анафілактичному шоку. Лікарські засоби, що використовують при 
гіперчутливості уповільненого типу.   

130. Фармакологія імунодепресантів (цитостатичні лікарські засоби, глюкокортикоїди).  

131. Лікарські засоби, що впливають на імунні процеси.   
132. Лікарські засоби, що впливають на імунітет.   

133. Класифікація стимуляторів імунітету.   

134. Фармакологія препаратів тимусу (тималін), стимуляторів лейкопоезу (натрію нуклеїнат, 

метилурацил), інтерферонів та вакцин.    
135. Імуносупресивні лікарські засоби (антиметаболіти, алкілуючі сполуки, глюкокортикоїди, 

ферментні препарати). Показання до застосування, побічна дія.  

136. Фармакотерапія вітамінними препаратами та її види.  
137. Класифікація вітамінних препаратів за розчинністю та біологічною роллю.   

138. Характеристика водорозчинних вітамінних препаратів. Показання до застосування, побічні 

ефекти.   
139. Поняття про біофлавоноїди, коферментні препарати  

140. Загальна характеристика жиророзчинних вітамінних препаратів. Показання та протипоказання 

до застосування.   

141. Побічні ефекти жиророзчинних вітамінних препаратів.   
142. Полівітамінні препарати.  

143. Поняття про антивітаміни.  

144. Фармакологічна характеристика ферментних та антиферментних лікарських засобів.Механізм 
дії та показання до застосування пептидаз, протеаз, нуклеаз, препаратів гіалуронідази та 

інгібіторів ферментів.  

145. Фармакологічна характеристика препаратів макро- і мікроелементів.   
146. Препарати натрію. Фармакодинаміка та показання до застосування.  

147. Препарати калію. Фармакодинаміка, показання до застосування.  

148. Препарати магнію. Фармакокінетика, фармакодинаміка. Залежність ефекту від шляху введення. 

Показання до застосування.  
149. Препарати кальцію. Фармакологічні ефекти, показання до застосування, шляхи введення.  
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МОДУЛЬ 2:  «Лікарські засоби, що впливають на функції виконавчих органів та 
систем. Хіміотерапевтичні лікарські засоби. Антидоти».  
  

Змістовий модуль 5. Лікарські засоби, що впливають на респіраторну систему, шлунково-

кишковий тракт, функції нирок, репродуктивні процеси та крові.  
1. Протикашльові лікарські засоби. Класифікація, характеристика препаратів. Побічна дія.   

2. Відхаркувальні лікарські засоби. Класифікація. Фармакокінетика та фармакодинаміка, побічні 
ефекти відхаркувальних засобів.  

3. Стимулятори синтезу сурфактанту. Загальна характеристика стимуляторів синтезу сурфактанту.   

4. Класифікація бронхолітичних лікарських засобів. Загальна характеристика препаратів.   
5. Лікарські засоби, що застосовуються при набряку легень. Тактика надання допомоги при  

набряку легень, вибір лікарських засобів.  

6. Класифікація лікарських засобів, що впливають на апетит. Загальна фармакологічна 

характеристика прапаратів.    
7. Блювотні лікарські засоби. Механізм дії, та особливості застосування.   

8. Фармакологічна характеристика протиблювотних засобів. Показання до застосування, побічні 

ефекти.  
9. Класифікація лікарських засобів, що застосовуються при порушеннях функції залоз шлунка.   

10. Загальна фармакологічна характеристика засобів, що стимулюють секрецію залоз шлунка та 

застосовуються  з метою діагностики і замісної терапії.   

11. Класифікація та загальна фармакологічна характеристика засобів, що пригнічують секрецію залоз 
шлунка.   

12. Фармакологічні шляхи лікування виразкової хвороби шлунка, дванадцятипалої кишки та 

гіперацидного гастриту.  
13. Фармакологічна характеристика блокаторів гістамінових Н2-рецепторів, Мхоліноблокаторів та 

блокаторів протонного насосу.  

14. Загальна фармакологічна характеристика препаратів, що знижують підвищену кислотність 
шлункового соку.   

15. Поняття про гастропротектори.  Загальна фармакологічна характеристика препаратів.  

16. Лікарські  засоби, що впливать на екскреторну функцію підшлункової залози.. Показання до 

застосування.  
17. Жовчогінні лікарські засоби. Класифікація. Загальна характеристика . Показання до застосування.  

18. Гепатопротектори та холелітолітичні лікарські засоби. Показання до застосування.  

19. Класифікація проносних засобів. Фармакокінетика, фармакодинаміка препаратів, показання до 
застосування.    

20. Загальна характеристика засобів, що мають протипроносну дію.  

21. Класифікація сечогінних препаратів. Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання до 
застосування, побічні ефекти.   

22. Поняття про форсований діурез.   

23. Класифікація  протиподагричних  лікарських  засобів.  Загальна 

 характеристика препаратів, побічні ефекти.   
24. Класифікація та фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають активність 

міометрію (утеротоніки, токолітики).   

25. Фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на репродуктивні процеси.  
26. Класифікація  лікарських засоби, що впливають на гемопоез та гемостаз.   

27. Класифікація засобів, що використовують для профілактики та лікування тромбозу. Загальна 

характеристика.  

28. Класифікація  антикоагулянтів.  Фармакокінетика,  фармакодинаміка  препаратів,  
показання та протипоказання до застосування. Побічна дія.   

29. Загальна характеристика фібринолітичних засобів. Показання до застосування. Побічна дія.  

30. Класифікація  коагулянтів.  Фармакокінетика,  фармакодинаміка,  показання  до 
застосування препаратів коагулянтів.   

31. Лікарські засоби, що стимулюють еритропоез. Фармакокінетика, фармакодинаміка,  показання до 

застосування, побічна дія.    
32. Лікарські засоби, що впливають на лейкопоез. Механізм дії стимуляторів лейкопоезу. Показання 

до застосування.  

33. Загальна характеристика засобів,  що пригнічують лейкопоез. Показання до застосування, побічна 
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дія.  

34. Протипухлинні  (протибластомні)  лікарські  засоби.  Класифікація  та 
 загальна характеристика протипухлинних засобів.   

35. Поняття про радіоізотопні препарати, показання до застосування, побічна дія.    

  

Змістовний модуль 4. Лікарські засоби, що впливають на обмін речовин  

36. Фармакотерапія вітамінними препаратами та її види.  

36. Класифікація вітамінних препаратів за розчинністю та біологічною роллю.   

37. Характеристика водорозчинних вітамінних препаратів. Показання до застосування, побічні 
 ефекти.   

Поняття про біофлавоноїди, коферментні препарати  

38. Загальна характеристика жиророзчинних вітамінних препаратів. Показання та протипоказання до 
застосування.   

39. Побічні ефекти жиророзчинних вітамінних препаратів.   

40. Полівітамінні препарати.  
41. Поняття про антивітаміни.  

42. Класифікація ферментних препаратів. Механізм дії та показання до застосування.   

43. Комбіновані ферментні препарати. Показання до їх застосування.  

44. Фармакологічна характеристика ферментних та антиферментних лікарських засобів.  
45. Механізм дії та показання до застосування пептидаз, протеаз, нуклеаз, препаратів гіалуронідази 

та інгібіторів ферментів.  

46. Загальна  характеристика  інгібіторів  ферментів.  Класифікація.  Показання  та 
протипоказання до застосування.  

47. Гормональні препарати гіпоталамуса та гіпофіза.   

48. Механізм дії кортикотропіну, показання до застосування, побічні ефекти. Синтетичні аналоги  
кортикотропіну.  

49. Фармакологічна характеристика гонадотропних гормональних препаратів.  

50. Фармакодинаміка препаратів задньої частки гіпофіза. Показання до застосування.  

51. Фармакологія  гормональних  препаратів  щитоподібної  залози.  Антитиреоїдні 
препарати. Показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти.   

52. Препарати кальцитоніну. Показання до застосування.  

53. Гіпоглікемічні лікарські засоби. Класифікація гіпоглікемічних засобів.  
54. Фармакокінетика, фармакодинаміка, показання та протипоказання до застосування інсуліну. 

Побічна дія. Особливості використання при гіперглікемічній комі.   

55. Передозування інсуліну, допомога при гіпоглікемічній комі.  

56. Препарати інсуліну пролонгованої дії.   
57. Синтетичні протидіабетичні лікарські засоби. Класифікація, механізм дії, показання до 

застосування. Порівняльна характеристика, побічні ефекти.  

