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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітня 

програма, 

освітній 
ступінь 

 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання 

 Галузь знань: 

 22-Охорона здоров'я 

 

 Спеціальність: 

227- фізична терапія, 

ерготерапія  

 

Освітня програма: 

фізична терапія, 

ерготерапія 

 

 Освітній ступень: 

 бакалавр 

Вибіркова  
Рік навчання  2 

 

Кількість 

годин/кредитів 

  90/3  

Семестр  4-ий 

 
 
Лабораторні роботи   46 год. 

 

 

ІНДЗ: є 

Самостійна робота  38_ год. 

Консультації    6   год. 

Форма контролю: екзамен 

 

 

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 

Навчальна дисципліна «Фармакологія» є базовою дисципліною для 

студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр». 

Вивчення предмета починають з розділу “Загальна рецептура”, в якому 

вивчають лікарські форми, їхні властивості та правила виписування на них 

рецептів, студенти ознайомлюються з чинними наказами МОЗ України, що 

регламентують правила відпуску, зберігання та облік сильнодіючих, отруйних і 

наркотичних засобів, зі структурою та функцією аптеки, з “Державною 

фармакопею України”. 

У Розділі «Загальна фармакологія» особливу увагу приділено вивченню 

основних питань фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських засобів, різним 

видам ускладнень, що можуть виникнути під час проведення фармакотерапії, та 

надання в такому разі невідкладної допомоги. 

У розділі “Спеціальна фармакологія” вивчають основні лікарські засоби за 

механізмом дії та їх вплив на основні функції органів і систем людського 

організму, їх пряму та побічну дію.  

Заняття повинні проводитися з урахуванням кваліфікаційної характеристики, 

бути пов’язаними з іншими медичними дисциплінами та ґрунтуватися на знаннях 

анатомії і фізіології людини, патологічної анатомії та фізіології, загальному 



 

догляді за хворими. 

Основною метою вивчення дисципліни «Фармакологія» є: вивчення 

особливостей застосування медикаментозних речовин залежно від 

фармакологічної групи. 

 

 3. КОМПЕТЕНЦІЇ 

ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. ЗК 02. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК 09 

Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК 10 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  ЗК 11 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 12. Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях.  ЗК 15. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області. 

ФК 04. Здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні 

аспекти у практиці фізичної терапії, ерготерапії. ФК 11 Здатність адаптувати свою 

поточну практичну діяльність до змінних умов. 

ПР 03. Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити 

інформацію з різних джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела 

інформації, необхідної для виконання професійних завдань та прийняття 

професійних рішень.  ПР 04. Застосовувати у професійній діяльності знання 

біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії 

та ерготерапії. ПР 12. Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній 

діяльності. ПР.18 Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, 

медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та 

ерготерапії. 

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістовних 

модулів і тем 

Кількість годин 

Усього у тому числі 

Лек. Практ. 

(Семін.) 

Лаб. Кон Сам. 

роб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовний модуль 1.Загальна фармакологія та рецептура.  

Засоби, що впливають на нервову систему 

Тема 1. Вступ. 

Загальна рецептура 

2   2   

Тема 2. Тверді 

лікарські форми 

2   2   

Тема 3. М’які лікарські 

форми 

2   2   



 

Тема 4. Рідкі 

лікарські форми. 

Лікарські форми для 

ін’єкцій 

2   2   

Тема 5. Загальна 

фармакологія  

6   2 2 2 

Тема 6. Засоби, що 

впливають на ЦНС 

4   2  2 

Тема 7. 

Анальгетичні засоби 

та психотропні 

засоби 

6   2 2 2 

Тема 8. Лікарські 

засоби, що 

впливають на 

аферентну 

периферичну 

нервову систему 

4   2  2 

Тема 9. Лікарські 

засоби, що 

впливають на 

еферентну 

периферичну 

нервову систему 

4   2  2 

Разом за модулем 1 32   18 4 10 

Змістовний модуль 2. Спеціальна фармакологія  

 

Тема 10. Лікарські 

засоби, що 

впливають на 

функцію органів 

дихання 

4   2  2 

Тема 11. Лікарські 

засоби, що 

впливають на 

серцево-судинну 

систему 

4   2  2 

Тема 12. Лікарські 4   2  2 



 

засоби, що 

впливають на 

функцію нирок 

Тема 13. Лікарські 

засоби, що 

впливають на 

функцію органів 

травлення 

4   2  2 

Тема 14. Лікарські 

засоби, що 

впливають на 

міометрій 

4   2  2 

Тема 15. Лікарські 

засоби, що 

впливають на 

систему крові 

4   2  2 

Тема 16. 

