
Запорізький державний медичний університет 

СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни «Сучасна фармакологія» 

Третій (освітньо-науковий) рівень – доктор філософії 

Спеціальність 222 Медицина 

1. Контактна інформація:  
Викладач: проф. Бєленічев Ігор Федорович, проф. Білай Іван Михайлович 

e-mail: i.belenichev1914@gmail.com 

кафедра: фармакологшіі та медичної рецептури, клінічної фармації, фармакотерапії, 

фармакогнозії та фармацевтичної хімії 

адреса: пр. Маяковського, 26 

 

2. Анотація курсу: 

Семестр(и): 1-6.  

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 360 год., з них лекції – 20 год., практичні заняття – 80 

год., самостійна робота – 260 год., кількість кредитів ЄКТС – 12.  

Мета курсу: розвиток у майбутнього доктора філософії наступних 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: здатність до підвищення професійної кваліфікації; здатність виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми, здатність генерувати ідеї; здатність до спілкування у професійному 

середовищі та з представниками інших професій у національному та міжнародному контексті; 

здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт;  

- спеціальні (фахові, предметні): здатність до розуміння предметної області за обраним науковим 

напрямом та освітньою діяльністю; здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері 

медицини та за напрямком наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези; здатність 

формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження; здатність 

обирати методи та кінцеві цілі дослідження відповідно до цілей та завдань наукового проекту; 

володіння сучасними методами наукового дослідження; здатність інтерпретувати результати 

наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та узагальнення; здатність до впровадження 

нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори суспільства; здатність 

представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій мові відповідно до 

національних та міжнародних стандартів; здатність до організації та реалізації педагогічної 

діяльності; здатність до лідерства, керування колективом; дотримання етики та академічної 

доброчесності. 

 

Результати навчання дисципліни: 

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  

- Уміти з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з суб’єктами взаємодії, 

застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи власні 

інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації;  

- Брати участь у дискусіях із фахівцями у фармакології; 

- Демонструвати етичну поведінку в дотриманні принципів наукового дослідження; 

- Дотримуватися етичних принципів при роботі з лабораторними тваринами; 

- Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих 

наукових результатів; 

- Виявляти ініціативу та соціальну відповідальність за результати прийняття рішень у різних 

ситуаціях;  

- Виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності; 

- Сприяти технологічному, соціальному і культурному прогресу в академічному і професійному 

контексті 

 

Необхідні навчальні компоненти (пререкізити, кореквізити і пост реквізити): в межах 

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

Зміст дисципліни: 4 змістових модулів, 27 практичних занятий и 10 лекцій : 

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

- Тема 2. Засоби, що впливають на аферентну іннервацію. 

- Тема 3. М, Н - холіноміметики та холінолітики, антихолінестеразні засоби. 

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

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

- Тема 6. Адреноміметики. Адреноблокатори. Симпатолітикі. 

- Тема 7. Наркотичні анальгетики. Ненаркотичні анальгетики. 

- Тема 8.Снодійні, протисудомні, антипаркінсонічні засоби. 

- Тема 9. Нейролептики, транквілізатори, седативні 

- Тема 10. Психотонічні ЛС. Антидересанти. 

- Тема 11 Аналептики. Адаптогени. Ноотропи  

- Тема 12. Фармакологія системи дихання 

- Тема 13. Фармакологія системи травлення. 

- Тема 14. Серцеві глікозиди. Протиаритмичні засоби. 

- Тема 15. Засоби, що нормалізують коронарний та мозковий кровообіг 

- Тема 16. Гіпотензивні та протисклеротичні засоби 

- Тема 17. Речовини, що впливають на функцію міометрію та нирок 

- Тема 18. Фармакологія крові. 

- Тема 19. Гормональні засоби. 

- Тема 20. Антигистамінні засоби, фармакологія імунітету 

- Тема 21. Вітамінні та ферментні ЛЗ 

- Тема 22. Антибіотики. 

- Тема 23. Сульфаніламіди, нітрофурани, оксіхіноліни, хіноксаліни, противогрибкові засоби. 



- Тема 24. Протитуберкульозні та противірусні засоби. 

- Тема 25. Протигельмінтні,протипротозойні, протиспірохетозні  антисептичні  дезинфікуючі  ЛЗ. 

- Тема 26. Побічна дія ліків. Лікування гострих отруєнь 

- Тема 27. Підсумковий модульний контроль 

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

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

освітніх ресурсів). 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна. 

Форми підсумкового контролю:  заліки. 

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: 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: 1)виконаного індивідуального 

завдання (розроблені методичні рекомендації), 2) 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. 

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.  

 

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 використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. 