58. Гормональні препарати глюкокортикоїдів. Фармакологічні ефекти, показання, протипоказання до 
застосування, режим дозування. Порівняльна характеристика.   

59. Побічні ефекти глюкокортикоїдів.  

60. Статеві гормони. Класифікація статевих гормонів. Загальна характеристика  жіночих статевих 
гормонів.   

61. Механізм дії та показання до застосування естрогенів, антиестрогенних препаратів, гестагенних 

препаратів, антигестагенних засобів.   

62. Побічні ефекти препаратів жіночих статевих гормонів та їх антагоністів.  
63. Протизаплідні (контрацептивні) лікарські засоби. Класифікація, принципи комбінації, показання 

та протипоказання до застосування, побічні ефекти. Порівняльна характеристика 

контрацептивних препаратів.  
64. Препарати чоловічих статевих гормонів. Фармакологічна характеристика. Показання до 

застосування, побічні ефекти.   

65. Антагоністи андрогенних гормонів.  
66. Протиалергічні лікарські засоби.   

67. Класифікація та загальна характеристика протиалергічних засобів.   

68. Лікарські засоби, що використовують при гіперчутливості негайного типу.   

69. Фармакологія протигістамінних препаратів -  блокаторів гістамінових Н1-рецепторів (димедрол, 
супрастин, фенкарол, діазолін, лоратадин, дипразин, дезлоратидин).  

70. Показання до застосування кромоліну натрію, кетотифену.    
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71. Принципи допомоги при анафілактичному шоку. Лікарські засоби, що використовують при 

гіперчутливості уповільненого типу.   
72. Фармакологія імунодепресантів (цитостатичні лікарські засоби, глюкокортикоїди).  

73. Лікарські засоби, що впливають на імунні процеси.   

74. Лікарські засоби, що впливають на імунітет.   
75. Класифікація стимуляторів імунітету.   

76. Фармакологія препаратів тимусу (тималін), стимуляторів лейкопоезу (натрію нуклеїнат, 

метилурацил), інтерферонів та вакцин.    

77. Імуносупресивні лікарські засоби (антиметаболіти, алкілуючі сполуки, глюкокортикоїди, 
ферментні препарати). Показання до застосування, побічна дія.  

  

Змістовий модуль 7. Хіміотерапевтичні лікарські засоби.  
78. Вимоги до сучасних антисептичних засобів.  

79. Класифікація та фармакологічна характеристика антисептичних лікарських засобів.   

80. Механізм дії галогенів та галогенмістких сполук. Показання до застосування, побічні ефекти. 
Гостре отруєння та заходи допомоги.  

81. Механізм дії, показання до застосування окисників. Порівняльна характеристика препаратів.   

82. Препарати кислот, лугів. Місцева та резорбтивна дія кислот та лугів. Антисептична дія 

препаратів кислот та лугів. Показання до застосування. Гостре отруєння кислотами та лугами. 
Заходи допомоги.           

83. Фармакологія препаратів солей важких металів. Механізм дії. Побічні ефекти препаратів солей 

важких металів. Гостре отруєння. Допомога при гострому отруєнні солями важких металів, 
принципи антидотної терапії.  

84. Фармакологія антисептичних засобів ароматичного ряду. Механізм дії препаратів групи фенолу. 

Побічні ефекти. Гостре отруєння фенолом, допомога.  
85. Механізм дії похідних нітрофурану, показання та протипоказання до застосування. Порівняльна 

характеристика препаратів.  

86. Механізм протимікробної дії препаратів барвників. Фармакологічна характеристика препаратів. 

Показання до застосування.  
87. Антисептики - похідні аліфатичного ряду. Фармакокінетика, фармакодинаміка формальдегіду. 

Побічна дія.  

88. Механізм протимікробної дії спирту етилового.  
89. Фармакологія поверхневоактивних речовин. Механізм дії, показання до застосування детергентів.  

90. Сульфаніламідні препарати. Класифікація. Фармакокінетика та фармакодинаміка 

сульфаніламідів. Показання до застосування. Побічна дія та шляхи її запобігання. Порівняльна 

характеристика препаратів. Комбіновані препарати сульфаніламідів.  
91. Синтетичні протимікробні лікарські засоби. Похідні хіноліну. Класифікація, механізм дії, 

показання до застосування, побічні ефекти. Характеристика препаратів.   

92. Особливість застосування в медичній практиці похідних фторхінолону.  
93. Протигрибкові (протимікозні) лікарські засоби. Класифікація.  

94. Фармакологічна характеристика антибіотиків полієнової структури та протигрибкових препаратів 

інших груп. Показання до застосування, побічна дія.  
95. Поняття  про  антибіоз,  антибіотики,  спектр  дії  антибіотиків.  Принципи 

антибіотикотерапії.   

96. Класифікації антибіотиків за хімічною будовою, спектром та механізмом дії.  

97. Класифікація та фармакологічна характеристика антибіотиків групи пеніциліну.  Механізм, 
спектр та тривалість дії.    

98. Класифікація та фармакологічна характеристика антибіотиків групи цефалоспоринів. Механізм та 

спектр дії препаратів. Показання до застосування.  Побічна дія.  
99. Антибіотики групи макролідів та азалідів. Загальна характеристика, механізм та спектр дії, 

показання до застосування, побічні ефекти.   

100. Антибіотики групи тетрацикліну. Фармакокінетика, механізм та спектр дії, показання та 
протипоказання до застосування, побічні ефекти та їх запобігання.  

101. Антибіотики групи левоміцетину.  Механізм дії та спектр дії, показання до застосування, 

побічна дія.  

102. Фармакологія препаратів аміноглікозидів, класифікація. Порівняльна характеристика, 
механізм дії, показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти.    

103. Антибіотики групи циклічних поліпептидів (поліміксини). Механізм та спектр дії, показання 
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до застосування, шляхи введення, побічна дія.  

104. Класифікація препаратів, що застосовуються для лікування туберкульозу.   
105. Фармакокінетика, фармакодинаміка похідних гідразиду ізонікотинової кислоти.  

Побічні ефекти, що виникають при тривалому використанні та шляхи їх запобігання.   

106. Фармакологічна характеристика рифампіцину. Особливості тривалого застосування.  
107. Фармакологічна характеристика протитуберкульозних препаратів різних хімічних груп. 

Побічні ефекти.  

108. Противірусні лікарські засоби. Класифікація.   

109. Фармакологічна характеристика препаратів, що призначають хворим на грип. Особливості 
застосування.   

110. Лікарські засоби, що застосовують при герпетичній інфекції.  

111. Можливості використання противірусних засобів у комплексному лікуванні хворих на СНІД.  
112. Класифікація  протисифілітичних препаратів. Загальна характеристика протисифілітичних 

засобів.   

113. Особливості використання антибіотиків, препаратів вісмуту в лікуванні сифілісу.  
114. Класифікація протипротозойних лікарських засобів.   

115. Протималярійні лікарські засоби. Основні принципи профілактики та лікування малярії. 

Класифікація протималярійних засобів. Механізм дії.   

116. Медикаментозна терапія малярійної коми.  
117. Лікарські засоби, що використовують для лікування трихомонозу. Фармакокінетика, 

фармакодинаміка метронідазолу. Показання до застосування та побічна дія.    

118. Лікарські засоби для лікування хворих на хламідіоз.  
119. Класифікація протиамебних препаратів. Фармакологічна характеристика препаратів.  

120. Лікарські засоби для лікування хворих на лямбліоз.    

121. Лікарські засоби, що застосовують для лікування хворих на токсоплазмоз.   
122. Протигельмінтні (протиглисні) препарати. Класифікація протигельмінтних препаратів.  

Особливості застосування при різних видах гельмінтозу.   

123. Фармакологія засобів, що застосовують для лікування кишкового гельмінтозу.    

124. Лікарські засоби, що застосовують при позакишковому гельмінтозі.  
  

Змістовий модуль 8. Антидоти. Плазмозамінники та препарати для парентерального 

живлення.  
126. Фармакологічна характеристика препаратів макро- і мікроелементів.   

127. Препарати натрію. Фармакодинаміка та показання до застосування.  

128. Препарати калію. Фармакодинаміка, показання до застосування.  

129. Препарати магнію. Фармакокінетика, фармакодинаміка. Залежність ефекту від шляху 
введення. Показання до застосування.  

