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Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань 

та практичних навичок щодо засвоєння основних питань з медичної рецептури, фармакології, 

фармакологічного маркетингу, та фармакологічної безпеки ліків у світі і в Україні. 
Міжпредметні зв'язки: дисципліна «Рецептура» в структурно-логічній схемі 

дисциплін базується на набутих відповідних знаннях зі шкільної програми та інтегрується з 

вивченням таких дисциплін: медична хімія, латинська мова та медична термінологія, медична 

та біологічна фізика, біологічна та біоорганічна хімія. Вивчення дисципліни формує засади 

подальшого вивчення студентом таких дисциплін, як фармакологія та усі клінічні дисципліни, 

що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» в процесі подальшого 

навчання та у професійній діяльності, надає можливість отримати практичні навички та 

формувати професійні вміння для призначення лікарських засобів при певних патологічних 

станах та в період догляду за хворими. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог;  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння 

предметної області та професійної діяльності; здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово; здатність спілкуватись іноземною мовою; здатність використовувати 

міжнародні латинські терміни, скорочення  і кліше у фаховому усному й писемному мовленні; 

здатність до ведення медичної документації. 
Програмні результати навчання: використовувати державну мову та знання іноземної 

мови для пошуку інформаційних медичних джерел, моніторингу сучасних тенденції розвитку 

галузі, їх аналізу та прийняття обґрунтованих рішень,  нести відповідальність за своєчасне 

набуття сучасних знань. Вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення 

на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну технологію, готувати звіт про 

особисту виробничу діяльність за узагальненою формою. 
Очікувані результати навчання:  
знати: структуру рецепта, загальні правила виписування рецептів та заповнення 

рецептурних бланків згідно з вимогами діючих наказів; сучасні лікарські форми, які 

застосовують у практичній медицині; класифікацію лікарських засобів за основними 

фармакологічними групами; номенклатуру найбільше вживаних препаратів кожної 

фармакологічної групи; основні питання фармакокінетики та фармакодинаміки вивчених 

лікарських засобів; показання та протипоказання до застосування лікарських засобів, їх 

побічну дію та заходи щодо її запобігання; правила обліку та безпечного зберігання 

сильнодіючих, отруйних та наркотичних засобів, а також рецептурних бланків на ці 

препарати. 
вміти:  виписувати рецепти на препарати в сучасних лікарських формах, дозволених 

для виписування; оформляти вимоги лікувально-профілактичних закладів, виписувати в них 

лікарські засоби; аналізувати терапевтичну та побічну дію найбільше вживаних лікарських 

засобів; оцінювати можливість і доцільність практичного застосування лікарських засобів за 

певних патологічних станів на основі знань про їх властивості, механізм та локалізацію дії; 

використовувати лікарські засоби у випадку надання невідкладної допомоги та виписувати на 

них рецепти; користуватися довідковою літературою; розрізняти форми ліків, оцінювати 

особливості їх застосування та шляхи уведення для досягнення максимального лікувального 

ефекту; класифікувати лікарські препарати за основними фармакологічними групами; 

оцінювати можливість та доцільність препаратів, ґрунтуючись на знаннях їхніх властивостей, 

механізму та локалізації дії; працювати з лікарськими препаратами; вести облік та 



дотримуватися правил безпечного зберігання сильнодіючих, отруйних та наркотичних 

речовин, а також рецептурних бланків на них; виписувати рецепти на найбільш вживані 

лікарські препарати. 
Зміст навчальної дисципліни: 

Фармакокінетика. Фармакодинаміка. Біотрансформація, взаємодія ліків: 
фармакокінетика лікарських засобів. Шляхи введення лікарських засобів (ентеральний і 
парентеральний, їх різновиди). Види всмоктування і їх основні механізми (активний 
транспорт, пасивна і полегшена дифузія, фільтрація, піноцитоз). Поняття про біодоступність 
та біоеквівалентність. Зв’язування лікарських засобів з білками плазми крові та іншими 
біолігандами. Розподіл ліків в організмі. Проникнення через гістогематичні бар’єри: 
плацентарний, гематоенцефалічний та інші. Депонування ліків. Біотрансформація ліків, її 
види. Роль цитохрому Р-450. Шляхи екскреції ліків з організму. Поняття про основні 
фармакокінетичні параметри (константа швидкості всмоктування, період напівелімінації, 
стаціонарна концентрація, кліренс препарату). Вікові особливості фармакокінетики (у дітей 
перших років життя та у осіб похилого віку). Визначення дози, види доз: разова, добова, 
курсова, порогова, ударна, роздрібнена, підтримуюча, профілактична, лікувальна, середня і 
вища терапевтична, токсична і смертельна. Широта терапевтичної дії. Концентрація 
лікарського засобу в лікарський формі або біологічній рідині. Значення залежності 
“концентрація (доза) – ефект” у фармакології. Фармакодинаміка лікарських засобів. Поняття 
про рецептори, в тому числі специфічні, агоністи, антагоністи. Синергізм, потенціювання, 
антагонізм ліків.  

