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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фармакологія є фундаментальною медико-біологічною нау-
кою про ліки, що пов’язує фармацевтичні та клінічні дисциплі-
ни, необхідні в майбутній професійній діяльності фармацевтич-
ного менеджера. 

На сучасному етапі зростає роль менеджера в підвищенні 
ефективності фармацевтичного бізнесу, фармацевтичної безпеки 
та фармакотерапії хворих, проведенні інформаційної роботи се-
ред населення та фармацевтичної опіки, умінні контролювати 
лікарські рецепти та надавати консультації лікарям і пацієнтам 
з різноманітних питань раціонального застосування готових і 
екстемпоральних лікарських засобів, які є на фармацевтичному 
ринку України.

Мета вивчення дисципліни — на основі глибоких наукових 
знань сформувати теоретичні знання та практичні навички 
щодо основних питань з фармакології, фармакомаркетингу, 
фармакодинаміки, фармакокінетики та фармакобезпеки ліків.

Завданнями навчальної дисципліни є вивчення:
·	 систематизації лікарських засобів за фармакологічними 

групами та особливостей їх раціонального застосування; 
·	 рекомендацій і обґрунтування найбільш раціональних за-

мінників препаратів у разі їх відсутності в аптеці для по-
дальшого їх використання у практичній діяльності; 

·	 питань комбінування та взаємодії лікарських засобів з ура-
хуванням фармакологічної сумісності;

·	 специфіки роботи з міжнародною та торговельною номен-
клатурою лікарських засобів.

При вивченні курсу “Основи фармакології” передбачається 
широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, ви-
конання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових мето-
дів навчання.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-
модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. 

Вивчення дисципліни “Основи фармакології” тісно пов’язане 
з іншими навчальними курсами: “Медична біологія”, “Біоорга-
нічна та біологічна хімія”, “Мікробіологія” тощо; закладає осно-
ви для вивчення студентами клінічних дисциплін, що передба-
чає інтеграцію з цими дисциплінами, та сприяє формуванню 
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навичок застосування знань з фармакології у процесі подальшо-
го навчання та у професійній діяльності.

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає 
в оцінюванні рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
на підставі результатів його роботи на практичних заняттях і ви-
значається під час співбесіди з урахуванням результатів скла-
дання рубіжних атестацій у студентів заочної форми навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ОСНОВИ ФАРМАКОЛОГІЇ”

№
пор. Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль І. Лікарська рецептура та 
державний контроль фармакологічного нагляду

1 Правила виписування рецептів 
2 Правила виписування лікарських форм 
3 Система фармакологічного нагляду в Україні

Змістовий модуль ІІ. Загальна фармакологія
4 Зміст та завдання фармакології 
5 Фармакодинаміка лікарських засобів 
6 Загальні поняття про фармакокінетику

Змістовий модуль ІІІ. Характеристика 
фармакологічних груп препаратів

7 Засоби, що впливають на периферичну нервову 
систему

8 Засоби, що впливають на вегетативну нервову систему
9 Засоби, що впливають на функцію центральної 

нервової системи
10 Анальгетичні засоби
11 Психотропні засоби
12 Побічна дія лікарських засобів

Разом годин: 72
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“ОСНОВИ ФАРМАКОЛОГІЇ” 

Змістовий модуль І. Лікарська рецептура та державний 
контроль фармакологічного нагляду 

Тема 1. Правила виписування рецептів 
Медична рецептура. Функції складових рецепту. Методика 

аналізу структури та змісту лікарського рецепта. Типові помил-
ки, що зустрічаються в лікарських рецептах. Корекція рецепта. 
Накази МОЗ України “Про правила виписування рецептів на лі-
карські засоби та вироби медичного призначення” та “Перелік 
лікарських засобів, дозволених для застосування в Україні, які 
відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозді-
лів”. 

Література [2; 5; 7; 12]

Тема 2. Правила виписування лікарських форм 
Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення 

в організм хворого. Форми лікарських засобів. Правила випису-
вання рецептів (нормативна документація). Виписування та ко-
рекція рецептів на тверді лікарські форми. Виписування та ко-
рекція рецептів на рідкі лікарські форми для зовнішнього 
застосування та для ін’єкцій. Виписування та корекція рецептів 
на рідкі лікарські форми для внутрішнього вживання. Випису-
вання та корекція рецептів на м’які лікарські форми.

