
 

 

 

 

 
 



 

ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Сучасна фармакологія» складена 

відповідно до освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вплив лікарських засобів на организм 

людини, розглядання питань фармакодинамики та фармакокінетики лікарських 

речовин, негативного впливу лікарських засобів на організм людини.   

Міждисциплінарні зв'язки: Сучасна фармакологія як навчальна дисципліна 

ґрунтується на вивченні медичної біології, медичної хімії, біологічної та біоорганічної 

хімії, нормальної та патологічної фізіології, клінічної фармакології, терапії, хірургії, 

акушерства та гінекології та інтегрується з цими дисциплінами. 

Дана програма є частиною освітньої програми підготовки докторів філософії в рамках 

професійної спеціалізації, і розрахована на 12 кредитів, які засвоюються протягом 3 

років. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасна фармакологія» в межах 

професійної спеціалізації є формування у аспіранта поглиблених знань в галузі 

фармакології, клінічної фармакології, вивчення теоретичних і методологічних основ 

спеціальності, глибинне оволодіння дисципліною для якісного виконання 

оригінального наукового дослідження та формування навичок і вмінь щодо викладання 

дисципліни для забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації. 

 

1.2. Основними завданнями освітньої підготовки докторів філософії з дисципліни  

«Сучасна фармакологія»  є:  

1) здобути глибинні знання з фармакології та суміжних спеціальностей; 

2) поглиблено вивчити фармакологічну характеристику основних фармакологічних 

засобів та їх  механізми дії 

3) набути навички оцінювання співвідношення користь/ризик при застосування 

лікарських засобів 

4) поглиблено вивчити показання до застосування лікарських засобів відповідно 

знань фармакодинаміки, адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії 

з іншими медикаментами 

5) здобути поглиблені знання щодо прояв можливої побічної дії та симптомів 

передозування, методів їх попередження і лікування 

6) оволодіння технікою фармакологічного експеримента та сучасними методами 

дослідження в фармакології  

7) відпрацювання навичок та вмінь проведення аналізу результатів 

токсикометричних та фармакологічних досліджень.  

8) оволодіти вмінням організації та проведення навчальних занять  

9) здобуття навичок та вмінь навчально-методичної та виховної роботи 

10) набути навички застосування сучасних інформаційних технологій при 

викладанні фармакології 

 
1.3 Знання та вміння, якими повинні оволодіти фахівці після опанування 

дисципліни. Очікуванні результати навчання (компетентності). 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора 

філософії навчальна дисципліна «Сучасна фармакологія» забезпечує набуття аспірантами 

компетентностей:  

  - інтегральні: 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі фармакології, проводити оригінальне 

наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні 



 

здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних 

теоретичних або практичних знань та/або професійної практики. 

 -  загальні: 

1. Здатність до підвищення професійної кваліфікації. 

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати ідеї. 

3. Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших професій 

у національному та міжнародному контексті. 

4. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

 - спеціальні (фахові, предметні): 

1. Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом та освітньою 

діяльністю. 

2. Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері медицини та за напрямком 

наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези. 

3. Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження. 

4.Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей та завдань 

наукового проекту. 

5. Володіння сучасними методами наукового дослідження. 

6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз 

та узагальнення. 

7. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори 

суспільства.  

8. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій формі 

відповідно до національних та міжнародних стандартів. 

9. Здатність проводити статистичний аналіз даних з застосуванням інформаційних 

технологій. 

10. Здатність оформити у відповідністі з існуючими вимогами наукову публікацію в 

вітчизняний і закордонний журнал; представити наукові результати у вигляді доповіді. 

11. Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності. 

12. Здатність до лідерства, керування колективом. 

13. Дотримання етики та академічної доброчесності. 

 

Матриця компетентностей 

 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне 

наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі 

глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або 

професійної практики. 
Загальні компетентності 

1. Здатність до 

підвищення 

професійної 

кваліфікації 

Знати: 

• Закономірності 

когнітивних 

процесів  

• Стратегію освіти 

протягом життя 

• Методи 

продуктивного 

навчання 

• Теорії ціннісних 

орієнтацій та 

мотивації 

особистості 

Вміти: 

• Оперувати 

філософськими 

категоріями та 

доктринами  

• Використовува

ти методи 

самонавчання 

• Оцінювати 

рівень мотивації 

• Постійно 

вдосконалювати 

свій освітній та 

загально 

культурний рівень 

Визначати 

ціннісні 

орієнтації та 

мотиваційний 

рівень 

особистості.   

Здатність до 

самонавчання та 

самореалізації. 

Здатність до 

ефективної 

організації 

власного часу. 

Формування 

системного 

професійного, 

наукового світогляду 

та загального 

культурного 

кругозору. 

Розвиток когнітивних 

можливостей. 