130. Препарати кальцію. Фармакологічні ефекти, показання до застосування, шляхи введення.  

131. Плазмозамінні рідини. Загальна характеристика плазмозамінників. Фармакодинаміка та 
показання до застосування.  

132. Препарати для парентерального живлення.  

133. Причини та симптоми гострих отруєнь лікарськими засобами різних фармгруп.  
134. Методи активної детоксикації.  

135. Поняття про антидоти. Види антидотної терапії. Фармакологічна характеристика основних 

антидотів.      

136. Принципи симптоматичної терапії гострих  отруєнь.  
137. Основні принципи фармакотерапії гострих невідкладних станів.  

138. Препарати для лікування невідкладних станів, принципи їх призначення та шляхи введення.  

 

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється на основі контролю 

теоретичних знань, навичок і вмінь на практичних заняттях. 
Самостійна робота студента оцінюється на практичних 

заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний 

контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і 

має на меті перевірку засвоєння студентами навчального 
матеріалу. Формами поточного контролю є:  
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а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з 

визначенням правильної послідовності дій, з визначенням 
відповідності, з визначенням певної ділянки на фотографії чи 

схемі («розпізнавання»);  

б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;  
в) розв’язання типових ситуаційних задач;  

г) контроль практичних навичок;  

 

Оцінки у національній шкалі («відмінно» – 5, «добре» – 4, 

«задовільно» – 3, «незадовільно» – 2), отримані 

студентами, виставляються у журналах обліку 

відвідування та успішності академічної групи. 
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у 

вигляді диф.заліку та екзамену.   

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час 

оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну 

діяльність студенту виставляються оцінки за чотирибальною 

(традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються 

усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент 

повинен отримати оцінку з кожної теми (на кожному занятті з 

практичної підготовки) . Виставлені за традиційною шкалою 

оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну 

навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума 

оцінок за кожне заняття ділиться на кількість занять у 

семестрі) та переводиться у бали за Таблицею 2.  

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну 

діяльність у багатобальну шкалу (для дисциплін, що 

завершуються іспитом (диференційованим заліком)) 
4- 

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна  

шкала 

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81 

4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80 

4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79 

4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78 

4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77 

4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76 

4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75 

4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74 

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73 

4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72 

4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менш
е 3 

Недостат
ньо 4,54 109 3,99 96 3,45 83 

4,5 108 3,95 95 3,41 82 

 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за 

поточну навчальну діяльність для допуску до ПК становить 

120 балів.  

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за 

поточну навчальну діяльність для допуску до екзамену 

становить 72 бали. Розрахунок кількості балів проводиться на 

підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 

(національною) шкалою під час вивчення дисципліни 

впродовж семестру, шляхом обчислення середнього 

арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.  
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Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна 

робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю 

теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 

лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового 

модульного контролю. 

       Максимальна кількість балів, яку може набрати студент 

під час підсумкового контролю засвоєння студентом знань , 

становить 80 балів.  

Таблиця 3. Шкала оцінювання 

диференційованого заліку (іспиту): 

       Оцінювання підсумкового контролю вважається 

зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% від 

максимальної суми балів (для 200-бальної шкали – не менше 

50 балів).  

Кінцева кількість балів, яку студент  набрав з дисципліни 

визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність 

(Таблиця 2) та за підсумковий контроль (диференційований 

залік, іспит) ( Таблиця 3). 

 

Національна шкала Бальна шкала 
«5» 70-80 
«4» 60-69 
«3» 50-59 

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної 

роботи. 

Практичні заняття  

 

5-й семестр 

Аудиторна робота 

Модуль 1. Медична рецептура. Загальна фармакологія. Лікарські засоби, що 

впливають на нервову та серцево-судинну систему 

Теми 1-3:Робота на парах – оцінка від 2 до 5  за кожну тему. 

Тема 4:Контрольна робота.  

Письмова контрольна робота - 20 рецептів = 40 балів ( 1 бал за вірну відповідь на 1 тест). 

Відповідь на 2 теоретичних питання по 20 балів за кожне = 40 балів. Сума: 80. Бали конвертуються в 

національну шкалу: 
 

Національна шкала Бальна шкала 
«5» 70-80 
«4» 60-69 
«3» 50-59 

Тема 5: Робота на парах – оцінка від 2 до 5  за кожну тему. 

Тема 6:Контрольна робота.  

Тестовий контроль - 40 тестів  

Критерії оцінювання  

Оцінка «3» «4» «5» 
Кількість правильних відповідей 20-29 30-34 35-40 

 

Теми 7-14: Робота на парах – оцінка від 2 до 5  за кожну тему. 

Тема 15: Підсумковий модульний контроль1 Тестовий контроль - 40 тестів  

Критерії оцінювання  

Оцінка «3» «4» «5» 
Кількість правильних відповідей 20-29 30-34 35-40 
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Модуль 2. Лікарські засоби, що впливають на функції органів, систем та на обмін речовин. 

Хіміотерапевтичні лікарські засоби. Антидоти. 

Теми 16-19: Робота на парах – оцінка від 2 до 5  за кожну тему. 

Тема 20: Диф.залік. Семестровий контроль оцінюється від 50 до 80 балів і складається з:  
Тестовий контроль - 40 тестів = 40 балів ( 1 бал за вірну відповідь на 1 тест). 

Відповідь на 2 теоретичних питання по 20 балів за кожне = 40 балів. Сума: 80.  

Бали конвертуються в національну шкалу: 
 

Національна шкала Бальна шкала 
«5» 70-80 
«4» 60-69 
«3» 50-59 

 

 

6-й семестр 

Модуль 2 (продовження)  

Теми 1-4:Робота на парах – оцінка від 2 до 5  за кожну тему. 

 

Тема 5: Письмова контрольна робота складається з 40 тестових завдань.  

Критерії оцінювання  

Оцінка «3» «4» «5» 
Кількість правильних відповідей 20-29 30-34 35-40 

 

 

Теми 6-14:Робота на парах – оцінка від 2 до 5  за кожну тему. 
 

Тема 15: Письмова контрольна робота складається з 40 тестових завдань.  

Критерії оцінювання  

Оцінка «3» «4» «5» 
Кількість правильних відповідей 20-29 30-34 35-40 

 

 

В кінці курсу складається екзамен. 
Студент отримує блок питань -білет (4 питання), на які повинен відповісти письмово протягом 40 

хвилин. Питання віддзеркалюють матеріал навчальної дисципліни і відповідають темам лекцій, 

практичних занять і СРС, які входять до складу підсумкового модуля. 
Співбесіда по питаннях білету. 

Приклад екзаменаційного білету. 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

1.Класифікація сечогінних препаратів. Механізми дії, показання до застосування, 

побічні ефекти. 

2.Хворий при проходженні курсу лікування нітрофуранами вжив невелику 

кількість алкоголю, внаслідок чого розвинулось тяжке отруєння. Поясніть 

причину отруєння:  

A  Накопичення ацетальдегіду  

B Алергічна реакція  

C Невралогічні розлади  

D Серцево-судинна недостатність  

E Порушення функції нирок  

3.Визначити препарат 
Від інших анестетиків відрізняється поганою розчинністю у воді. Застосовується 

виключно для поверхневої анестезії у мазях, пастах, присипках, супозиторіях, а також 

всередину в порошках, таблетках. 

4.Виписати рецепт 

http://refik.in.ua/dtbcaa/%D0%95%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B7+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8+%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97+%D0%B7+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%8E+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%8E%C2%BBa/main.html
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Розчин спирт етиловий ,для обробки рук.  
 

Критерії оцінювання практичних навичок та теоретичних знань екзаменаційного білета   

Теоретичне 

питання 

 

«5» «4» «3» Усна відповідь за 

білетами, які 
включають теоретичну 

частину дисципліни  

За кожну відповідь студент 

одержує від 10 до 16 балів, що 
відповідає: 
«5» - 16 балів; 
«4» - 13 балів; 
«3» - 10 балів. 
 

1 32 26 20 

Ситуаційна 

задача 
Кількість 
питань 

«5» «4» «3» Відповідь за білетами 
практичної частини 

За ситуаційну задачу студент 
одержує від 10 до 16 балів, що 

відповідає:  
«5» - 16 балів; 
«4» - 13 балів; 
«3» - 10 балів. 