Гормональні 

препарати, їх 

синтетичні 

замінники та 

антагоністи 

4   2  2 

Тема 17. Вітамінні 

препарати 

4   2  2 

Тема 18. 

Протизапальні та 

протиалергійні 

засоби. 

4   2  2 

Тема 19. Солі 

лужних та 

лужноземельних 

металів. Глюкоза 

4   2  2 

Тема 20. 

Антисептичні та 

дезінфекційні засоби 

4   2  2 

Тема 21. 

Антибактеріальні 

засоби 

6   2 2 2 



 

Тема 22. 

Хіміотерапевтичні 

засоби (1) 

4   2  2 

Тема 23. 

Хіміотерапевтичні 

засоби (2) 

4   2  2 

Разом за модулем 2 58   28 2 28 

Усього годин 90   46 6 38 

 

 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Фармакокінетика та її основні положення. 

2. Фармакодинаміка та її основні положення. 

3. Механізм дії антисептичних і дезінфекційних засобів. 

4. Виписування рецептів на антисептичні та дезінфекційні засоби. 

5. Механізм дії та принципи застосування антибіотиків. 

6. Механізм дії та принципи застосування синтетичних антибактеріальних 

засобів. 

7. Механізм дії та застосування протипаразитарних та інших хіміотерапевтичних 

засобів. 

8. Місцевоанестезувальні засоби, механізм їх дії та застосування. 

9. Механізм дії та застосування антихолінестеразних лікарських засобів. 

10. Механізм дії та застосування М-холінергічних лікарських засобів. 

11. Механізм дії та застосування Н-холінергічних лікарських засобів. 

12. Механізм дії та застосування адреноміметичних лікарських засобів. 

13. Механізм дії та застосування антиадренергічних лікарських засобів. 

14. Механізм дії та застосування наркозних лікарських засобів. 

15. Механізм дії та застосування протисудомних лікарських засобів. 

16. Механізм дії та застосування психотропних засобів збуджувальної дії. 

17. Механізм дії та застосування психотропних засобів гальмівної дії. 

18. Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання, та особливості їх 

застосування. 

19. Серцеві глікозити, механізм їх дії та застосування. 

20. Антиангінальні засоби, механізм їх дії та застосування. 

21. Гіпотензивні лікарські засоби, механізм їх дії та застосування. 

22. Механізм дії засобів, що впливають на секреторну функцію органів травлення, 

та їх застосування. 

23. Механізм дії засобів, що впливають на моторну функцію органів травлення. 

24. Механізм дії та застосування лікарських засобів, що впливають на 

антикоагуляційну систему крові. 

25. Механізм дії та застосування лікарських засобів, що впливають на 

коагуляційну систему крові. 

26. Механізм дії та застосування гормональних препаратів у замісній терапії. 



 

27. Механізм дії та застосування протизапальних препаратів. 

28. Механізм дії та застосування протиалергійних засобів. 

29. Механізм дії та застосування імунотропних препаратів. 

30. Механізм дії та застосування водорозчинних вітамінів. 

31. Механізм дії та застосування жиророзчинних вітамінів. 

32. Механізм дії та застосування полівітамінів. 

 

 

Форми виконання: доповідь, створення презентацій, складання  блок-схем, таблиць 

 

6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 

Теми для ІНДЗ – Основні представники та особливості фармакотерапії 

таких груп препаратів: 

1. Снодійні засоби. 

2. Наркотичні анальгетики.  

3. Ненаркотичні анальгетики.  

4. Нейролептики.  

5. Транквілізатори.  

6. Седативні засоби.  

7. Психостимулятори.  

8. Аналептики. 

9. Протикашльові засоби 

10. Відхаркувальні засоби. 

11. Бронхолітичні засоби. 

12. Серцеві глікозиди,  

13. Протиаритмічні засоби 

14. Антиангінальні засоби  

15. Антигіпертензивні засоби  

16. Засоби, що впливають на апетит. 

17. Засоби, які використовують у разі недостатньої та надмірної секреції залоз 

шлунка. 

18. Засоби, які використовують при порушенні секреції підшлункової залози. 

19. Жовчогінні засоби. 

20. Проносні засоби. 

21. Сечогінні засоби. 

22. Засоби, що впливають на міометрій. 

23. Коагулянти.  

24. Антикоагулянти. 

25. Фібринолітичні, антифібринолітичні засоби. 