Здатність до 

самонавчання та 

самореалізації 

2. Здатність виявляти, 

ставити та 

Знати: 

• Закономірності 

Вміти: 

Аналізувати дані, 

Комунікації з 

науковим 

Здатність до 

самостійного та 



 

вирішувати 

проблеми, здатність 

генерувати ідеї. 

розвитку 

фармакології. 

• Етапи та 

закономірності 

когнітивного 

процесу. 

• Етапи 

дослідницького 

процесу. 

отримані з 

інформаційних 

джерел 

 

керівником, 

колегами під час 

обговорення 

проблем, пошуку 

шляхів їх 

вирішення 

незалежного 

мислення, 

формулювання ідей 

та продукування 

гіпотез.  

 

3. Здатність до 

спілкування у 

професійному 

середовищі та з 

представниками 

інших професій у 

національному та 

міжнародному 

контексті. 

Знати: 

• особливості 

сприйняття різних 

цільових 

аудиторій; 

• основи риторики та 

теорії аргументації  

• професійну 

лексику та 

термінологію  в 

області 

фармакології 

Вміти: 

• вести 

комунікації з 

різними цільовими 

аудиторіями  

• виконувати різні 

соціальні ролі, 

• володіти 

культурою 

мовлення, 

методами 

аргументації 

Відстоювання 

власних 

наукових 

поглядів. 

Володіння 

вербальними та 

невербальними 

навичками 

спілкування. 

Взаємодія в 

колективі для 

виконання 

завдань 

Поширення наукових 

досягнень та ідей. 

4. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконаних 

робіт 

Знати: 

• стандарти якості  

• критерії оцінки 

якості 

• форми і методи 

оцінки результатів 

професійної  

діяльності 

Вміти: 

• проводити 

моніторинг 

освітнього та 

наукового процесу,  

• застосовувати 

ефективні методи 

оцінки когнітивної 

сфери 

• розробляти 

пропозиції щодо 

його 

удосконалення 

Взаємодія,  

співробітництво 

з колегами та 

керівництвом, 

хворими 

Покращення 

результатів власної 

діяльності  і 

результатів 

діяльності інших 

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати 

виконання завдань 

Доброчесність, 

довіра та 

відповідальність за 

власні дії. 

Спеціальні (фахові) компетенції 

1. Здатність до 

розуміння 

предметної області 

за обраним 

науковим напрямом 

та освітньою 

діяльністю 

Знати: 

• Зміст 

дисципліни 

«Сучасна 

фармакологія» 

відповідно до 

майбутньої 

професійної 

діяльності 

• Ключові 

концепції за 

напрямом 

наукового 

дослідження 

• Пріоритетні 

напрямки розвитку 

науки та медицини 

Вміти: 

• Аналізувати 

основні теорії та 

концепції за 

напрямом 

дослідження  

• Інтерпретувати 

результати 

досліджень за 

обраним науковим 

напрямом 

Формулювання  

власного 

судження та 

участь у 

дискусіях щодо 

основного 

змісту, методів, 

новітніх 

досягнень у 

фармакології та 

за напрямом 

наукового 

дослідження 

Безперервне 

самонавчання і 

самовдосконалення з 

навчальної 

дисципліни. 

 

2. Здатність виявляти 

потребу в 

додаткових знаннях 

у сфері медицини 

та за напрямком 

наукових 

досліджень, 

генерувати наукові 

гіпотези 

Знати: 

• Інформаційні 

світові ресурси  

• Сутність 

дослідницького 

процесу 

• Сучасні 

досягнення за 

Вміти: 

• Проводити 

критичний аналіз 

сучасної наукової 

літератури 

• Адекватно 

оцінювати 

досягнення та 

обмеження 

Використання 

інформаційних 

ресурсів для 

отримання  

інформації  

Комунікації та 

дискусії з 

фахівцями в 

певній галузі 

Використовувати 

сучасні інформаційні 

технології для 

проведення 

наукового пошуку 

Володіння 

методологією 

наукового 

дослідження для 



 

напрямком 

наукового 

дослідження 

• Новітні методи 

дослідження, їх 

інформативність, 

специфічність та 

чутливість 

досліджень за 

обраним науковим 

напрямом 

• Визначати 

ступінь вирішення 

проблем та потреби 

сучасної науки та 

медицини  

наукової 

діяльності 
коректного 

формулювання 

гіпотез та 

дослідницьких 

питань 

3. Здатність 

формулювати 

дослідницьке 

питання, 

розробляти проект 

наукового 

дослідження 

Знати: 

• Методологію 

наукових 

досліджень 

• Принципи 

генерування 

статистичних та 

наукових гіпотез 

• Технологію 

формулювання 

дослідницького 

питання 

• Види 

систематичних 

помилок, способи 

їх запобігання 

Вміти: 

• Формулювати 

дослідницьке 

питання та гіпотези 

• Визначати дизайн 

дослідження 

• Розробляти план 

дослідження 

• Оцінювати вплив 

факторів, що 

вмішуються 

• Передбачувати 

системні помилки 

Аргументація та 

доказ переваг 

розробленого 

проекту.  