1 16 13 10 
2 16 13 10 
3 16 13 10 

сума балів 80 65 50 
 Іспит оцінюється від 50 до – 80 балів 

    В залікову книжку виставляється традиційна оцінка 
 

Національна шкала Бальна шкала 
«5» 70-80 
«4» 60-69 
«3» 50-59 

 Перелік питань для підготовки студентів до екзамену. 
1. Поняття про медичну рецептуру. Визначити терміни: лікарська речовина, лікарський засіб, 
лікарська форма, лікарський препарат.   
2. Рецепт. Загальні правила виписування рецептів, форми рецептурних бланків. Правила 
виписування рецептів на лікарські засоби, що містять сильнодіючі, отруйні та наркотичні речовини.   

3. Лікарські форми. Види лікарських форм, особливості  виготовлення  та прописування в рецептах. 
Вимоги до лікарських форм для ін’єкцій.  
4. Визначення фармакології, її місце серед інших медичних та біологічних наук.   
5. Зародження та становлення експериментальної фармакології, розвиток фармакології в Україні та 
інших країнах.   
6. Основні принципи і методи випробувань нових лікарських речовин. Доклінічні та клінічні 
дослідження (фази І - IV). Поняття про плацебо. Функції Державного Фармакологічного центру МОЗ 
України. Закон України „Про лікарські  засоби”.  
7. Поняття про фармакокінетику лікарських засобів.   
8. Шляхи введення  та виведення лікарських зособів з організму, особливості всмоктування та 
розподілу в організмі, основні види біотрансформації.   
9. Поняття про основні фармакокінетичні параметри (константа швидкості всмоктування, період 
напівелімінації, стаціонарна концентрація, кліренс препарату).   
10. Вікові особливості фармакокінетики.  
11. Визначення поняття дози, види доз.  
12. Фармакодинаміка лікарських засобів.   
13. Поняття про рецептори (агоністи, антагоністи).   
14. Види, типи та способи дії лікарських засобів.   
15. Залежність фармакологічного ефекту від властивостей лікарських засобів (хімічна структура, 
фізико-хімічні властивості, їх дози і кратність застосування).   
16. Залежність фармакологічного ефекту від віку та статі пацієнта. Особливості реакції дитячого 
організму на лікарський препарат. Принципи дозування лікарських засобів дітям та особам похилого 
віку.   
17. Значення кліматичних та антропогенних факторів для фармакологічної дії лікарського засобу.   
18. Залежність дії препаратів від фізіологічних особливостей організму та патологічних станів.  
19. Поняття про фармакогенетику та хронофармакологію.   
20. Особливості дії лікарських засобів при їх повторному застосуванні. Поняття про матеріальну і 
функціональну кумуляцію, толерантність або звикання, психічну та  фізичну  залежність. Поняття 
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про синдроми відміни та віддачі.   
21. Комбінована дія лікарських засобів (синергізм  та антагонізм).  
22. Поняття про безпеку лікарських засобів.   
23. Побічна дія лікарських засобів. Види побічної дії. Непереносимість. Ідіосинкразія. Алергічні 
реакції. Мутагенність, тератогенність, ембріотоксичніть, фетотоксичність, канцерогенність.   
24. Принципи класифікації засобів, що впливають на вегетативну нервову систему.  
25. Принципи класифікації засобів, що впливають на холінергічну нервову систему. М- та Н- 
холіноміметичні лікарські  засоби.   
26. Принципи класифікації антихолінестеразних засобів. Механізм дії, фармакологічні ефекти, 
показання до застосування, побічна дія.  
27. Особливості дії фосфоорганічних сполук. Гостре отруєння ФОС та надання допомоги. 
Фармакологія реактиваторів ФОС.  
28. Принципи класифікації та фармакологічна характеристика М-холіноміметиків. Вплив на органи 
та системи. Показання до застосування.   
29. Гостре отруєння мускарином. Заходи допомоги, антидотна терапія.  
30. Лікарські засоби, що впливають на Н-холінорецептори.   
31. Фармакологічні ефекти нікотину. Куріння як медична та соціальна проблема. Лікарські засоби, 
що використовуються для боротьби з курінням тютюну.  
32. Принципи класифікації М-холіноблокуючих лікарських засобів. Фармакологічна характеристика 
атропіну сульфату. Показання до застосування.  
33. Гостре отруєння атропіном та рослинами, що містять атропін. Заходи допомоги.   
34. Загальна характеристика Н-холіноблокаторів. Класифікація гангліоблокаторів. Механізм дії. 
Фармакологічні ефекти, показання до застосування, побічна дія.   
35. Принципи класифікації міорелаксантів. Фармакокінетика, фармакодинаміка тубакурарину 
хлориду. Показання до застосування, побічна дія.   
36. Принципи класифікації лікарських засобів, що впливають на адренергічну іннервацію.  37. 
Фармакологічна характеристика адреноміметиків. Фармакокінетика, фармакодинаміка адреналіну 
гідрохлориду. Показання до застосування.   
37. Порівняльна характеристика адреноміметиків. Побічна дія.  
38. Принципи  класифікації  антиадренергічних  лікарських  засобів.  Особливості 
застосування α-адреноблокаторів, механізм дії та показання до застосування.   
39. Фармакологічні ефекти β-адреноблокаторів. Порівняльна характеристика препаратів. Поняття про 
внутрішню симпатоміметичну активність.   
40. Фармакологія симпатолітиків. Механізм дії та показання до застосування, побічні ефекти.   

 

41. Принципи класифікації місцевоанестезуючих препапартів, механізм дії, порівняльна 
характеристика препаратів.  Показання до застосування, побічна дія .  
42. Фармакологія в`яжучих лікарських засобів. Механізм дії, показання до застосування. 
Фармакологічна характеристика препаратів.   
43. Загальна характеристика обволікаючих лікарських засобів. Механізм дії, показання до 
застосування  препаратів .  
44. Принципи  класифікації  адсорбуючих  засобів.  Механізм  дії.  Показання  до 
застосування. Препарати вугілля та синтетичні сорбенти.   
45. Принципи класифікації подразнювальних засобів. Механізм дії. Вплив на шкіру та слизові 
оболонки. Показання до застосування.   
46. Принципи класифікації лікарських  засобів для наркозу.  
47. Історія відкриття засобів для наркозу.  
48. Види наркозу. наркозу. Вимоги, до засобів для наркозу. Теорії наркозу.  
49. Принципи класифікації лікарських засобів для інгаляційного наркозу. Порівняльна 
характеристика препаратів, побічна дія. Комбіноване застосування засобів для наркозу з препаратами 
інших фармакологічних груп.  
50. Принципи класифікації лікарських засобів для неінгаляційного наркозу. Порівняльна 
характеристика препаратів.   
51. Поняття про премедикацію, вступний, базисний, комбінований наркоз.  
52. Фармакологія і токсикологія спирту етилового, використання в клінічній практиці.   
53. Гостре та хронічне отруєння алкоголем, заходи допомоги. Принцип лікування алкоголізму.   
54. Опіатні  анальгетики.  Класифікація  за  хімічною  будовою,  походженням  та 
спорідненістю до опіатних рецепторів. Механізм дії  
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55. Фармакологія морфіну гідрохлориду. Особливості впливу препарату на ЦНС. Порівняльна 