Література [2; 5–7]

Тема 3. Система фармакологічного нагляду в Україні 
Закон України “Про лікарськi засоби”. Закон України “Про 

обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів і прекурсорів”. Постанови Кабінету Міністрів України 
“Про перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцен-
зуванню” та “Про затвердження правил торгівлі лікарськими за-
собами в аптечних закладах”. Наказ МОЗ України “Про 
затвердження інструкції про порядок контролю якості лікар-
ських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі”. Завдання 
Управління післяреєстраційного нагляду Державного фармако-
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логічного центру МОЗ України. Участь клінічних провізорів 
у впровадженні Державного формуляра ЛЗ у лікувально-профі-
лактичних закладах. 

Література [1; 2; 10]

Змістовий модуль ІІ. Загальна фармакологія 

Тема 4. Зміст та завдання фармакології 
Зміст фармакології, її завдання та місце серед інших фарма-

цевтичних дисциплін. Основні етапи розвитку фармакології. 
Принципи класифікації лікарських засобів. Етапи створення но-
вих лікарських засобів. Нові напрямки розвитку фармакології: 
педіатрична, геріатрична, радіаційна, імунофармакологія, пси-
хофармакологія, фармакогенетика, хронофармакологія. Види 
лікарської терапії. Поняття про гомеопатію. Джерела і шляхи 
отримання лікарських засобів. Поняття про лікарську сирови-
ну, речовину, засіб, препарат. Сучасні методи досліджень у фар-
макології. Шляхи пошуку і розробки нових лікарських засобів. 
Доклінічні та клінічні дослідження. 

Література [6; 9–12]

Тема 5. Фармакодинаміка лікарських засобів 
Поняття про рецептори, агоністи, антагоністи, синергізм, по-

тенціювання, антагонізм ліків. Види дії лікарських речовин на 
організм. Характер та суть взаємодії лікарських речовин з ком-
понентами клітинних мембран. Види негативного впливу лікар-
ських речовин на організм. Специфічна небажана (органотроп-
на) дія лікарських засобів. Дозування лікарських засобів. 
Класифікація та визначення доз. Фармакодинаміка. Фактори, 
що впливають на дію ліків. Залежність фармакологічного ефек-
ту від властивостей лікарських засобів.

Література [6; 9– 12] 

Тема 6. Загальні поняття про фармакокінетику 
Види всмоктування, основні механізми. Біодоступність та біо-

еквівалентність. Зв’язування лікарських засобів з білками плаз-
ми крові та іншими біолігандами. Розподіл препаратів в організ-
мі. Проникнення через гістогематичні бар’єри. Депонування 
ліків. Біотрансформація ліків, її види. Шляхи екскреції ліків з 
організму. Фактори, що впливають на фармакокінетику ліків. 
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Явища, що виникають при повторному застосуванні ліків. Осно-
вні принципи і види взаємодії лікарських засобів. Характерис-
тика фізико-хімічної (фармацевтичної), фармакокінетичної і 
фармакодинамічної взаємодії ліків. Поняття про фармакогене-
тику. Фармакогенетичні підходи до прогнозування терапевтич-
ної ефективності та токсичності лікарських препаратів.

Література [6; 9–12]

Змістовий модуль ІІІ. Характеристика фармакологічних 
груп препаратів 

Тема 7. Засоби, що впливають на периферичну нервову 
систему 

Засоби для місцевої анестезії. Класифікація місцевих анесте-
тиків за хімічною будовою та використанням для різних видів 
анестезії. Вимоги до препаратів з групи місцевих анестетиків. 
Механізм дії. Фармакомаркетинг та порівняльна характеристи-
ка сучасних місцевоанестезуючих засобів. В’яжучі засоби. Орга-
нічні та неорганічні в’яжучі засоби. Механізм дії, показання до 
застосування. Обволікаючі засоби. Загальна характеристика об-
волікаючих засобів. Механізм дії, показання до застосування. 
Адсорбівні засоби. Класифікація. Механізм дії. Показання до за-
стосування. Подразливі засоби. Класифікація. Механізм дії. 
Вплив на шкіру та слизові оболонки. Показання до застосуван-
ня. 