Ведення 

дискусій щодо 

мети та завдань 

наукового 

проекту. 

Використовува-

ти знання та 

вміння з 

методології 

наукових 

досліджень для 

пошуку 

партнерів 

Ініціативність, 

самостійність, 

відповідальність. 

Запобігання 

систематичних 

помилок при 

виконанні наукового 

дослідження 

4. Здатність обирати 

методи та критерії 

оцінки (кінцеві 

точки) дослідження 

відповідно до цілей 

та завдань 

наукового проекту 

Знати: 

• Сучасні методи 

дослідження 

• Біомаркери 

різних процесів та 

станів, їх 

інформативність  

• Інформативні 

критерії оцінки 

процесів, функцій, 

явищ 

 

Вміти: 

• Обирати методи 

дослідження, 

адекватні для 

досягнення мети та 

завдань наукового 

проекту 

• Інтерпретувати 

результати різних 

методів досліджень 

Аргументація 

переваг обраних 

методів  

дослідження. 

Обговорювати  

інформативність 

методів 

дослідження з 

науковою 

спільнотою, 

можливість їх 

вдосконалення 

та комбінування 

Самостійний вибір 

адекватних методів 

дослідження 

 

5. Володіння 

сучасними 

методами 

наукового 

дослідження 

Знати  

• Специфічність 

та чутливість 

різних методів 

дослідження 

• Методики 

досліджень за 

тематикою 

наукового проекту, 

їх можливості та 

обмеження 

Вміти: 

• Використовувати 

сучасні методи 

дослідження 

• Використовувати 

методики 

дослідження 

• Модифікувати та 

поліпшувати  

методики 

дослідження 

Навчатися 

методам та 

методикам 

дослідження, 

обмінюватися 

інформацією та 

передавати 

знання колегам. 

 

Самостійне 

виконання наукового 

дослідження 

Точність та  

відтворюваність 

результатів 

дослідження 

6. Здатність 

інтерпретувати 

результати 

наукових 

досліджень, 

проводити їх 

коректний аналіз та 

узагальнення 

Знати: 

• Основи 

біостатистики 

• Методи 

статистичного 

аналізу 

• Представлення 

результатів 

статистичної 

обробки даних 

Вміти: 

• Обґрунтовувати 

розмір вибірки  

• Формулювати 

статистичні 

гіпотези 

• Адекватно 

використовувати 

методи 

статистичного 

аналізу  

 

Обґрунтування 

обраних методів 

аналізу та 

обговорення 

отриманих даних 

Відповідальність за 

проведення аналізу 

даних 

Отримання 

достовірних та 

відтворюваних 

результатів 

Запобігання 

шахрайства при 

обробці даних 

7. Здатність до Знати: Вміти: Комунікації та Відповідальне 



 

впровадження 

нових знань 

(наукових даних) в 

науку, освіту та 

інші сектори 

суспільства. 

• Технологію 

інформаційно-

патентного пошуку 

• Основи 

авторського права 

• Етапи та 

принципи 

реєстрації 

авторського права 

• Технологію 

отримання патенту 

• Проводити 

патентно-

інформаційний 

пошук 

• Реєструвати 

право 

інтелектуальної 

власності 

• Впроваджуват

и наукові 

досягнення у 

навчальний процес 

дискусії з 

фахівцями в 

певній галузі 

наукової 

діяльності 

Адаптувати 

результати 

наукових 

досліджень до 

освітніх програм 

та навчального 

процесу. 

патентування 

Регулярне оновлення 

освітніх програм та 

змісту навчання 

8. Здатність 

представлення 

результатів 

наукових 

досліджень в усній і 

письмовій мові 

відповідно до 

національних та 

міжнародних 

стандартів 

Знати: 

• Технологію 

презентації даних у 

виді постерів та 

презентацій 

• Технологія 

написання статей у 

національні 

наукові видання 

• Вимоги та 

технологія 

написання статті до 

міжнародного 

рецензованого 

видання 

• Перелік видань 

що індексуються у 

Scopus, Web of 

Science 

• Стандарти 

оформлення 

наукових робіт 

Вміти: 

• Працювати в 

Power Point, Prezi, 

Adobe Photoshop, 

Adobe Reader 

• Підготувати 

презентацію 

• Підготувати 

усну доповідь 

• Написати 

статтю відповідно 

до вимог наукового 

видання 

 

Академічна 

доброчесність 

Спілкування з 

рецензентами та 

редакцією 

журналу 

Аргументувати, 

критично 

оцінювати 

результати 

досліджень, 

дискутувати з 

наукових 

проблем 

Відповідальність за 

результати наукового 

дослідження  

Запобігання плагіату 

та  фальсифікаціям  

 

9. Здатність до 

організації та 

реалізації 

педагогічної 

діяльності 

Знати: 