характеристика опіатних анальгетиків. Показання до застосування. Побічні ефекти.   
56. Гостре отруєння опіатними анальгетичними засобами. Клінічні прояви та заходи допомоги.   
57. Лікарська залежність, що виникає до опіатних анальгетиків, клінічні прояви. Поняття про 
абстинентний синдром, методи лікування.   
58. Неопіатні анальгетики. Принципи класифікації, загальна характеристика  групи. Механізми  дії. 
Фармакологічна характеристика препаратів.  
59. Порівняльна характеристика прапаратів неопіатних анальгетиків, побічна дія.  
60. Принципи класифікації психотропних лікарських засобів Загальна характеристика.  
61. Нейролептики. Принципи класифікації. Механізм антипсихотичної дії нейролептиків.    
62. Фармакологічні ефекти хлорпромазину.   
63. Порівняльна характеристика препаратів нейролептиків, показання до застосування, побічні 
ефекти нейролептиків. Комбіноване застосування з препаратами інших фармакологічних груп.   
64. Поняття про нейролептаналгезію.   
65. Фармакологія транквілізаторів. Класифікація. Механізм транквілізуючої дії, поняття про 
бензодіазепінові рецептори.   
66. Порівняльна характеристика препаратів транквілізаторів.  
67. Показання та протипоказання до застосування транквілізаторів, побічні ефекти. Лікарська 
залежність.   
68. Комбіноване застосування транквілізаторів з препаратами інших фармакологічних груп. Поняття 
про атаралгезію.   
69. Принципи класифікації гіпнотиків. Загальна характеристика гіпнотиків, можливі механізми дії.   
70. Порівняльна характеристика гіпнотиків різних груп. Показання до застосування, побічні ефекти .    
71. Гостре отруєння барбітуратами, заходи допомоги.  
72. Принципи класифікації седативних засобів.   
73. Фармакологія бромідів. Показання до застосування. Побічні ефекти.  
74. Бромізм –  клінічні ознаки, лікування та запобігання.   
75. Седативні лікарські засоби рослинного походження.   
76. Фармакологія нормотиміків. Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання до застосування. 
Побічні ефекти. Гостре отруєння препаратами літію.  
77. Протиепілептичні лікарські засоби. Принципи класифікації, порівняльна характеристика, побічна 
дія протиепілептичних засобів.  
78. Протипаркінсонічні лікарські засоби. Класифікація. Основні механізми дії. Використання в 
клінічній практиці.  
79. Психомоторні стимулятори. Загальна характеристика групи психостимуляторів.   
80. Кофеїн-бензоат натрію. Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання до застосування, побічні 
ефекти.   
81. Поняття про психодислептики та амфетаміни. Формування залежності, соціальне значення.   
82. Фармакологія антидепресантів. Класифікація антидепресантів за механізмом дії та хімічною 
будовою. Порівняльна характеристика. Побічні ефекти антидепресантів.    
83. Класифікація ноотропних засобів. Можливі механізми дії. Показання до застосування. 
Фармакологічна характеристика препаратів.  
84. Адаптогени та актопротектори. Показання до застосування. Основні властивості препаратів, 
порівняльна характеристика.   
85. Фармакологія аналептиків. Класифікація, характеристика препаратів, показання до застосування.  
86. Сучасна клінічна класифікація антигіпертензивних засобів.  
87. Фармакологія антигіпертензивних засобів основної та додаткової груп.   
88. Принципи комбінації антигіпертензивних препаратів.   
89. Порівняльна фармакологічна характеристика наведених груп, швидкість розвитку гіпотензивного 
ефекту.   
90. Лікарська допомога при гіпертонічному кризі.   
91. Гіполіпідемічні лікарські засоби. Загальна фармакологічна характеристика гіполіпідемічних 
засобів, спрямованість дії.   
92. Поняття про ангіопротектори. Фармакокінетика та фармакодинаміка  препаратів.   
93. Класифікація протиаритмічних лікарських засобів. Фармакологічна характеристика. 
протиаритмічних засобів.   
94. Порівняльна  характеристика, показання до застосування протиаритмічних препаратів.  
95. Класифікація кардіотонічних лікарських засобів.   
96. Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до застосування серцевих 
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глікозидів. Побічні ефекти серцевих глікозидів. Гостре та хронічне отруєння серцевими глікозидами, 
заходи допомоги та профілактика.   
97. Фармакологічна характеристика неглікозидних кардіотонічних засобів.  Показання до 
застосування.  
98. Класифікація та  загальна фармакологічна характеристика антиангінальних препаратів.  100. 
Фармакокінетика та фармакодинаміка нітрогліцерину, побічні ефекти.   
99. Механізм дії та характеристика блокаторів кальцієвих каналів (антагоністів кальцію). 
Фармакологічна характеристика препаратів.   
100. Особливості застосування в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця  βадреноблокаторів.   
101. Судинорозширювальних засобів міотропної дії, рефлекторного типу дії та 
енергозабезпечувальних засобів. Показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти.   
102. Принципи комплексної терапії інфаркту міокарда. Загальна характеристика фармакологічних 
груп.  
103. Гормональні препарати гіпоталамуса та гіпофіза.   
104. Механізм дії кортикотропіну, показання до застосування, побічні ефекти. Синтетичні аналоги  
кортикотропіну.  
105. Фармакологічна характеристика гонадотропних гормональних препаратів.  
106. Фармакодинаміка препаратів задньої частки гіпофіза. Показання до застосування.  
107. Фармакологія гормональних препаратів щитоподібної залози. Антитиреоїдні препарати. 
Показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти.   
108. Препарати кальцитоніну. Показання до застосування.  
109. Гіпоглікемічні лікарські засоби. Класифікація гіпоглікемічних засобів.  
110. Фармакокінетика, фармакодинаміка, показання та протипоказання до застосування інсуліну. 
Побічна дія. Особливості використання при гіперглікемічній комі.   
111. Передозування інсуліну, допомога при гіпоглікемічній комі.  
112. Препарати інсуліну пролонгованої дії.   
113. Синтетичні протидіабетичні лікарські засоби. Класифікація, механізм дії, показання до 
застосування. Порівняльна характеристика, побічні ефекти.  
114. Гормональні препарати глюкокортикоїдів. Фармакологічні ефекти, показання, протипоказання 
до застосування, режим дозування. Порівняльна характеристика.   
115. Побічні ефекти глюкокортикоїдів.  
116. Статеві гормони. Класифікація статевих гормонів. Загальна характеристика  жіночих статевих 
гормонів.   
117. Механізм дії та показання до застосування естрогенів, антиестрогенних препаратів, гестагенних 
препаратів, антигестагенних засобів.   
118. Побічні ефекти препаратів жіночих статевих гормонів та їх антагоністів.  
119. Протизаплідні (контрацептивні) лікарські засоби. Класифікація, принципи комбінації, показання 
та протипоказання до застосування, побічні ефекти. Порівняльна характеристика контрацептивних 
препаратів.  
120. Препарати чоловічих статевих гормонів. Фармакологічна характеристика. Показання до 
застосування, побічні ефекти.   
121. Антагоністи андрогенних гормонів.  
122. Протиалергічні лікарські засоби.   
123. Класифікація та загальна характеристика протиалергічних засобів.   
124. Лікарські засоби, що використовують при гіперчутливості негайного типу.   
125. Фармакологія протигістамінних препаратів -  блокаторів гістамінових Н1-рецепторів (димедрол, 
супрастин, фенкарол, діазолін, лоратадин, дипразин, дезлоратидин).  
126. Показання до застосування кромоліну натрію, кетотифену.    
127. Принципи допомоги при анафілактичному шоку. Лікарські засоби, що використовують при 
гіперчутливості уповільненого типу.   
128. Фармакологія імунодепресантів (цитостатичні лікарські засоби, глюкокортикоїди).  
129. Лікарські засоби, що впливають на імунні процеси.   
130. Лікарські засоби, що впливають на імунітет.   
131. Класифікація стимуляторів імунітету.   
132. Фармакологія препаратів тимусу (тималін), стимуляторів лейкопоезу (натрію нуклеїнат, 
метилурацил), інтерферонів та вакцин.    
133. Імуносупресивні лікарські засоби (антиметаболіти, алкілуючі сполуки, глюкокортикоїди, 
ферментні препарати). Показання до застосування, побічна дія.  
134. Фармакотерапія вітамінними препаратами та її види.  
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135. Класифікація вітамінних препаратів за розчинністю та біологічною роллю.   
136. Характеристика водорозчинних вітамінних препаратів. Показання до застосування, побічні 
ефекти.   
137. Поняття про біофлавоноїди, коферментні препарати  
138. Загальна характеристика жиророзчинних вітамінних препаратів. Показання та протипоказання 
до застосування.   
139. Побічні ефекти жиророзчинних вітамінних препаратів.   
140. Полівітамінні препарати.  
141. Поняття про антивітаміни.  
142. Фармакологічна характеристика ферментних та антиферментних лікарських засобів.Механізм 
дії та показання до застосування пептидаз, протеаз, нуклеаз, препаратів гіалуронідази та інгібіторів 
ферментів.  
143. Фармакологічна характеристика препаратів макро- і мікроелементів.   
144. Препарати натрію. Фармакодинаміка та показання до застосування.  
145. Препарати калію. Фармакодинаміка, показання до застосування.  
146. Препарати магнію. Фармакокінетика, фармакодинаміка. Залежність ефекту від шляху введення. 
Показання до застосування.  
147. Препарати кальцію. Фармакологічні ефекти, показання до застосування, шляхи введення.  
148. Протикашльові лікарські засоби. Класифікація, характеристика препаратів. Побічна дія.  
149. Відхаркувальні лікарські засоби. Класифікація. Фармакокінетика та фармакодинаміка, побічні 
ефекти відхаркувальних засобів.  
150. Стимулятори синтезу сурфактанту. Загальна характеристика стимуляторів синтезу сурфактанту.   
151. Класифікація бронхолітичних лікарських засобів. Загальна характеристика препаратів.   
152. Лікарські засоби, що застосовуються при набряку легень. Тактика надання допомоги при  
набряку легень, вибір лікарських засобів.  
153. Класифікація лікарських засобів, що впливають на апетит. Загальна фармакологічна 
характеристика прапаратів.    
154. Блювотні лікарські засоби. Механізм дії, та особливості застосування.   
155. Фармакологічна характеристика протиблювотних засобів. Показання до застосування, побічні 
ефекти.  
156. Класифікація лікарських засобів, що застосовуються при порушеннях функції залоз шлунка.   
157. Загальна фармакологічна характеристика засобів, що стимулюють секрецію залоз шлунка та 
застосовуються  з метою діагностики і замісної терапії.   
158. Класифікація та загальна фармакологічна характеристика засобів, що пригнічують секрецію 
залоз шлунка.   
159. Фармакологічні шляхи лікування виразкової хвороби шлунка, дванадцятипалої кишки та 
гіперацидного гастриту.  
160. Фармакологічна характеристика блокаторів гістамінових Н2-рецепторів, Мхоліноблокаторів та 
блокаторів протонного насосу.  
161. Загальна фармакологічна характеристика препаратів, що знижують підвищену кислотність 
шлункового соку.   
162. Поняття про гастропротектори.  Загальна фармакологічна характеристика препаратів.  
163. Лікарські  засоби, що впливать на екскреторну функцію підшлункової залози.. Показання до 
застосування.  
164. Жовчогінні лікарські засоби. Класифікація. Загальна характеристика . Показання до 
застосування.  
165. Гепатопротектори та холелітолітичні лікарські засоби. Показання до застосування.  
166. Класифікація проносних засобів. Фармакокінетика, фармакодинаміка препаратів, показання до 
застосування.    
167. Загальна характеристика засобів, що мають протипроносну дію.  
168. Класифікація сечогінних препаратів. Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання до 
застосування, побічні ефекти.   
169. Поняття про форсований діурез.   
170. Класифікація  протиподагричних  лікарських  засобів.  Загальна 
 характеристика препаратів, побічні ефекти.   
171. Класифікація та фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають активність 
міометрію (утеротоніки, токолітики).   
172. Фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на репродуктивні процеси.  
173. Класифікація  лікарських засоби, що впливають на гемопоез та гемостаз.   
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174. Класифікація засобів, що використовують для профілактики та лікування тромбозу. Загальна 
характеристика.  
175. Класифікація  антикоагулянтів.  Фармакокінетика,  фармакодинаміка  препаратів,  
показання та протипоказання до застосування. Побічна дія.   
176. Загальна характеристика фібринолітичних засобів. Показання до застосування. Побічна дія.  
177. Класифікація  коагулянтів.  Фармакокінетика,  фармакодинаміка,  показання  до 
застосування препаратів коагулянтів.   
178. Лікарські засоби, що стимулюють еритропоез. Фармакокінетика, фармакодинаміка,  показання 
до застосування, побічна дія.    
179. Лікарські засоби, що впливають на лейкопоез. Механізм дії стимуляторів лейкопоезу. Показання 
до застосування.  
180. Загальна характеристика засобів,  що пригнічують лейкопоез. Показання до застосування, 
побічна дія.  
181. Протипухлинні  (протибластомні)  лікарські  засоби.  Класифікація  та 
 загальна характеристика протипухлинних засобів.   
182. Поняття про радіоізотопні препарати, показання до застосування, побічна дія.    
183. Фармакотерапія вітамінними препаратами та її види.  
184. Класифікація вітамінних препаратів за розчинністю та біологічною роллю.   
185. Характеристика водорозчинних вітамінних препаратів. Показання до застосування, побічні 
 ефекти.   
186. Поняття про біофлавоноїди, коферментні препарати  
187. Загальна характеристика жиророзчинних вітамінних препаратів. Показання та протипоказання 
до застосування.   
188. Побічні ефекти жиророзчинних вітамінних препаратів.   
189. Полівітамінні препарати.  
190. Поняття про антивітаміни.  
191. Класифікація ферментних препаратів. Механізм дії та показання до застосування.   
192. Комбіновані ферментні препарати. Показання до їх застосування.  
193. Фармакологічна характеристика ферментних та антиферментних лікарських засобів.  
194. Механізм дії та показання до застосування пептидаз, протеаз, нуклеаз, препаратів гіалуронідази 
та інгібіторів ферментів.  
195. Загальна  характеристика  інгібіторів  ферментів.  Класифікація.  Показання  та 
протипоказання до застосування.  
196. Гормональні препарати гіпоталамуса та гіпофіза.   
197. Механізм дії кортикотропіну, показання до застосування, побічні ефекти. Синтетичні аналоги  
кортикотропіну.  
198. Фармакологічна характеристика гонадотропних гормональних препаратів.  
199. Фармакодинаміка препаратів задньої частки гіпофіза. Показання до застосування.  
200. Фармакологія  гормональних  препаратів  щитоподібної  залози.  Антитиреоїдні 
препарати. Показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти.   
201. Препарати кальцитоніну. Показання до застосування.  
202. Гіпоглікемічні лікарські засоби. Класифікація гіпоглікемічних засобів.  
203. Фармакокінетика, фармакодинаміка, показання та протипоказання до застосування інсуліну. 
Побічна дія. Особливості використання при гіперглікемічній комі.   
204. Передозування інсуліну, допомога при гіпоглікемічній комі.  
205. Препарати інсуліну пролонгованої дії.   
206. Синтетичні протидіабетичні лікарські засоби. Класифікація, механізм дії, показання до 
застосування. Порівняльна характеристика, побічні ефекти.  
207. Гормональні препарати глюкокортикоїдів. Фармакологічні ефекти, показання, протипоказання 
до застосування, режим дозування. Порівняльна характеристика.   
208. Побічні ефекти глюкокортикоїдів.  
209. Статеві гормони. Класифікація статевих гормонів. Загальна характеристика  жіночих статевих 
гормонів.   
210. Механізм дії та показання до застосування естрогенів, антиестрогенних препаратів, гестагенних 
препаратів, антигестагенних засобів.   
211. Побічні ефекти препаратів жіночих статевих гормонів та їх антагоністів.  
212. Протизаплідні (контрацептивні) лікарські засоби. Класифікація, принципи комбінації, показання 
та протипоказання до застосування, побічні ефекти. Порівняльна характеристика контрацептивних 
препаратів.  
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213. Препарати чоловічих статевих гормонів. Фармакологічна характеристика. Показання до 
застосування, побічні ефекти.   
214. Антагоністи андрогенних гормонів.  
215. Протиалергічні лікарські засоби.   
216. Класифікація та загальна характеристика протиалергічних засобів.   
217. Лікарські засоби, що використовують при гіперчутливості негайного типу.   
218. Фармакологія протигістамінних препаратів -  блокаторів гістамінових Н1-рецепторів (димедрол, 
супрастин, фенкарол, діазолін, лоратадин, дипразин, дезлоратидин).  
219. Показання до застосування кромоліну натрію, кетотифену.    
220. Принципи допомоги при анафілактичному шоку. Лікарські засоби, що використовують при 
гіперчутливості уповільненого типу.   
221. Фармакологія імунодепресантів (цитостатичні лікарські засоби, глюкокортикоїди).  
222. Лікарські засоби, що впливають на імунні процеси.   
223. Лікарські засоби, що впливають на імунітет.   
224. Класифікація стимуляторів імунітету.   
225. Фармакологія препаратів тимусу (тималін), стимуляторів лейкопоезу (натрію нуклеїнат, 
метилурацил), інтерферонів та вакцин.    
226. Імуносупресивні лікарські засоби (антиметаболіти, алкілуючі сполуки, глюкокортикоїди, 
ферментні препарати). Показання до застосування, побічна дія.  
227. Вимоги до сучасних антисептичних засобів.  
228. Класифікація та фармакологічна характеристика антисептичних лікарських засобів.   
229. Механізм дії галогенів та галогенмістких сполук. Показання до застосування, побічні ефекти. 
Гостре отруєння та заходи допомоги.  
230. Механізм дії, показання до застосування окисників. Порівняльна характеристика препаратів.   
231. Препарати кислот, лугів. Місцева та резорбтивна дія кислот та лугів. Антисептична дія 
препаратів кислот та лугів. Показання до застосування. Гостре отруєння кислотами та лугами. Заходи 
допомоги.           
232. Фармакологія препаратів солей важких металів. Механізм дії. Побічні ефекти препаратів солей 
важких металів. Гостре отруєння. Допомога при гострому отруєнні солями важких металів, принципи 
антидотної терапії.  
233. Фармакологія антисептичних засобів ароматичного ряду. Механізм дії препаратів групи фенолу. 
Побічні ефекти. Гостре отруєння фенолом, допомога.  
234. Механізм дії похідних нітрофурану, показання та протипоказання до застосування. Порівняльна 
характеристика препаратів.  
235. Механізм протимікробної дії препаратів барвників. Фармакологічна характеристика препаратів. 
Показання до застосування.  
236. Антисептики - похідні аліфатичного ряду. Фармакокінетика, фармакодинаміка формальдегіду. 
Побічна дія.  
237. Механізм протимікробної дії спирту етилового.  
238. Фармакологія поверхневоактивних речовин. Механізм дії, показання до застосування 
детергентів.  
239. Сульфаніламідні препарати. Класифікація. Фармакокінетика та фармакодинаміка 
сульфаніламідів. Показання до застосування. Побічна дія та шляхи її запобігання. Порівняльна 
характеристика препаратів. Комбіновані препарати сульфаніламідів.  
240. Синтетичні протимікробні лікарські засоби. Похідні хіноліну. Класифікація, механізм дії, 
показання до застосування, побічні ефекти. Характеристика препаратів.   
241. Особливість застосування в медичній практиці похідних фторхінолону.  
242. Протигрибкові (протимікозні) лікарські засоби. Класифікація.  
243. Фармакологічна характеристика антибіотиків полієнової структури та протигрибкових 
препаратів інших груп. Показання до застосування, побічна дія.  
244. Поняття  про  антибіоз,  антибіотики,  спектр  дії  антибіотиків.  Принципи 
антибіотикотерапії.   
245. Класифікації антибіотиків за хімічною будовою, спектром та механізмом дії.  
246. Класифікація та фармакологічна характеристика антибіотиків групи пеніциліну.  Механізм, 
спектр та тривалість дії.    
247. Класифікація та фармакологічна характеристика антибіотиків групи цефалоспоринів. Механізм 
та спектр дії препаратів. Показання до застосування.  Побічна дія.  
248. Антибіотики групи макролідів та азалідів. Загальна характеристика, механізм та спектр дії, 
показання до застосування, побічні ефекти.   
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249. Антибіотики групи тетрацикліну. Фармакокінетика, механізм та спектр дії, показання та 
протипоказання до застосування, побічні ефекти та їх запобігання.  
250. Антибіотики групи левоміцетину.  Механізм дії та спектр дії, показання до застосування, 
побічна дія.  
251. Фармакологія препаратів аміноглікозидів, класифікація. Порівняльна характеристика, механізм 
дії, показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти.    
252. Антибіотики групи циклічних поліпептидів (поліміксини). Механізм та спектр дії, показання до 
застосування, шляхи введення, побічна дія.  
253. Класифікація препаратів, що застосовуються для лікування туберкульозу.   
254. Фармакокінетика, фармакодинаміка похідних гідразиду ізонікотинової кислоти.  