Закон України «Про лікарські засоби». Введення в лікарську рецептуру. Тверді 

лікарські форми. М’які лікарські форми. Hедозовані лікарські форми: поняття про 

лікарську рецептуру, лікарську сировину, речовину, засіб, форму, препарат. Рецепт: структура 

та правила виписування рецептів для дорослих та дітей, види рецептурних бланків. Аптека. 

Визначення фармакопеї, види фармакопей. Поняття про офіцинальні лікарські засоби. 

Лікарські форми. Тверді лікарські форми (порошки, присипки, таблетки, капсули, кахети, 

глосети, пастилки, карамелі, драже, мікродраже, спансули, гранули). Мякі лікарські форми 

(мазі, пасти, лініменти, пластирі, припарки, аплікації, супозиторії). 
Рідкі лікарські форми. Розчини для внутрішнього і зовнішнього використання і для 

ін’єкцій. Аерозолі. Настої та відвари, настойки, екстракти, суспензії, мікстури: рідкі 

лікарські форми (краплі всередину, очні краплі, крапля у ніс та вушні). Розчини для інєкцій. 

Вимоги до інєкційних розчинів, правила виписування; шляхи введення. Рідкі лікарські форми 

(мікстури, краплі всередину, настойки, екстракти, настої, відвари, слизи, сиропи, ароматичні 

води, емульсії, суспензії, магми, напої, лимонади, еліксири, бальзами, клізми, інгаляції, 

аерозолі). Правила виписування; шляхи введення. 
Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в холінергічних синапсах. 

Холіноміметики, антихолінестеразні засоби, реактиватори холінестерази. Токсикологія 

нікотину та шляхи боротьби з тютюнопалінням: анатомо-фізіологічні властивості 

вегетативної нервової системи. Сучасні уявлення про нервові синапси, медіатори та 

рецептори. Класифікація засобів, що впливають на вегетативну нервову систему. Лікарські 

засоби, що впливають на функцію холінергічних нервів. Поняття про холінергічні рецептори. 

Класифікація засобів, що впливають на функцію холінергічних нервів. Фармакологічні 

ефекти, що виникають при збудженні та пригніченні холінорецепторів. Холіноміметичні 

лікарські засоби М- та Н- холіноміметичні лікарські засоби. Фармакологія карбахоліну. М-
холіноміметики. Фармакологічна характеристика пілокарпіну гідрохлориду. Вплив на орган 

зору, гладенькі м’язи внутрішніх органів, секрецію залоз, серцево-судинну та сечостатеву 

системи. Показання до застосування.  
Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в холінергічних синапсах. 

М-,Н-холіноблокатори: холіноблокуючі лікарські засоби. М- та Н- холіноблокатори. 

Фармакологія циклодолу. Показання до застосування. Побічні ефекти. М-холіноблокуючі 

лікарські засоби. Фармакологічна характеристика атропіну сульфату. Показання до 

застосування. Гостре отруєння атропіном та рослинами, що його містять. Заходи допомоги. 

Платифіліну гідротартрат, скополаміну гідробромід, екстракт беладонни, іпратропію бромід 

(атровент), пірензепін (гастроцепін). Порівняльна характеристика. Показання до застосування. 



Побічні ефекти. 
Н-холіноблокатори (міорелаксанти та гангліоблокатори). Класифікація 

гангліоблокаторів. Механізм дії. Фармакологічні ефекти, показання до застосування, побічна 
дія. Характеристика препаратів: бензогексоній, гігроній, пентамін. Класифікація 

міорелаксантів. Фармакокінетика, фармакодинаміка тубокурарину хлориду. Показання до 

застосування, побічна дія. Порівняльна характеристика міорелаксантів: панкуронію бромід, 

піпекуронію бромід, рокуронію броміду.  
Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в адренергічних синапсах. 