• Стандарти вищої 

освіти за 

спеціальністю 

• Основи педагогіки  

• Дидактичні основи 

проблемного  

навчання  

• Компетентніст-ний 

підхід при 

проектуванні та 

реалізації освітньої 

діяльності 

• Форми організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності 

• Принципи студент-

орієнтованого 

навчання 

• Програму та зміст 

дисципліни, що 

буде викладатися 

Вміти: 

• формулювати 

цілі навчання та 

способи х 

досягнення 

• грамотно 

визначати зміст 

навчання та форми 

контролю  

• застосовувати 

новітні педагогічні 

технології; 

• моніторувати 

та управляти 

процесом навчання 

• використовува

ти сучасні 

інформаційні 

технології для 

оптимізації 

навчання 

 

Володіння 

основами 

дидактики, 

риторики, 

аргументації 

Застосування 

методів 

інтерактивного 

навчання  

Демонструвати 

лідерство та 

управляти 

процесом 

навчання 

 

Набуття ораторської 

майстерності 

Лідерство.  

Здатність до само 

оцінювання та 

неперервного 

самовдосконалення 

Відповідальність за 

ефективність 

навчального процесу 

 

10

. 

Здатність до 

лідерства, 

керування 

колективом 

Знати: 

• Теорію 

комунікацій 

• Механізми 

Вміти: 

• Формувати 

ефективні 

комунікації 

Здатність до 

комунікацій та 

керування 

різними 

групами, вміння 

Ініціативність, 

Лідерство та 

здатність до 

керування, 

Самореалізація 



 

ефективного 

управління 

• Психологію 

лідерства 

• Керувати 

колективом 

надихати та 

мотивувати 

студентів та 

колег  

11

. 

Дотримання етики 

та академічної 

доброчесності 

Знати: 

• Дослідницьку 

етику  

• Правові основи 

авторського права 

• Принципи 

запобігання 

плагіату, 

фальсифікацій та 

корупційних дій 

Вміти: 

• Самостійно 

виконувати 

освітню та наукову 

діяльність  

• Викладати свої 

погляди 

• Приймати 

власні рішення 

• Використовуват

и інформаційні 

технології для 

визначення ознак 

плагіату 

Доброчесне та 

відповідальне 

виконання 

освітньої та 

наукової 

діяльності,  

Отримання 

довіри та поваги 

серед колег та 

студентів 

Відповідальність за 

результати діяльності  

Доброчесність, 

довіра та 

відповідальність за 

власні дії. 

Запобігання плагіату,  

фальсифікаціям та 

корупційним діям 

 

Результати навчання: 

У результаті оволодіння освітньою програмою з навчальна дисципліна «Сучасна 

фармакологія» доктор філософії повинен:  

Знати: номенклатуру та сучасні класифікації лікарських засобів, основні шляхи 

фармакологічної корекції порушень функції органів та  систем, прояви можливої 

побічної дії, симптоми передозування, міри, що запобігають виникненню та сприяють 

усуненню небажаних реакцій; сучасні підходи й методи до виконання 

міждисциплінарних наукових досліджень, теорію процесу пізнання та технологію 

педагогічного процесу; сучасні досягнення за напрямком наукового дослідження. 

 

Вміти:  

• Проводити дослідження відповідно обраним методам  

• Інтерпретувати результати сучасних методів дослідження 

• Проводити критичний аналіз даних фармакологічних , токсикологічних, 

біохімічних, морфологічних досліджень  

• Використовувати сучасні досягнення науки і техніки при проведенні 

діагностичного пошуку та визначенні мети і завдань наукового дослідження  

• Формулювати наукове завдання - проблему  

• Розробляти дизайн дослідження; вміти вибирати методи дослідження, адекватні 

поставленим меті та завданням 

• Проводити оригінальні наукові дослідження 

• Отримувати та інтерпретувати нові наукові факти, що розширюють сферу знань 

в досліджуваній проблемі; 

• Проводити навчальні заняття та консультації 

• Виконувати навчально-методичну роботу 

• Впроваджувати досягнення науки і техніки у педагогічну практику;  

• Розвивати комунікації в професійному середовищі й громадській сфері для 

дисемінації наукових фактів в соціальному секторі  

• Сприяти технологічному, соціальному і культурному прогресу в академічному і 

професійному контексті 
 

На професійну спеціалізацію докторів філософії відводиться _360 _годин (12 кредитів 

ЄКТС). 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

Характеристика навчальної 

дисципліни 



 

кваліфікаційний рівень денна форма навчання 

Кількість кредитів  12 

Галузь знань 

22 «Охорона здоров’я» 

(шифр і назва галузі знань) 

Нормативна 

Модулів – 1 Спеціальність: 

222 «Медицина»  

(код і найменування 

спеціальності) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-3 

Загальна кількість годин – 

360 

Семестри: І-VI 

Лекції 

Годин навчання: 

аудиторних – 100 

самостійної роботи 

аспіранта – 260 

Освітньо-науковий рівень: 

доктор філософії 

20 год. 
Семінари 

80 год. 