255. Побічні ефекти, що виникають при тривалому використанні та шляхи їх запобігання.   
256. Фармакологічна характеристика рифампіцину. Особливості тривалого застосування.  
257. Фармакологічна характеристика протитуберкульозних препаратів різних хімічних груп. Побічні 
ефекти.  
258. Противірусні лікарські засоби. Класифікація.   
259. Фармакологічна характеристика препаратів, що призначають хворим на грип. Особливості 
застосування.   
260. Лікарські засоби, що застосовують при герпетичній інфекції.  
261. Можливості використання противірусних засобів у комплексному лікуванні хворих на СНІД.  
262. Класифікація  протисифілітичних препаратів. Загальна характеристика протисифілітичних 
засобів.   
263. Особливості використання антибіотиків, препаратів вісмуту в лікуванні сифілісу.  
264. Класифікація протипротозойних лікарських засобів.   
265. Протималярійні лікарські засоби. Основні принципи профілактики та лікування малярії. 
Класифікація протималярійних засобів. Механізм дії.   
266. Медикаментозна терапія малярійної коми.  
267. Лікарські засоби, що використовують для лікування трихомонозу. Фармакокінетика, 
фармакодинаміка метронідазолу. Показання до застосування та побічна дія.    
268. Лікарські засоби для лікування хворих на хламідіоз.  
269. Класифікація протиамебних препаратів. Фармакологічна характеристика препаратів.  
270. Лікарські засоби для лікування хворих на лямбліоз.    
271. Лікарські засоби, що застосовують для лікування хворих на токсоплазмоз.   
272. Протигельмінтні (протиглисні) препарати. Класифікація протигельмінтних препаратів.  
273. Особливості застосування при різних видах гельмінтозу.   
274. Фармакологія засобів, що застосовують для лікування кишкового гельмінтозу.    
275. Лікарські засоби, що застосовують при позакишковому гельмінтозі.  
276. Фармакологічна характеристика препаратів макро- і мікроелементів.   
277. Препарати натрію. Фармакодинаміка та показання до застосування.  
278. Препарати калію. Фармакодинаміка, показання до застосування.  
279. Препарати магнію. Фармакокінетика, фармакодинаміка. Залежність ефекту від шляху введення. 
Показання до застосування.  
280. Препарати кальцію. Фармакологічні ефекти, показання до застосування, шляхи введення.  
281. Плазмозамінні рідини. Загальна характеристика плазмозамінників. Фармакодинаміка та 
показання до застосування.  
282. Препарати для парентерального живлення.  
283. Причини та симптоми гострих отруєнь лікарськими засобами різних фармгруп.  
284. Методи активної детоксикації.  
285. Поняття про антидоти. Види антидотної терапії. Фармакологічна характеристика основних 
антидотів.      
286. Принципи симптоматичної терапії гострих  отруєнь.  
287. Основні принципи фармакотерапії гострих невідкладних станів.  
288. Препарати для лікування невідкладних станів, принципи їх призначення та шляхи введення.  