26. Препарати інсуліну 

27. Вітамінні препарати. 

28. Солі лужних та лужноземельних металів. 



 

29. Протиалергійні засоби.  

30. Антибіотики.  

31. Протитуберкульозні засоби. 

32. Протипротозойні засоби 

33. Противірусні засоби. 

34. Протигрибкові засоби. 

35. Протигельмінтні засоби. 

36. Протибластомні засоби 

Форми виконання: доповідь, створення презентацій, складання  блок-схем, таблиць  

 

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Дисципліна складається з двох змістових модулів для денної форми 

навчання і одного змістовного модуля для заочної форми навчання та 

передбачає виконання ІНДЗ. У цьому випадку підсумкова оцінка за 100-

бальною шкалою складається із сумарної кількості балів за: 

1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів); 

2. модульні  контрольні роботи (максимум 60 балів). 

 
Поточний контроль 

(мах = 40 балів) 

Модульний контроль 

(мах = 60 балів) 
МКР 1 МКР 2 

Змістовний модуль 1 

 

Змістовний модуль2 20 40 

Т1-Т9 Т10-Т23 ІНДЗ 

По 1,5  бала за кожну  
тему 

По 1,5  бала за 
кожну  тему 

5,5 

 

Шкала  оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка  

90-100 
Відмінно  

 

82-89 Дуже добре 

75-81 Добре  

67-74 Задовільно 

60-66 Достатньо 

1 - 59 незадовільно  

 



 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна  

1. Лікарська рецептура із загальною фармакологією : навч. посiб. для 

студентів вищ. навч. закл. / В. Й. Кресюн, В. В. Годован. – Одеса, 2017. –  Режим 

доступу: https://www.onmedu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3057 

2. МОЗ України затвердив нові правила виписування рецептів на ліки 

[Електронний ресурс] // Міністерство охорони здоров’я України : сайт. – Режим 

доступу: https://moz.gov.ua/article/news/moz-ukraini-zatverdiv-novi-pravila-

vipisuvannja-receptiv-na-liki 

3. Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські 

засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і 

виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, 

Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків 

[Електронний ресурс] : Наказ від 19.07.2005 № 360. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#Text  

4. Скакун М.П., Посохова К.А. Основи фармакології з рецептурою. — 

Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.-740 c 

5. Фармакологія : підручник / І. В. Нековаль, Т. В. Казанюк. – 4-е вид., 

випр. – Київ, 2011. – Режим доступу: https://bit.ly/3f8fBvQ 

 

Додаткова 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Визначення фармакології як науки та зв’язок її з іншими дисциплінами. 

2. Лікарські речовини, лікарські форми, їх класифікація. Лікарські препарати. 

3. Рецепт, його значення. Загальні правила виписування рецептів. 

4. Тверді форми ліків і правила виписування рецептів  

5. Рідкі форми ліків і правила виписування рецептів на  

6. М’які форми ліків 

7. Форми ліків для ін’єкцій. Шляхи введення ліків в організм. 
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8. Розподіл ліків в організмі. 

9. Види дії лікарських речовин: місцева, резорбтивна, рефлекторна, основна і 

побічна, пряма і непряма. 

10. Умови, що впливають на дію ліків в організмі 

11. Зміна дії медикаментозних речовин у разі повторних уведень  

12. Комбінована дія лікарських речовин.  

13. Місцевоанестезувальні речовини, загальна характеристика, види місцевої 

анестезії. Препарати, застосування їх для різних видів анестезії. 

14. В’яжучі засоби, принципи їх дії, класифікація, застосування окремих 

препаратів. 

15. Адсорбувальні засоби. Принцип дії, застосування. 

16. Подразнювальні засоби. Їх місцева, рефлекторна та відволікальна дія. 

Препарати. Застосування. 

17. М-холіноміметичні речовини, їх основні фармакологічні ефекти. Препарати. 

Застосування. Отруєння та надання допомоги. 

18. Н-холіноміметичні речовини, механізм збуджувальної дії на дихання. 

Препарати. Шляхи введення. Токсична дія нікотину. Засоби для боротьби з 

палінням. 

19. Антихолінестеразні речовини. Механізм дії. Основні фармакологічні 

ефекти. Препарати. Застосування. Допомога в разі отруєння фосфорорганічними 

сполуками. 

20. М-холіноблокатори. Механізм дії, основна фармакологічна дія. Особливості 

дії окремих препаратів. Застосування. Надання допомоги в разі отруєння. 