Самостійна робота 

260 год. 

Вид контролю: заліки, реферат 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни «Сучасна фармакологія» включає 

4 змістових модуля: 

Змістовий модуль 1. Теоретична підготовка та педагогічна практика з дисципліни  

Вивчення спеціальності спрямоване на засвоєння основних концепцій, розуміння 

теоретичних та практичних проблем медицини, вирішення яких базується на знаннях 

сукупністі процесів, що виникають при взаємодії  лікарських засобів з біологічними 

системами, закономірності між хімічною будовою, фізикохімічними та квантово-

хімічними властивостями і фармакологічною дією ліків. Вивчення  історії розвитку та 

сучасний стан наукових знань з фармакології. Оволодіння спеціальною термінологією.  

Аспірант вивчає основну спеціальність, відвідуючи лекції та практичні заняття 

професорів та доцентів зі спеціальності, на семінарах з підготовки молодих викладачів, 

під час власної педагогічної практики.  

Змістовий модуль 2. Навчально-методична робота 

Включає курс семінарів з організації методичної роботи та принципів реалізації різних 

видів навчально-методичної діяльності, як то написання тестових та ситуаційних 

завдань навчального та контролюючого видів, підготовка методичних рекомендацій та 

посібників, впровадження інтерактивних методів навчання під час занять та лекцій, 

принципи організації поза аудиторної роботи, дистанційної освіти.  

Змістовий модуль 3. Оволодіння сучасними методами дослідження 

Даний модуль спрямований на оволодіння фармакологічними та токсикометричними 

методами дослідження через безпосередню роботу у лабораторіях університету. Даний 

курс включає ротацію у наступних лабораторіях: 

1)  Лабораторія  фармакологічного скринінга Навчального медико-лабораторного 

центру 

2) Відділ молекулярної фармакології і функціональної біохімії Навчального 

медико-лабораторного центру 

3) Відділ експериментальної патофізіології і функціональної морфології 

4) Відділ молекулярно-генетичних досліджень Навчального медико-лабораторного 

центру 

Змістовий модуль 4. Інтернаціоналізація навчання та наукової роботи. 

Даний модуль передбачає інтегрування PhD кандидата у світове навчальне та наукове 

професійне середовище через участь у міжнародних конференція, симпозіумах, 

воркшопах, літніх навчальних школах, проходження курсів навчання у інших 

університетах та он-лайн.  



 

3. Структура навчальної дисципліни «Сучасна фармакологія» 

 

1. Структура освітньої програми на три роки  

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

Лекції Семінар

и 

Самостійна 

робота 

1-й рік навчання 

Змістовий модуль 1. Теоретична підготовка та педагогічна практика 

 

Вивчення дисципліни 

згідно інтегральному плану  

130 20 80 30 

Змістовий модуль 2. Навчально-методична робота 

Методичні засідання 

кафедри  

26   26 

Проведення  відкритого 

заняття 

4   4 

Разом за 1-й рік навчання 160 20 80 60 

2-й рік навчання 

Змістовий модуль 3. Оволодіння сучасними методами дослідження 

Лабораторія  

фармакологічного 

скринінга 

40   40 

Відділ молекулярної 

фармакології і 

функціональної біохімії 

30   30 

Відділ експериментальної 

патофізіології і 

функціональної морфології 

14   14 

Відділ молекулярно-

генетичних досліджень 

16   16 

Разом за 2-й рік навчання 100   100 

3-й рік навчання 

Змістовий модуль 4. Інтернаціоналізація освіти  

Он-лайн курси 50   50 

Участь у міжнародних 

заходах (конференції, 

воркшопи, літні школи) 

50   50 

Разом  за 3-й рік навчання 100   100 

Усього годин за  

3 роки 360 20 80 260 

 

4. Теми лекцій 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальна фармакологія. Основи фармакодинаміки та 

фармакокінетики. Побічна дія та взаємодія лікарських засобів. 

2 

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

3 Фармакологія центральної нервової системи. 2 

4 ЛЗ, що регулюють мозковий кровообіг. Нейропротектори  

5 Фармакологія системи дихання 2 



 

6 Фармакологія системи травлення 2 

7 Фармакологія засобів, що впливають на серцево-судинну систему. 2 

8 Фармакологія ЛЗ, що впливають на функцію нирок та міометрію 2 

9 Гормональні лікарські засоби 2 

10 Антисептики. Антибіотики. Сульфаніламіди, та ін. синтетичні 

протимікробні засоби. 

2 

 РАЗОМ 20 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Загальна фармакологія. Розвиток лікознавства та історія 

фармакології. 

2 

2.  Засоби, що впливають на аферентну іннервацію 2 

3.  М, Н - холіноміметики та холінолітики, 

антихолінестеразні засоби. 