 

 

 

 

 

П Е Р Е Л І К  ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ФАРМАКОЛОГІЇ 
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І. З розділу “Медична рецептура”:  
1. Уміти  оформити рецепт і скласти рецептурні прописи.  

2. Уміти зробити розрахунки концентрацій лікарських речовин, виходячи з разової дози.  

3. Уміти  виписати в рецептах різні лікарські форми.  

4. Уміти виписувати рецепти на недозовані лікарські форми  (  ті, які застосовуються в 
стоматології).  

 ІІ. З розділу “Спеціальна фармакологія”:  

1. Уміти  виписати лікарські засоби в рецептах при відповідних патологічних станах, 
виходячи з особливостей  фармакодинаміки та фармакокінетики препаратів.  

2. Уміти  виписати рецепти на засоби, які  використовуються при патологічних станах та на 
засоби невідкладної допомоги.  

3. Уміти  прогнозувати  залежність  дії ліків від індивідуальних особливостей  організму.  

4. Уміти провести фармакологічний експеримент.  

  
Виписати лікарські препарати в рецептах і вказати їх фармакологічну належність та 

виписати лікарські препарати в рецептах у відповідь на завдання з фармакотерапії згідно 

переліку:  
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1. Лідокаїн (Lidocainum)  амп. 0,5-2%  

2. Ультракаїн (Ultraсainum)  амп. 1-2%  

3. Бісмуту субцитрат (Bismuthі subcitratum) 
табл.0,12г  

4. Ентеросгель (Enterosgelum) паста 135г  

5. Вугілля активоване (Carbo activatus) табл. 

0,5г і недозований порошок 30г  

6. Бензокаїн (Anaesthesinum) 5% присипка,  

5% мазь, 5% паста, 5% супозиторіі ректальні  

7. Танін (Tanninum)  р-н 5%, 0,5%   

8. Ментол (Mentholum) мазь для носу 1% 10г  

9. Аміаку р-н (Sol. Ammonii caustici) 10% амп., 
флак.   