Адреноміметики. Симпатоміметики: лікарські засоби, що впливають на адренергічну 

іннервацію. Сучасні уявлення про адренергічні рецептори, їх види та локалізація. 

Класифікація засобів, що впливають на адренергічну інервацію. Адреноміметичні лікарські 

засоби. Фармакологічна характеристика адреноміметиків. Фармакокінетика, 

фармакодинаміка епінефрину (адреналіну гідрохлорид). Показання до застосування.  
Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в адренергічних синапсах. 

Антиадренергічні засоби (адреноблокатори, симпатолітики). Дофамінергічні, 

серотонінергічні та ГАМК-ергічні лікарські засоби: антиадренергічні лікарські засоби. 

Адреноблокуючі лікарські засоби. Особливості застосування α-адреноблокаторів (доксазозин, 

теразозин), механізм дії та фармакологічні ефекти β-адреноблокаторів. Порівняльна 

характеристика пропранололу /анаприліну/, атенололу, метопрололу. Симпатолітики 

(резерпін, октадин). Механізм дії та показання до застосування, побічні ефекти. 
Місцевоанестезуючі, подразнювальні, в’яжучі, обволікаючі, адсорбуючі засоби: 

лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію. Класифікація засобів, що впливають 

на аферентну іннервацію (лікарські засоби, що знижують чутливість закінчень аферентних 

нервів, та лікарські засоби, що стимулюють закінчення аферентних нервів). Лікарські засоби 

для місцевої анестезії. Класифікація за хімічною будовою та за використанням для різних 

видів анестезії. Вимоги до препаратів групи місцевих анестетиків. Фармакологія складних 

ефірів (прокаїну, бензокаїну (анестезину) та замісних амідів (артикаїну, лідокаїну, 

мепивакаїну). Порівняльна характеристика місцевоанестезуючих засобів та комплексних 

препаратів на їх основі. Показання до застосування. Мета та можливості комбінації з 

адреноміметиками. Побічна дія місцевих анестетиків, заходи її запобігання та лікування.  
Засоби для наркозу. Фармакологія і токсикологія спирту етилового. Сучасні 

підходи до медикаментозного лікування алкоголізму. Снодійні, протиепілептичні, 

протипаркінсонічні засоби. Засоби для лікування хвороби Альцгеймера: загальна 

характеристика стану наркозу. Історія відкриття засобів для наркозу (Д.Мортон, 

Ф.І.Іноземцев, М.І.Пирогов та ін.). Види наркозу. Класифікація засобів для наркозу. Вимоги 

до засобів для наркозу. Теорії наркозу. Засоби для інгаляційного наркозу: галотан, ізофлуран, 

севофлуран, дінітрогену оксид, ксенон. Порівняльна характеристика, побічна дія. 

Комбіноване застосування засобів для наркозу з препаратами інших фармакологічних груп. 

Засоби для неінгаляційного наркозу.  
Снодійні лікарські засоби. Сучасні уявлення про природу сну. Основні види 

інсомній. Класифікація снодійних засобів за хімічною будовою та їх загальна 

характеристика. Можливі механізми дії. Фенобарбітал, нітразепам, бромізовал, донорміл, 

хлоралгідрат, зопіклон, золпідем. Порівняльна характеристика снодійних засобів різних груп. 

Показання до застосування, побічні ефекти (синдром віддачі, післядії, лікарська залежність). 

Гостре отруєння барбітуратами, заходи допомоги. Судоми як симптоми прояву різних 

патологічних станів. Використання препаратів різних фармакологічних груп для усунення 

судом (транквілізатори, міорелаксанти, снодійні, наркотичні лікарські засоби, міотропні 

спазмолітики).  
Фармакологія наркотичних і ненаркотичних анальгетиків. Лікарські засоби, що 

призводять до виникнення залежності, нарко- та токсикоманії. Соціальне значення. 

Заходи боротьби: анальгетичні лікарські засоби. Загальна характеристика анальгетичних 

засобів (морфін, кодеїн, промедол, фентаніл, омнопон, буторфанол, бупренорфін). 

