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СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни «Фармакологія» 

Другий (освітньо-науковий) рівень – магістр стоматології 

Спеціальність 221 Стоматологія 

1. Контактна інформація:  
Викладач: проф. Бєленічев Ігор Федорович 

e-mail: i.belenichev1914@gmail.com 

кафедра: фармакології та медичної рецептури 

адреса: пр. Маяковського, 26 

 

2. Анотація курсу: 

Семестр(и): 5-6.  

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 210 год., з них лекції – 36 год., практичні заняття – 68 

год., самостійна робота – 106 год., кількість кредитів ЄКТС – 7.  

Мета курсу: розвиток у майбутнього магістра медицини наступних компетентностей:  

- інтегральні: здатність застосовувати лікарські засоби при певних патологічних станах, виходячи 

з особливостей фармакодинаміки і фармакокінетики препаратів; 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 застосовувати знання в практичних ситуаціях; знання та розуміння 

предметної області та розуміння професії; здатність до здійснення саморегуляції, ведення 

здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в нової ситуації; здатність до вибору 

стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії; 

здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись другою 

мовою; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим; здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт; визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

здатність діяти соціально відповідально та громадської свідомості; прагнення до збереження 

навколишнього середовища.  

- спеціальні (фахові, предметні): здатність до обробки державної, соціальної, економічної та 

медичної інформації. 

 

Результати навчання дисципліни: 

створення теоретичних основ для опанування студентами клінічних дисциплін (внутрішні хвороби, 

хірургія, акушерство та гінекологія, клінічна фармакологія, педіатрія, анестезіологія тощо), що 

передбачає як інтеграцію викладання з основними клінічними дисциплінами, так і набуття глибоких 

знань з фармакології, вміння використовувати ці знання в процесі подальшого навчання та у 

професійній діяльності лікаря-стоматолога; формування методологічних основ клінічного мислення; 

формування умінь застосовувати знання з фармакології у процесі подальшого навчання та використання 

їх у розробці раціональних схем фармакотерапії різних нозологічних форм захворювань. 

 

- Вміти:  
- Аналізувати дію лікарських засобів за сукупністю їх фармакологічних властивостей. 

- Аналізувати побічну дію лікарських засобів згідно з їх фармакологічними властивостями. 

- Знати симптоми гострого отруєння основних ЛЗ і вміти намітити і розписати першу долікарську 

допомогу, антидотну і симптоматичну терапію. 

- Оцінювати можливість використання лікарських засобів для цілей терапії. 

- Виписувати рецепти лікарських засобів у різних лікарських формах.  

-  Користуватися спеціальною довідковою літературою. 



 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і постреквізити): в межах 

другого (освітньо-наукового) рівня (див. структурно-логічна схема освітньо-наукової програми).  

Зміст дисципліни: 8 змістових модулів, 34 практичних занять і 18 лекцій : 

- Тема 1. Закон України „Про лікарські засоби”. Введення в лікарську рецептуру. Тверді лікарські 

форми. 

- Тема 2. М`які лікарські форми. Розчини для ін'єкцій та інші лікарські форми. 

- Тема 3. Рідкі лікарські форми. Настої, відвари, мікстури. 

- Тема 4. Розвиток лікознавства та історія фармакології. Загальна фармакологія - 1. 

- Тема 5. Загальна фармакологія - 2. Розвиток лікознавства та історія фармакології. Засоби, що 

впливають на аферентну іннервацію. 

- Тема 6. М, Н - холіноміметики та холінолітики, антіхолінестеразні засоби. 

- Тема 7. М-холіноміметичні та М-холінолітичні засоби. 

- Тема 8. Н-холіноміметичні та Н-холінолітичні засоби. 

- Тема 9. Адреноміметики. 

- Тема 10. Антиадренергічні засоби. Дофамінергічні та гістамінергічні лікарські засоби. 

Стимулятори та блокатори серотонінових рецепторів. 

- Тема 11. Підсумкове заняття «Загальна фармакологія. Вегетотропні ЛЗ» 

- Тема 12. Ненаркотичні анальгетики 

- Тема 13. Наркотичні анальгетики. 

- Тема 14. Нейролептики, транквілізатори, седативні. 

- Тема 15. Снодійні, протисудомні, антипаркінсонічні засоби. 

- Тема 16. Психотонічні ЛЗ, антидепресанти 

- Тема 17. Аналептики. Адаптогени. Ноотропи 

- Тема 18. Побічна дія ЛЗ, що входять до розділів 3-4. 