21. Гангліоблокатори. Механізм їх дії. Застосування окремих препаратів. 

Побічна дія. Заходи щодо запобігання побічній дії. 

22. -Адреноміметичні речовини. Основні фармакологічні ефекти. Шляхи 

введення. 

23. β-Адреноміметичні речовини. Основні фармакологічні ефекти. 

Застосування. Побічна дія. 

24. -, β-Адреноміметичні речовини. Основні фармакологічні ефекти. 

Застосування. Побічна дія. 

25. Симпатоміметичні речовини. Основні фармакологічні ефекти. 

Застосування. Побічна дія. 

26. -Адреноблокатори. Показання та протипоказання. 

27. β-Адреноблокатори. Показання та протипоказання до застосування. 

28. Симпатолітичні речовини. 

29. Спирт етиловий. Його резорбтивна, місцева та протимікробна дія. Допомога 

в разі гострого отруєння. Алкоголізм і методи його лікування. 

30. Снодійні засоби. Гостре отруєння, надання допомоги. 

31. Протиепілептичні засоби. 

32. Наркотичні анальгетики. Загальна характеристика. Особливості дії окремих 

препаратів. Застосування. Допомога в разі гострого отруєння. Морфінізм та методи 

лікування. 

33. Ненаркотичні анальгетики. Механізм анальгетичної, жарознижувальної та 



 

протизапальної дії. Застосування. Побічна дія. 

34. Нейролептики. Загальна характеристика, застосування, побічна дія. 

35. Транквілізатори. Загальна характеристика. Препарати. Застосування. 

Побічна дія. 

36. Седативні засоби. Вплив на ЦНС. Застосування, побічна дія. 

37. Психостимулятори. Загальна характеристика, застосування. 

38. Аналептики. Загальна характеристика, вплив на ЦНС. Препарати, 

застосування. 

39. Стимулятори дихання. Класифікація. Застосування окремих препаратів. 

40. Протикашльові засоби, класифікація. Препарати, застосування, побічна дія. 

41. Відхаркувальні засоби. 

42. Бронхолітичні засоби. 

43. Серцеві глікозиди, механізм їхньої дії на серце. Препарати, застосування, 

шляхи введення, дозування. 

44. Протиаритмічні засоби. Механізм дії окремих препаратів, застосування. 

45. Засоби, які використовують для зняття нападів стенокардії та запобігання 

їм. Механізм дії окремих препаратів. Шляхи введення. 

46. Антигіпертензивні засоби, загальна характеристика. Класифікація. 

Застосування окремих препаратів. 

47. Засоби, що впливають на апетит. 

48. Засоби, які використовують у разі недостатньої та надмірної секреції залоз 

шлунка. 

49. Засоби, які використовують при порушенні секреції підшлункової залози. 

50. Жовчогінні засоби. 

51. Проносні засоби, класифікація. Застосування окремих препаратів. 

52. Сечогінні засоби. 

53. Засоби, що впливають на міометрій. 

54. Коагулянти. Антикоагулянти. Фібринолітичні, антифібринолітичні засоби. 

55. Препарати гормонів щитоподібної залози, їх синтетичні замінники та 

антагоністи. 

56. Препарати гормонів наднирників, їх синтетичні замінники та антагоністи. 

57. Препарати статевих гормонів, їх синтетичні замінники та антагоністи. 

58. Анаболічні засоби 

59. Водорозчинні вітамінні препарати. 

60. Жиророзчинні вітамінні препарати. 

61. Солі лужних та лужноземельних металів. 

62. Глюкоза. 

63. Протизапальні засоби стероїдної та нестероїдної будови. Механізм їхньої 

дії. Застосування. Побічна дія. 

64. Протиалергійні засоби. Механізм протиалергійної дії окремих препаратів. 

Застосування. 

65. Антисептичні засоби. Застосування окремих препаратів. 

66. Антибіотики. Загальна характеристика, механізм дії, спектр дії, 

класифікація. Препарати, шляхи введення. Побічна дія. 

67. Сульфаніламідні препарати. Загальна характеристика, механізм і спектр дії. 



 

Застосування окремих препаратів. Побічна дія. 

68. Синтетичні протимікробні засоби. 

69. Протитуберкульозні засоби. 

70. Протиамебні засоби. 

71. Засоби, які використовують у разі трихомонозу, лямбліозу. 

72. Противірусні засоби. 

73. Протигрибкові засоби. 

74. Протигельмінтні засоби. 

75. Протибластомні засоби. Механізм цитостатичної дії. Застосування окремих 

препаратів. 
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