
К А Л Е Н Д А Р Н О - Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  
ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ З ФАРМАКОЛОГІЇ  НА  ОСІННЬО- ЗИМОВИЙ  СЕМЕСТР 

2017-2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ  ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТРЕТЬОГО  КУРСУ МЕДИЧНИХ 
ФАКУЛЬТЕТІВ. 

№ 

п/п 
Тема Дата Зміст 

Го-

дини 

1 2 3 4 5 

1 

Закон України „Про 
лікарські засоби". 
Введення в лікарську 
рецептуру. Тверді 
лікарські форми. 
Загальна фармакологія. 

01.09-

07.02 
Рецепт та його структура. Правила виписування 

рецептів.  Загальні правила складання та 

виписування рецептів на тверді лікарські форми. 

Виконання індивідуальних завдань. 
2,5 

2 

М'які лікарські форми. 

Лікарські аерозолі. 

Загальна фармакологія 

08.09-

14.09 
Знайомство з колекцією м`яких лікарських 

форм, основами для них. Знайомство з 

офіцинальними лікарськими формами. 

Виписування рецептів на м`які лікарські форми 

та аерозолі. Виконання індивідуальних завдань. 

 

 

 

2,5 

3 
Рідкі лікарські форми. 

Загальна фармакологія. 

15.09-

21.09 
Знайомство з колекцією  рідких лікарських 

форм, основами для них. Виписування рецептів 

на рідкі лікарські форми. Виконання 

індивідуальних завдань. 

 

 

 

 

2,5 

4 

Контроль практичних 

навичок з лікарської 

рецептури Загальна 

фармакологія. 

22.09-

28.09 

Виконання індивідуальних завдань по 
рецептурі. Вивчення характеру резорбтивної дії 
та рефлекторної дії лікарських речовин. 
Залежність дії лікарських речовин від дози, 
концентрації, способу введення, хімічної 
структури, статі, індивідуальних особливостей 
організму та інших факторів. Проведення 
тестового контролю по загальній фармакології. 

 

 

 

2,5 

5 

Анестезуючі, в`яжучі, 

обволікаючі, 

адсорбуючі, 

подразнювальні 

лікарські засоби. 

29.09-

05.10 
Виконання індивідуальних завдань по 

лікарській рецептурі. Виписування рецептів і їх 

фармакологічний аналіз. Знайомство з 

колекцією препаратів. Тестовий контроль. 

2,5 

6 

Лікарські засоби, що 

діють на передачу 

збудження в 

холінергічних синапсах. 

06.10-

12.10 
Виконання індивідуальних завдань по 

лікарській рецептурі. Виписування рецептів і їх 

фармакологічний аналіз. Знайомство з 

колекцією препаратів. Тестовий контроль. 

2,5 

7 

Лікарські засоби, що 
впливають на передачу 
збудження в 
адренергічних синапсах. 
Адреноміметики, 
симпатоміметики. 
Антиадренергічні 
лікарські засоби, 
симпатолітики. 

13.10-

19.10 
Виконання індивідуальних завдань по 

лікарській рецептурі. Виписування рецептів і їх 

фармакологічний аналіз. Знайомство з 

колекцією препаратів. Тестовий контроль. 
2,5 

8 

Засоби для наркозу. 

Фармакологія і 

токсикологія спирту 

етилового. Засоби для 

лікування алкоголізму. 

20.10-

26.10 
Виконання індивідуальних завдань по 

лікарській рецептурі. Виписування рецептів і їх 

фармакологічний аналіз. Знайомство з 

колекцією препаратів. Тестовий контроль. 

2,5 



9 

Нейролептики, 

транквілізатори, солі 

літію, седативні 

лікарські засоби. 

27.10-

02.11 

 

Виконання індивідуальних завдань по 

лікарській рецептурі. Виписування рецептів і їх 

фармакологічний аналіз. Знайомство з 

колекцією препаратів. Тестовий контроль. 

2,5 

10 

Снодійні, 

протиепілептичні, 

протипаркінсонічні 

лікарські засоби. 

03.11-

09.11 
Виконання індивідуальних завдань по 

лікарській рецептурі. Виписування рецептів і їх 

фармакологічний аналіз. Знайомство з 

колекцією препаратів. Тестовий контроль. 

2,5 

11 

Психомоторні 

стимулятори. 

Антидепресанти. 

Ноотропні препарати. 

Аналептики. 

10.11-

16.11 
Виконання індивідуальних завдань по 

лікарській рецептурі. Виписування рецептів і їх 

фармакологічний аналіз. Знайомство з 

колекцією препаратів. Тестовий контроль. 

2,5 

12 

Фармакологія 

наркотичних та 

ненаркотичних 

анальгетиків. 

Нестероїдні 

протизапальні 

препарати. 

17.11-

23.11 
Виконання індивідуальних завдань по 

лікарській рецептурі. Виписування рецептів і їх 

фармакологічний аналіз. Знайомство з 

колекцією препаратів. Тестовий контроль. 2,5 

13 

Протиалергічні 
препарати. 
Протиалергічна та 
десенсибілізуюча дія 
глюкокортикостероїдних 
препаратів. Принципи 
лікування 
анафілактичного шоку. 
Імунотропні препарати. 

24.11-

30.11 
Виконання індивідуальних завдань по 

лікарській рецептурі. Виписування рецептів і їх 

фармакологічний аналіз. Знайомство з 

колекцією препаратів. Тестовий контроль. 
2,5 

14 

Гормональні препарати, 

їх синтетичні замінники 

та антагоністи. 

01.12-

07.12 
Виконання індивідуальних завдань по 

лікарській рецептурі. Виписування рецептів і їх 

фармакологічний аналіз. Знайомство з 

колекцією препаратів. Тестовий контроль. 

2,5 

15 

Фармакологія 

водорозчинних та 

жирозчинних вітамінних 

препаратів. 

08.12-

14.12 
Виконання індивідуальних завдань по 

лікарській рецептурі. Виписування рецептів і їх 

фармакологічний аналіз. Знайомство з 

колекцією препаратів. Тестовий контроль. 

2.5 

16 

Підсумковий 

модульний контроль 1 

(ПМК-1) (контроль 

практичної та 

теоретичної підготовки) 

15.12-

21.12 
Тестовий контроль. Виконання індивідуальних 

завдань.  
2,5 

      

Завідувач кафедри фармакології,      

 д.мед.н., професор                                                                         Зайченко Г.В. 

 

 