2 

4.  М-холіноміметичні та М-холінолітичні засоби. 2 

5.  Н-холіноміметичні та Н-холінолітичні засоби. 2 

6.  Адреноміметики. Адреноблокатори. Симпатолітикі 2 

7.  Наркотичні анальгетики. Ненаркотичні анальгетики 2 

8.  Нейролептики, транквілізатори, седативні. 4 

9.  Снодійні, протисудомні, антипаркінсонічні засоби. 4 

10.  Психотонічні ЛС. Антидересанти. 2 

11.  Аналептики. Адаптогени. Ноотропи. 4 

12.  Фармакологія системи дихання 2 

13.  Фармакологія системи травлення. 2 

14.  Серцеві глікозиди. Протиаритмичні засоби. 4 

15.  Засоби, що нормалізують коронарний та мозковий кровообіг. 4 

16.  Гіпотензивні та протисклеротичні засоби. 4 

17.  Речовини, що впливають на функцію міометрію та нирок 2 

18.  Фармакологія крові. 4 

19.  Гормональні засоби. 4 

20.  Антигистамінні засоби, фармакологія імунітету. 2 

21.  Вітамінні та ферментні ЛЗ 2 

22.   Антибіотики. 4 

23.  Сульфаніламіди, нітрофурани, оксіхіноліни, хіноксаліни, 

противогрибкові засоби. 

4 

24.  Протитуберкульозні та противірусні засоби. 4 

25.  Протигельмінтні,протипротозойні, протиспірохетозні  

антисептичні  дезинфікуючі  ЛЗ. 

4 

26.  Побічна дія ліків. Лікування гострих отруєнь 2 

27.  Підсумковий модульний контроль 4 

 Разом 80 

 

6. Самостійна робота 

№ Назва теми Кількість 

годин 

1 Державний фармакологічний центр МОЗ України. Структура, функції. Роль і 

місце лікаря в системі фармакологічного нагляду за безпечним застосуванням 

ліків. 

10 



 

2 Сучасні принципи хіміотерапії. Небажані ефекти сульфаніламідів, 

антибактеріальних різних груп. 

10 

3 Антибіотики. Побічні ефекти окремих груп антибіотиків. Сучасні проблеми 

застосування. Поняття про біотики. 

10 

4 Лікарські та хімічні речовини, які викликають зловживання, нарко- і 

токсикоманіі. Медико-соціальні аспекти та методи фармакотерапії. 

10 

5 Сучасні проблеми лікування цукрового діабету. Інсуліни. Синтетичні 

протидіабетичні засоби. Небажані ефекти. 

10 

6 Лікарські засоби що впливають на фосфорно-кальцієвий обмін. Принципи 

лікування остеопорозу та остеохондрозу. Урикозурічні препарати. 

10 

7 Особливості сучасної імунофармакології. Вакцини, імуноглобуліни та інші 

складні біологічно-активні препарати: особливості та умови застосування. 

10 

8 Сучасні уявлення про фармакотерапію виразкової хвороби шлунка та 12-палої 

кишки. Гастропротектори. Гепатопротектори. 

10 

9 Сучасні проблеми та особливості застосування протипухлинних препаратів. 

Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню радіонуклідів. 

10 

10 Лікарські засоби що застосовуються у перінатальній та педіатричній практиці. 

Характеристика. 

10 

11 Інструментальні методи скринінгу біологічної активності хімічних сполук. 

Віртуальний, панельний скринінг. Фармакофорні і інші моделі скринінгу. 

10 

12 Оволодіння методами роботи з експериментальними тваринами. Техніка 

фіксації, введення препаратів (внутрішньошлунково, внутрішньовенно, 

підшкірно) 

20 

13 Оволодіння методами оцінки антиоксидатної активності потенційних препаратів 20 

14 Оволодіння методами визначення гострої токсичності за методом Кербера і 

Прозоровського 

20 

15 Оволодіння методами оцінки специфічної активності потеціальних препаратів з 

нейропротектівної і протиішемічної дією 

20 

16 Оволодіння методами оцінки специфічної активності потеціальних препаратів з 

нейропсіхотропним дією (аналептичної, анксиолитическої, снодійної, 

ноотропної, антидепресивної, протисудомної) 

20 

17 Оволодіння методами оцінки специфічної активності потеціальних препаратів з 

кардіопротектівним, антигіпертензивних, антиангінальну дією 

40 

18 Оволодіння методами оцінки специфічної активності потеціальних препаратів з 

актопротктівною дією 

10 

РАЗОМ 260 

 

 7. Індивідуальні завдання   

Підбір та огляд наукової літератури за тематикою науково-дослідної роботи 

аспіранта з підготовкою наукової доповіді на конференціях, конгресах, симпозіумах. 

Експериментальне дослідження за тематикою науково-дослідної роботи кафедри з 

публікацією результатів у наукових виданнях. 

8. Методи навчання  

Освітня підготовка аспірантів передбачає використання інтерактивних методів 

навчання з акцентом на відпрацюванні навичок та вмінь використання набутих знань. 