- Тема 19. Контрольне тестування за темами загальна фармакологія, Засоби, що впливають на 

аферентну і еферентну іннервацію, та ЦНС 

- Тема 20. Контроль  за темами :загальна фармакологія, Засоби, що впливають на аферентну і 

еферентну іннервацію, та ЦНС 

- Тема 21. Фармакологія системи дихання. 

- Тема 22. Фармакологія системи травлення 

- Тема 23. Кардіотонічні засоби. Серцеві глікозиди. Неглікозидні кардіотоніки. Протиаритмічні 

засобі. 

- Тема 24. Антиангинальні засоби 

- Тема 25. Гіпотензивні засоби. Протисклеротичні засоби. 

- Тема 26. Речовини, що впливають на функцію міометрію та нирок. 

- Тема 27. Фармакологія крові 

- Тема 28. Гормональні засоби 

- Тема 29. Антигістамінні засоби, фармакологія імунітету. 

- Тема 30. Вітамінні та ферментні засоби. 

- Тема 31. Підсумкове заняття «Фармакологія виконавчих органов     систем» 

- Тема 32. Антибіотики 

- Тема 33. Сульфаніламідні препарати. Протимікробні засоби різної хімічної структури, 

протимікозні препарати. 

- Тема 34. Протитуберкульозні та противірусні засоби 

- Тема 35. Антигельмінтні, протипротозойні та протиспірохетозні засоби. 

- Тема 36. Протипухлинні засоби. Радіопротектори 

- Тема 37. Кислоти, луги, лужно-земельні метали. Побічна дія ЛЗ, що входять до розділів 5-8 

 

Лекції: 

1. Загальна фармакологія. 

2. Засоби, що впливають на аферентну та еферентну іннервації. Холінергічні засоби. 

3. Адреноміметики, адренолітики, симпатолітики. 



4. Ненаркотичні анальгетики. Наркотичні анальгетики. 

5. Нейролептики. Транквілізатори. Седативні. Антидепресанти. 

6. Снодійні та протисудомні препарати і засоби для лікування паркінсонізму. 

7. Психостимулюючі. Ноотропи. Аналептики. Адаптогени. 

8. Фармакологія системи дихання. 

9. Фармакологія системи травлення. 

10. Кардіотонічні та протиаритмічні засоби. 

11. Антиангінальні засоби. Засоби, що нормалізують мозковий кровообіг. 

12. Гіпотензивні та протисклеротичні засоби. 

13. Речовини, що впливають на функцію нирок та міометрію. 

14. Фармакологія крові. 

15. Гормональні засоби. 

16. Антигістамінні засоби. Фармакологія імунітету. 

17. Антибіотики. 

18. Сульфаніламіди, нітрофурани, оксіхіноліни, хіноксаліни. 

19. Протитуберкульозні та противірусні засоби. Протиглисні, протипротозойні та 

протиспірохетозні засоби. 

20. Фармакотерапія невідкладних станів. Гострі отруєння ліками. Побічні ефекти лікарських 

засобів. 

 

Види навчальних занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, індивідуальні 

консультації; дистанційне навчання (залученням студентів до міжнародно визнаних курсів та 

освітніх ресурсів). 

Форма навчання: денна. 

Форми підсумкового контролю:  виписування рецептів на базі ситуаційних (фармако-

терапевтичних завдань, тестові завдання). 

Засоби діагностики успішності навчання: написання тестових, ситуаційних, клінічних, 

розрахунково-аналітичних, творчих завдань; реферативні доповіді, участь у дискусії, питання 

для підсумкового контролю. 

Мова навчання: українська. 

3. Оцінювання: З метою інтенсифікації навчального процесу, систематичності засвоєння навчального 

матеріалу, встановлення зворотного зв’язку з кожним студентом, своєчасного контролю та корегування 

навчально-виховного процесу, підвищення мотивації, зменшення пропусків навчальних занять, 

відповідальності студентів за результати навчальної діяльності успішність кожного студента з 

фармакології оцінюється за рейтинговою 200-бальною шкалою. 