10. Пілокарпіну гідрохлорид (Pilocarpini 
hydrochloridum) очні краплі 1% 10мл  

11. Неостигміну метилсульфат (Neostigmini         
methylsulfas) табл. 0,015 г ,амп. 0,05%   

       1мл  

12. Галантаміну гідробромід (Galanthamini 
hydrobromidum) амп. 1% 1 мл   

13. Прифінію бромід (Prifinii bromidum) флак.50 
мл  

14. Атропіну сульфат (Atropini sulfas) очні 
краплі 1% 10мл, амп. 0,1% 1мл                  

15. Платифіліну гідротартрат (Platyphyllini 
hydrotartras) амп. 0,2% 1мл  

16. Тіoтропію бромід (Tiotropii bromidum) капс. 
для інгаляцій  0,000018  

17. Пірензепін (Pirenzepinum) табл. 0,05г, амп. 
0,5% 2мл  

18. Алоксим (Alloximum) амп. 0,075г  

19. Суксаметонію йодид (Dithylinum) амп.2% 
5мл  

20. Епінефрину гідротартрат (Epinephrini  

hydrotartras) амп. 0,1% 1мл                         

21. Норепінефрину гідротартрат (Norеpinephrini 
hydrotartras)  амп.   

      0,2 % 1мл  

22. Фенілефрин (Mesatonum) амп. 1% 1мл, 
порош. 0,01г   

23. Ізадрин (Izadrinum) для інгал. 1%  

100мл                                                            

24. Сальбутамол (Salbutamolum) аероз.10мл  

25. Доксазозин (Doxazosinum) табл. 0,002г    

26. Пропранолол (Anaprilinum) табл. 0,01г     

27. Метопролол (Metoprololum) табл. 0,05г, амп. 

1% 5мл  

49. Хлорпромазин (Aminazinum) амп. 2,5% 1мл, 

драже 0,05г   

50. Дроперидол (Droperidolum) амп. 0,25% 5мл  

51. Галоперидол (Haloperidolum) табл. 0,005 г, амп. 

0,5% 1 мл  

52. Рисперидон (Risperidonum) табл. 0,001 г  

53. Діазепам (Diazepamum) амп. 0,5% 2мл, табл. 
0,001г     

54. Феназепам  (Phenazepanum) табл. 0,001г  

55. Гідазепам (Gidasepamum) табл. 0,01г       

56. Настойка валеріани (Tinct. Valerianae) 30 мл  

57. Фенобарбі тал (Phenobarbitalum) табл. 0,1г      

58. Зопіклон (Zolpidem) табл. 0,01г  

59. Доксиламін (Donormilum) табл. 0,015 г  

60. Нітразепам (Nitrazepamum) табл. 0,01г             

61. Натрію вальпроат (Natrii valproas) табл. 0,1г  

62. Карбамазепін (Carbamazepinum) табл. 0,1г    63. 
Ламотриджин (Lamotriginum) табл. 0,1 г  

64. Ліводопа/карбідопа (Nacom) табл.                   

65. Тригексифенидил (Cyclodolum) табл.0,001г  

66. Кофеїн-бензоат натрій (Coffeinum-natrii benzoas) 
амп.10% 1мл  

67. Амітриптилін (Amitriptylinum maleas) драже 
0,025г, амп. 1% 2мл   

68. Флуоксетин (Fluoxetinum) табл. 0,02г  

69. Ніцерголін (Nicergolinum) табл. 0,03 г 70. 
Пірацетам (Pyracetam) амп. 20% 5мл, табл. 0,2г  

71. Нікетамид (Cordiaminum) амп. 1мл                  

72. Сульфокамфокаїн  (Sulfocamphocainum) амп. 
10% 2мл  

73. Етимізол (Aethimizolum) амп. 1% 5мл    74. 
Дигоксин (Digoxinum) табл. 0,00025г, амп.  

  0,025% 1мл  

75. Корглікон (Corglyconum) амп. 0,06% 1мл  

76. Добутамін (Dobutaminum) флаконы по 0,25г  

77. Дофаміну гірохлорид (Dopaminum) амп.  

0,05 г  

78. Гліцерол тринітрат (Nitroglycerinum) табл.  

0,0005г, амп. 0,1 % 5мл  

79. Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitratum) табл. 
0,005г,   

80. Амлодипін (Amlodipinum) табл. 0,01г   81. 
Аміодарон (Amiodaronum) табл. 0,2г, амп.  

5% 3мл  

82. Верапаміл (Verapamilum) амп. 0,25% 2мл,  

http://www.webapteka.ru/drugbase/search.php?filt_innid=1542
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28. Бісопролол (Bisoprololum) табл. 0,01 г  

29. Карведілол (Carvedilolum) табл. 0,025 г   

30. Метилдофа (Methyldopa) табл. 0,25г  

31. Резерпін (Reserpinum) табл. 0,0001г  

32. Кетамін (Ketamini h/chl.) амп. 1% 1мл   

33. Пропофол (Propofolum) амп. 1 % 20мл  
34. Спирт етиловий (Spiritus aethylicі) флак. зі 
сумішю спирту  з водою 90%,  

70%  

35. Морфін (Morphini hydrochloridum) амп. 1% 
1мл   

36. Кодеїну фосфат (Codeini phosphas) порошок 
0,01г  

37. Тримеперидин (Promedolum)  амп. 1% 1мл  

38. Трамадол (Tramadolum h/chl.) табл. 0,1г, 
амп. 5% 1мл  

39. Налоксон (Naloxonum) амп. 1 мл  

40. Фентаніл (Phentanylum) амп.   

      0,005% 2 мл  

41. Кислота ацетилсаліцилова  (Acidum          
acetylsalicylicum) табл. 0,5г  

42. Метамізол натрій (Analginum) амп.50% 
1мл, табл. 0,5г  

43. Диклофенак-натрій (Diclofenac-natrium) 
табл. 0,025г, амп. 2,5% 3мл  

44. Ібупрофен (Ibuprofen) табл, в оболочке 0,2г  

45. Целекоксиб (Celecoxib) капс. 0,2г  

46. Мелоксикам (Meloxicam) табл. 0,015г, 

супоз.рект. 0,015г  

47. Парацетамол (Paracetamolum) табл.0,2г, 

супоз.рект. 0,2г  

48. Кетопрофен (Ketoprophenum) табл 0,1г, 
амп. 5% 2 мл,  гель 2,% 50 г  

         

табл. 0,04г  

83. Пропафенон (Propaphenonum) табл. 0,15 г  

84. Лозартан (Losartanum) табл. 0,05г  

85. Еналаприл (Enalaprilum) табл. 0,01г   86. 
Лізиноприл (Lisinoprilum) табл. 0,01г    

87. Ніфедипін (Nifedipinum) табл. 0,01г    

88. Валсартан (Valsartanum) табл. 0,08 г  

89. Дротаверин (Drotaverinum) табл. 0,04 г, амп. 
2% 2мл  

90. Клонідин (Clophelinum) табл. 0,00015 г  

91. Натрію нітропрусид (Natrii nitroprussidum) 
амп. 0,025 г  

92. Аторвастатин (Atorvastatinum) табл. 0,01г    

93. Фенофібрат (Phenofibrate) табл. 0,1г  

94. Магнію сульфат (Magnesii sulfas) амп. 25%   

10мл, недозований порошок 30г  

95. Калію/Магнію аспарагінат (Asparcamum) 
табл., амп. 5мл  

96. Кислота нікотинова (Ac. nicotinicum) табл. 
0,05г   

97. Токоферолу ацетат (Tocopheroli acetas) капс. 
50% 0,2 мл  

98. Фуросемід (Furosemidum) табл.0,04 г, амп. 
2% 2 мл  

99. Гідрохлортіазид (Hydrochlorthiazidum) табл 
0,1г  

100. Спіронолактон (Spironolactonum) табл.   

         0,025 г  

 
   
Умови допуску до підсумкового контролю Семестровий контроль передбачений у формі 

заліку. Передбачає підсумкову оцінку у 200-

бальній шкалі як сума оцінок за поточний 
контроль знань (усне опитування, письмове 

опитування, тести, перевірка рефератів), 

результатів складання 2-х змістових модулів. 

7. Політика курсу 

Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 

системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 

опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 

пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 

методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 

практичного матеріалу. 
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