Література [6; 9–12] 

Тема 8. Засоби, що впливають на вегетативну нервову 
систему 

Нервові синапси, медіатори та рецептори. Класифікація засо-
бів, що впливають на вегетативну нервову систему. Поняття про 
холінергічні рецептори. Фармакологічні ефекти, що виникають 
при збудженні та пригніченні холінорецепторів. Холіноміметич-
ні засоби. М-холіноміметики. Н-холіноміметики. Антихолінес-
теразні засоби та реактиватори холінестерази. Холіноблокуючі 
засоби. М- та Н- холіноблокатори. Класифікація міорелаксантів. 
Засоби, що впливають на адренергічну іннервацію. Класифіка-
ція засобів, що впливають на адренорецептори. Адреноміметич-
ні засоби. Адреноблокувальні засоби. Симпатолітики. 

Література [6; 9–12] 
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Тема 9. Засоби, що впливають на функцію центральної 
нервової системи 

Класифікація засобів, що впливають на НС. Засоби, що при-
гнічують функцію центральної нервової системи. Засоби для 
наркозу. Загальна характеристика стану наркозу. Класифіка-
ція засобів для наркозу. Засоби для інгаляційного наркозу. За-
соби для неінгаляційного наркозу. Класифікація за тривалістю 
дії. Спирт етиловий. Фармакологія і токсикологія спирту ети-
лового, використання у клінічній практиці. Особливості від-
пуску з аптеки. Снодійні засоби (гіпнотики). Загальна характе-
ристика снодійних засобів. Фармакомаркетинг. Порівняльна 
характеристика снодійних засобів різних груп. Протисудомні 
засоби. Використання препаратів різних фармакологічних груп 
для усунення судом. Протиепілептичні засоби. Протипаркінсо-
нічні засоби.

Література [6; 9–12] 

Тема 10. Анальгетичні засоби 
Загальна характеристика анальгетиків. Класифікація. По-

няття про опіатні рецептори. Наркотичні анальгетики. Класифі-
кація за хімічною будовою та походженням. Показання до зас-
тосування анальгетичних засобів, взаємозамінність. Побічні 
ефекти. Фармакобезпека. Ненаркотичні анальгетики. Класифі-
кація ненаркотичних анальгетиків. Фармакомаркетинг та фар-
макологічна характеристика препаратів. Порівняльна характе-
ристика, взаємозамінність, побічна дія та напрямки її 
зменшення. Фармакобезпека. 

Література [6; 9–12] 

Тема 11. Психотропні засоби 
Класифікація психотропних препаратів. Загальна характе-

ристика. Поняття про психодислептики. Нейролептики. Понят-
тя про нейролептанальгезію. Транквілізатори. Класифікація 
транквілізаторів. Поняття про атаральгезію. Седативні засоби. 
Солі літію. Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання до 
застосування. Класифікація засобів, що стимулюють ЦНС. Пси-
хомоторні стимулятори. Аналептики. Ноотропні засоби. Адап-
тогени. Антидепресанти.

Література [6; 9–12] 
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Тема 12. Побічна дія лікарських засобів 
Основні принципи фармакотерапії гострих отруєнь лікар-

ськими засобами. Причини гострих отруєнь. Симптоми гострих 
отруєнь лікарськими засобами різних фармакологічних груп. 
Поняття про антидоти. Види антидотної терапії. Побічна дія лі-
карських засобів. Роль клінічних провізорів у профілактиці по-
бічних реакцій/дій ліків. Побічна дія лікарських засобів. Види 
побічної дії/побічних реакцій ліків. Передозування абсолютне 
і відносне (токсичні ефекти). Непереносимість. Ідіосинкразія. 
Алергічні реакції. Мутагенність, тератогенність, ембріотоксич-
ніть, фетотоксичність, канцерогенність. Заходи щодо виявлення 
та реєстрації побічної дії ліків (форма № 137/0). Накази МОЗ 
України “Про організацію подання інформації про побічну дію 
лікарських засобів” та “Про внесення доповнень у Додаток 3 
пункту 5.1 Інструкції про здійснення нагляду за побічними ре-
акціями/діями лікарських засобів”. Поняття про фармацевтич-
ну опіку.