Крім того, передбачене використання дистанційного навчання – з залученням 

аспірантів до міжнародно визнаних курсів та освітніх ресурсів. 

Видами навчальних занять з дисципліни «Сучасна фармакологія» є:  

а) лекції,  

б) практичні заняття із використанням комп’ютерної техніки,  

в) самостійна робота аспірантів,  

г) індивідуальні консультації; 



 

д) дистанційне навчання (залученням аспірантів до міжнародно визнаних курсів 

та освітніх ресурсів). 

                                                                                                  

9. Методи контролю  

Форма поточного контролю обирається науковим керівником та керівником 

Навчального медико-лабораторного центру. За умов успішного завершення курсу та 

досягнення мети й завдань навчання аспірант отримує сертифікат, у якому зазначено 

назву навчального курсу, перелік набутих навичок та вмінь, а також рівень їх 

опанування. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

  Проміжний контроль рівня знань з дісципліни та опанування навичок педагогічної 

майстерності проводиться шляхом відкритого заняття.  

Проміжний контроль успішності засвоєння освітньої програми проводиться наприкінці 

кожного року – під час річної атестації.  

Підсумковий контроль успішності навчання проводиться на основі оцінки оцінювання: 

- виконаного індивідуального завдання (розроблені методичні рекомендації) 

- проведеного відкритого заняття 

Успішне засвоєння освітньої програми є умовою дозволу до захисту дисертаційної 

роботи. 

Оцінка за модуль 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 аспірант 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. 

 Остаточна конвертація середньої арифметичної кількості балів проводиться 

перед підсумковим контролем відповідно наступної таблиці: 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

Бали ECTS 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

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 3,77-3,80 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 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 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 3,37-3,40 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 3,05-3,08 62 

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

3,0 60 

 

Перевірка знань здійснюється з метою одержання зворотної інформації про зміст 

і характер досягнення аспірантів у навчальному процесі, а також про успішність 

викладання. Перевірка 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. 

 

Залік здійснюється по завершенню вивчення тем кожного змістового модуля на 

останньому контрольному занятті. Форми проведення підсумкового контролю мають 

бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. До 

заліку контролю допускаються аспіранти, які відвідали усі передбачені навчальною 

програмою з дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість 

балів, не меншу за мінімальну.    

Програма заліку включає обов’язкову і варіативну частини.  

Обов’язкова частина охоплює наукові та практичні питання «Сучасної 

фармакології»  та складається з виконання завдань різних типів:  

1. теоретичне завдання передбачає письмову 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;  

2. аналітичне завдання – це письмове розв’язання комплексного ситуаційного 

завдання, а саме призначення комбінації умовному пацієнту лікарських засобів, 

визначення їх взаємодії, побічної дії та ін. 

Варіативна частина стосується наукових та практичних аспектів відповідно до 

обраного напряму дисертаційної роботи: 

3. методологічне завдання передбачає визначення та обґрунтування методологічних 

засад проведення дослідження чи процедур за запропонованою темою, визначення 

дизайну дослідження. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні 

заліку, становить 80 балів. 

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

 

10. Методичне забезпечення 

1. Лекції з дисципліни. 

2. Методичні розробки для викладачів з навчальних занять 

3. Методичні розробки для студентів з навчальних занять 

4. Методичні розробки для студентів із самостійної позааудиторної роботи 



 

5. Збірник тестових завдань; електронний банк тестових завдань, банк тестових завдань 

на паперових носіях, ситуаційні завдання у складі методичних розробок для студентів  

6. Перелік навчального обладнання, технічних засобів навчання. 

1. Презентації лекцій: 

• Загальна фармакологія 

• Фармакокінетика 

• Рецептори та їх ліганти 

• Біоетика і біобезпека доклінічного вивчення лікарських препаратів 

• Доклінічне вивчення потенціальних нейропротекторів 

• Доклінічне вивчення потенціальних кардіопротекторів 

• Доклінічне вивчення потенціальних ендотеліопротекторів 

• Методи дослідження в фармакології 

• Фармакологія ЦНС.  

• Фармакологія серцево-судинної системи 

• Хіміотерапія 

• Фармакологія гормональних засобів 

2. Набір лікарських препаратів по різним відділам курсу. 

3. Набір таблиць за всіма розділами курсу  фармакології  

4. Контрольні карти до програмованого опитування по темам: 

• Фармакологія ЦНС  

• Фармакологія кровотворення 

• Фармакологія серцево-судинної системи 

• Фармакологія дихальної системи  

• Фармакологія ендокринної системи 

• Фармакологія травної системи 

• Антибіотики 

• Холінергічні ЛЗ 

• Адренергічні ЛЗ 

• Фармакокінетика 

• Антибактеріальні ЛЗ 

5. Набір тестових завдань з курсу «Сучасна фармакологія». 

