
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Фармакологія» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисциплін з фахового переліку 

Семестр 2-4 (другий-четвертий) 

Обсяг 

дисципліни,кредити 

ЄКТС / загальна 

кількість годин 

4,5 кредити / 135 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Вивчення лікарських засобів здійснюється за 

алгоритмом:міжнародні непатентовані назви;торгові назви; 

фармакологічна група; механізм дії; фармакодинаміка 

(фармакологічні ефекти); показання до застосування та умови 

раціонального застосування; побічні ефекти; протипоказання; 

форма випуску препарату.  

Чому це цікаво/ 

потрібно вивчати (мета) 

Вивчаються питання взаємозаміни лікарських засобів 

безрецептурного відпуску та елементи фармацевтичної опіки. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знання основних нормативних документів з питань охорони 

здоров’я, функціонування аптечних (фармацевтичних) 

підприємств різних форм власності і господарювання. Знання 

класифікації та номенклатури лікарських засобів, розуміння 

механізму їх дії, фармакодинаміки, показання, протипоказання, 

побічної дії. Проводити професійну діяльність у соціальній 

взаємодії основаній на гуманістичних і етичних засадах; 

ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально 

значущу для здоров’я людини. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і 

вміннями(компетентнос

ті) 

Здатність використовувати у професійній діяльності знання 

нормативно-правових, законодавчих актів України та 

рекомендацій Міжнародної фармацевтичної федерації. Здатність 

організовувати діяльність аптеки із забезпечення населення та 

закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, виробами 

медичного призначення відповідно до вимог Належної аптечної 

практики та нормативно-правових актів у сфері державного 

нагляду. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських 

засобів та виробів медичного призначення відповідно до їх 

фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики 

зберігання (GSP) в закладах охорони здоров’я. Здатність 

здійснювати фармацевтичну опіку під час вибору та відпуску 

безрецептурного лікарського засобу 



Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності до 

вимог санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці, техніки 

безпеки та протипожежної безпеки. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: включено питання загальної та спеціальної 

фармакології, приділено увагу сучасній класифікації лікарських 

засобів, їх номенклатурі, фармакодинаміці, показанням та умовам 

раціонального застосування, побічній дії, протипоказанням. 

Студенти повинні вміти: перевіряти правильність виписаного 

рецепта; перевіряти дози отруйних та сильнодійних лікарських 

засобів у рецепті; працювати з міжнародною та торговою 

номенклатурою лікарських засобів, розподіляти препарати за 

фармакологічними групами; знаходити в довідковій літературі 

нові лікарські засоби у відповідних фармакологічних групах та 

проводити їх порівняльну характеристику з відомими 

вітчизняними та зарубіжними аналогами; готувати інформацію про 

нові та традиційні лікарські засоби (номенклатура, 

фармакодинаміка та показання до застосування); проводити 

взаємозаміну лікарського препарату на аналогічний, дозволений 

до відпускання без рецепта лікаря; давати рекомендації хворим з 

раціонального застосування лікарських засобів (лікарська форма, 

шлях та режим введення та ін.); давати інформацію хворому про 

можливу побічну дію лікарського засобу; визначати 

протипоказання для призначення препарату з урахуванням його 

побічної дії; застосовувати на практиці основні принципи 

фармацевтичної опіки. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: Інституційна (очна (денна, вечірня), заочна (на 

основі ПЗСО) 

Пререквізити Знання з аналітичної хімії, латинської мови, анатомії з основами 

фізіології, ботаніки, мікробіології, організації та економіки 

фармації, технології ліків, фармацевтичної хімії,  отримані на 

початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти молодший 

бакалавр 

Пореквізити Знання з фармакології можуть бути використані під час вивчення 

організації та економіки фармації, фармакогнозії та технології 

ліків в наступному семестрі.  

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Нековаль І.В., Казанюк Т.В. Фармакологія: підручник. 8-ме вид., 

перероб. і доп. К: Медицина, 2021. 552 с. 

Луцак І.В., Римарчук К.М. Фармакологія: навчально-методичний 

посібник. К.: Медицина, 2018. 344 с. 

Фармакологія: навчально-методичний посібник. І.В. Луцак, 

К.М. Римарчук. К.: Медицина, 2018. 344 с. 

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект 

лекцій,методичні рекомендації, які пройшли процедуру 

затвердження цикловою комісією 

Локація та матеріально 

–технічне забезпечення 

Кабінет фармакології та медичної рецептури №11, 

Телевізійна панель «TOMSON» 42P60UR, стенди с препаратами 

за видами та фармакологічними групами 



Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік,тестування, іспит 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

КІЛЄЄВА ОЛЬГА ПАВЛІВНА 

Посада: викладач 

Звання: викладач-методист 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: kileeva.op@zsmu.zp.ua 

 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс,викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс  

 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

 
Розробник О.П. Кілєєва 

 