Література [3; 4; 6; 13]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Медична рецептура. Функції складових рецепту.
 2. Типові помилки, що зустрічаються в лікарських рецептах. 

Корекція рецепту. 
 3. Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення 

в організм хворого. 
 4. Форми лікарських засобів.
 5. Правила виписування рецептів (нормативна документація). 
 6. Виписування та корекція рецептів на тверді лікарські форми.
 7. Виписування та корекція рецептів на рідкі лікарські форми 

для зовнішнього та внутрішнього застосування. 
 8. Виписування та корекція рецептів на м’які лікарські форми.
 9. Завдання Державного фармакологічного центру МОЗ України. 
 10. Основні етапи розвитку фармакології. 
 11. Принципи класифікації лікарських засобів.
 12. Поняття про гомеопатію.
 13. Джерела і шляхи отримання лікарських засобів. 
 14. Поняття про лікарську сировину, речовину, засіб, препарат.
 15. Сучасні методи досліджень у фармакології. 
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 16. Шляхи пошуку і розробки нових лікарських засобів.
 17. Доклінічні та клінічні дослідження. 
 18. Поняття про рецептори, агоністи, антагоністи, синергізм, по-

тенціювання, антагонізм ліків.
 19. Види дії лікарських речовин на організм. 
 20. Дозування лікарських засобів. Класифікація та визначення 

доз.
 21. Фармакодинаміка.
 22. Залежність фармакологічного ефекту від властивостей лікар-

ських засобів.
 23. Депонування ліків.
 24. Шляхи екскреції ліків з організму.
 25. Фактори, що впливають на фармакокінетику ліків.
 26. Основні принципи і види взаємодії лікарських засобів.
 27. Поняття про фармакогенетику. 
 28. Засоби для місцевої анестезії. Вимоги до препаратів з групи 

місцевих анестетиків.
 29. В’яжучі засоби. Обволікаючі засоби. 
 30. Адсорбівні засоби. Подразливі засоби. 
 31. Класифікація засобів, що впливають на вегетативну нервову 

систему. 
 32. Фармакологічні ефекти, що виникають при збудженні та 

пригніченні холінорецепторів. 
 33. Класифікація міорелаксантів. 
 34. Засоби, що впливають на адренергічну іннервацію. 
 35. Класифікація засобів, що впливають на ЦНС. 
 36. Засоби, що пригнічують функцію центральної нервової сис-

теми. 
 37. Засоби для наркозу. 
 38. Засоби для інгаляційного та неінгаляційного наркозу. 
 39. Спирт етиловий. 
 40. Снодійні засоби (гіпнотики). 
 41. Протисудомні засоби. 
 42. Протиепілептичні засоби. 
 43. Протипаркінсонічні засоби
 44. Загальна характеристика анальгетиків.
 45. Наркотичні та ненаркотичні анальгетики. 
 46. Класифікація психотропних препаратів. 
 47. Поняття про психодислептики. 
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 48. Нейролептики. 
 49. Поняття про нейролептанальгезію. 
 50. Транквілізатори. 
 51. Поняття про атаральгезію. 
 52. Седативні засоби. 
 53. Класифікація засобів, що стимулюють ЦНС. 
 54. Психомоторні стимулятори. 
 55. Основні принципи фармакотерапії гострих отруєнь лікар-

ськими засобами. 
 56. Симптоми гострих отруєнь лікарськими засобами різних 

фармакологічних груп.
 57. Поняття про антидоти. Види антидотної терапії. 
 58. Роль клінічних провізорів у профілактиці побічних реакцій/

дій ліків.
 59. Види побічної дії/побічних реакцій ліків. 
 60. Поняття про фармацевтичну опіку.
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