6. Набір ситуаційних завдань з курсу «Сучасна фармакологія». 

7. Набір практичних навичок проведення фармакологічного експеримента. 

8. Технічні засоби навчання: 

• Комп'ютери. 

• Мультимедійні дошки. 

 

11. Рекомендована література 

Базова: 

1. Фармакологія / І.С.Чекман, Н.О.Горчакова, І.Ф.Бєленічев та шнш.-Під ред акад. 

І.С.Чекмана.- К.: «Вища школа», 2016.- 783 с. 

2. Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: М., 2017.- 681 

с. 

3. Фармакологія  з основами патології / Колесник Ю.М., Чекман І.С., Бєленічев І.Ф, 

Бухтіярова Н.В., Моргунцова С.А.- Запоріжжя, 2019.-542с. 

4. Тести по фармакології для студентів медичного факультету. /Бєленічев І.Ф.,Дунаєв 

В.В.,Бухтіярова Н.В. та інш.. – З.: Запорізький державний медичний університет. 

2013, - 115 с. 

Додаткова: 

1. Дроговоз С.М., Страшний В.В. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та 

студенту: Підручник-довідник, 2002.- 480 с. 

2. Ф.В. Пидаев, В.Г. Передерий. Болонский процесс в Европе. К., 2004. 



 

3. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. „Освіта України”, № 60-

61, 10.08.2004. 

4. Л.Л. Товажнянський, Є.І. Сокол, Б.В. Клименко. Болонський процес: цикли, 

ступені, кредити. Харків, 2004. 

5. Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін. МОЗ 

України, НМУ. К., 2004. 

6. Мазур И. А., Чекман И. С., Беленичев И. Ф. и др. Метаболитотропные препараты – 

Запорожье, 2007. – 304 с  

7. Проектування кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

Методичні рекомендації для слухачів ФПК кафедри психології та педагогики НМУ. 

К.,2005. 

8. Медична освіта в Україні. К., 2005, 383 с. 

9. Машковский М.Д. Лекарственные средства: В 2-х т.- 15-е изд., новое.- М: ООО изд-

во «Новая Волна», 2004. 

10. Загальна фармакологія, Чекман І.С., Бєленічев І.Ф., Горчакова Н.О., Бухтіярова 

Н.В., Моргунцова С.А._Запоріжжя, 2016.-240с. 

11. Фармакотерапія в геріатричній клініці / Безруков В. В., Купраш Л. П., Горчакова Н. 

О., Бєленічев І. Ф., Нагорна О. О., Гріненко Ю. О., Купраш О. В., Гударенко С. О.,  

Моргунцова С. А., Риженко О. І..: Монографія. – Дніпро : Видавництво «ПП 

Кулік».- 166 с. 

12. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природнично-наукових 

дисциплін для медичного факультету.   За ред. В.Ф.Москаленка, О.П.Cоловця та ін.  

\  Крок-1 Загальна лікарська підготовка\ Київ “Медицина” 2004.-366 с. 

13. Катцунг Б. Базисная и клиническая фармакология: в 2-х т.- Санкт-Петербург, 1998. 

14. Венгеровский А.И. Лекции по фармакологии.-Томкс, 1998.- 480 с. 

15. Лоуренс Д.Р., Бенитт П.Н. Клиническая фармакология: Пер. с англ.- В 2-х т.- М.: М., 

1993. 

16.  Беленичев И.Ф. Нейропротекция и нейропластичность / И. Ф. Беленичев, В.И. 

Черний, Е.А. Нагорная [и др.]. – К.: Логос, 2015. – 510 с. 
 

12. Інформаційні ресурси: 

1. Доклиническое изучение специфической активности потенциальных 

нейропротективных препаратов/ И.С.Чекман, Ю.И.Губский, И.Ф.Беленичев, 

Ю.М.Колесник.- Методические рекомендации Государственного Фармакологического 

Центра МОЗ Украины,Киев.-2010.-81с. 

2. Handbook of Biochemistry and Molecular Biology, Fourth Edition/Roger L. Lundblad, 

Fiona Macdonald.- CRC Press,2010.-1098 p.;  

 3. Миронов А.Н., Бунатян Н.Д. Руководство по проведению доклинических 

исследований лекарственных средств. Часть первая. - Москва : ФГБУ НЦЭСМП, 

2012.- 944с. 

4. Стефанов А.В. Доклинические исследования лекарственных средств.- Киев: 

Авиценна, 2002.-568 с. 

5.http://www.hotcourses.ru/study/trainingdegrees/international/postgraduate/pharmacologyru  

6. healthcarestudies.com/PhD 

7. Clive P. Page Integrated Pharmacology.- Elsevier, 3th ed.-744 р. 

8. http://www.usmle.org/index.html 

9. http://www.ecfmg.org/ 

10. http://www.prometric.com/default.htm 

 

 

http://www.usmle.org/index.html
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ecfmg.org%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.prometric.com%2Fdefault.htm