Рейтинг розраховується наступним чином: 

Оцінювання поточної навчальної діяльності здійснюється шляхом конвертації середньої арифметичної 

оцінок за традіційною п’ятибальною шкалою в бали ECTS відповідно таблиці: 

СА бали ECTS СА бали ECTS 

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 

4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85- 4,88 107 3,85-3,88 82 

4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,8 80 



4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69- 4,72 103 3,69- 3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 

4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57- 4,6 100 3,57- 3,6 75 

4,53-4,56 99 3,53-4,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,4 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 

4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 

4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 4,05-4,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 61 

3,0 60 

 

Засвоєння змістових розділів (проміжний контроль) проводиться на практичних підсумкових 

заняттях у вигляді письмових тестів, рішення ситуаційних задач, і контролю засвоєння виписування 

рецептів, практичних навичок. 

У проміжний контроль включаються питання щодо змісту лекцій, практичних занять і СРС 

відповідного розділу. 

Засвоєння розділу оцінюється за 5-бальною шкалою. Згідно до структурованого плану вивчення 

фармакології студент складає 6 проміжних підсумкових контролів. 

Оцінювання індивідуальних завдань студентів 



До 110 максимальних балів можуть додаватися бали за індивідуальну роботу. Максимальна кількість 

балів не може перевищувати 10 балів. Кількість балів за поточну успішність не мусить перевищувати 

120 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студентів 

Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 

Також студенти проходять он-лайн курс «Самостійна робота». Засвоєння тем, які виносяться лише на 

самостійну роботу, контролюється при підсумковому роздільному контролі та екзамені. 

Оцінювання підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем розділу на останньому 

контрольному занятті з розділу.  

Міn бал допуску до підсумкового контролю становить 60 балів.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового контролю, 

становить 80. 

Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів. 

 

Оцінювання розділу 

Оцінка за розділ визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки 

підсумкового контролю. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні кожного розділу, становить 200, в 

тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового контролю – 80 

балів.  

Оцінювання дисципліни  

Кількість балів, що студент набрав з дисципліни, складається з середньої арифметичної кількості балів з 

двох розділів дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі 

розділи з дисципліни. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

Проміжний контроль рівня знань з дисципліни та опанування студентами практичних навичок 

проводиться на занятті професором або доцентом. Проміжний контроль успішності засвоєння освітньої 

програми проводиться наприкінці вивчення смислового розділу дисципліни під час семестрової 

атестації. Підсумковий контроль успішності навчання проводиться після закінчення вивчення 

дисципліни на основі оцінки оцінювання:  

 

1) виписування рецептів 

2) Комп'ютерного тестування 

3) Розбір ситуаційної задачі 



Перевірка також може здійснюватися в усній, письмовій та практичних формах. Об’єктом оцінювання 

можуть виступати: результати написання тестових, ситуаційних, клінічних, розрахунково-аналітичних, 

творчих завдань; реферативні доповіді, участь у дискусії тощо. 

Оцінка за смисловий розділ визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та 

оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних 

знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою навчальної дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модуля, становить 200, в 

тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів. Бали за поточну успішність прив’язуються до 

середньої арифметичної оцінки за традиційною п’ятибальною системою незалежно від кількості занять 

в модулі. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої 

теми. 

Перевірка знань здійснюється з метою одержання зворотної інформації про зміст і характер досягнення 

студентів у навчальному процесі, а також про успішність викладання.  

Екзамен здійснюється по завершенню вивчення дисципліни в період сесії. Форми проведення екзамену 

стандартизовані і включають контроль теоретичної та практичної підготовки, відповідно до розділів, 

відображеними в заліковій книжці з практичних навичок. До екзамену допускаються студенти, які 

відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні 

модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.    

Програма екзамену  включає обов’язкову і варіативну частини.  

Обов’язкова частина охоплює наукові та практичні питання «Фармакології»  та складається з 

виконання завдань різних типів:  

1. комп’ютерне тестування; 

2. усний екзамен, що передбачає усну відповідь на теоретичні питання, що стосуються поняття, 

класифікації, фармакологічних характеристик, побічної дії та взаємодії препаратів, що дає 

можливість оцінити теоретичний рівень професійної підготовки за спеціальністю;  

3. аналітичне завдання – це усне розв’язання комплексного ситуаційного завдання, а саме призначення 

комбінації умовному пацієнту лікарських засобів, визначення їх взаємодії, побічної дії та ін. 

 

Варіативна частина стосується наукових т аспектів фундаментальної фармакології 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні заліку, становить 80 

балів. Залік вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.  

 

4. Політика курсу: обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі підготовки рефератів. 