Класифікація. Шляхи усунення болю. Поняття про опіатні рецептори. Наркотичні 

анальгетики. Класифікація за хімічною будовою, походженням та спорідненістю до опіатних 



рецепторів. Механізм дії. Фармакологія морфіну гідрохлориду. Особливості впливу препарату 

на ЦНС. Порівняльна характеристика препаратів. Показання до застосування анальгетичних 

засобів. Побічні ефекти. Гостре отруєння наркотичними анальгетичними засобами. Клінічні 

прояви та заходи допомоги. Характеристика налорфіну гідрохлориду, налоксону, 

налтрексону.  
Фармакологія нестероїдних протизапальних засобів: нестероїдні протизапальні 

засоби. Загальна характеристика  групи. Механізми аналгезуючої, жарознижувальної, 

протизапальної дії. Фармакологічна характеристика препаратів: кислота ацетилсаліцилова, 

парацетамол, ібупрофен, кислота мефенамова, диклофенак-натрій, індометацин, піроксикам, 

німесулід, амізон, мелоксикам (моваліс), целекоксиб. Порівняльна характеристика, побічна 

дія. 
Нейролептики, транквілізатори, седативні засоби: психотропні лікарські засоби. 

Класифікація психотропних препаратів. Загальна характеристика нейролептиків, класифікація 

за хімічною будовою. Загальна характеристика. Механізм антипсихотичної дії нейролептиків. 

Фармакологічні ефекти хлорпромазину, хлорпротиксену, дроперидолу, галоперидолу, 

сульпіриду. Порівняльна характеристика, показання до застосування. Побічні ефекти 

нейролептиків. Комбіноване застосування з препаратами інших фармакологічних груп. 

Поняття про нейролептанальгезію. Транквілізатори. Класифікація транквілізаторів. Механізм 

транквілізуючої дії, поняття про бензодіазепінові рецептори.  
Психостимулятори. Аналептики. Антидепресанти. Препарати для лікування маній. 

Фармакологія і токсикологія солей літію. Адаптогени: фармакологія антидепресантів. 

Класифікація антидепресантів за механізмом дії та хімічною будовою: амітриптилін, 

кломіпрамін, флуоксетин, флувоксамін, парокситин, сертралін, міртазапін. Побічні ефекти 

антидепресантів. Нормотіміки (препарати солей літію). Фармакокінетика та фармакодинаміка, 

показання до застосування. Побічні ефекти. Гостре отруєння солями літію. Допомога при 

отруєнні. Лікарські засоби, що стимулюють функцію центральної нервової системи. 

Класифікація психотропних засобів збуджувальної дії. Психомоторні стимулятори. 

Фармакокінетика та фармакодинаміка кофеїн-бензоату натрію.  
Ноотропи. Препарати для лікування порушень мозкового кровообігу. 

Фармакологія церебропротекторів. Лікарські засоби для лікування мігрені: ноотропні 

лікарські засоби. Класифікація ноотропних засобів. Можливі механізми дії, показання до 

застосування. Фармакологія пірацетаму, аміналону, вінпоцетону, кавінтону, серміону, 

пентоксифіліну, натрію оксибутирату. Лікарські засоби, що застосовують при недостатності 

мозкового кровообігу (міотропні вазодилятатори,  антагоністи  кальцію, похідні  ксантину).  

Основні  лікарські засоби, що використовуються для лікування мігрені та зняття нападів 

мігрені. Принципи комбінованого застосування препаратів для лікуваня мігрені. 

Використання агоністів та антагоністів різних підвидів серотонінових рецепторів(5-НТ2, 5-
НТ-1D) для лікування мігрені (суматриптан, метисергид). 

Кардіотонічні лікарські засоби. Серцеві глікозиди. Протиаритмічні засоби: загальні 

принципи лікування серцевими глікозидами, показання та протипоказання до застосування. 

Вживання серцевих глікозидів і неглікозидних кардіотонічних засобів при гострій і хронічній 

серцевій недостатності. Основні небажані ефекти кардіотонічних засобів, можливості їх 

попередження і лікування. Перша  допомога  при  інтоксикації.  Загальна  характеристика  

протиаритмічних засобів. Причини виникнення аритмій та шляхи лікування. Класифікація 

протиаритмічних засобів за показаннями до застосування та механізмом дії. Фармакокінетика, 

фармакодинаміка та механізм дії цих засобів. Порівняльна характеристика препаратів. 

Особистості клінічного застосування протиаритмічних засобів. 
Лікарські засоби, що використовуються для лікування ішемічної хвороби серця. 

Протисклеротичні засоби. Ангіопротектори: класифікація та загальна фармакологічна 

характеристика антиангінальних препаратів. Фармакокінетика, фармакодинаміка та механізм 

дії нітратів. Особливості застосування β-адреноблокаторів, блокаторів кальцієвих та калієвих 

каналів, судинорозширювальних засобів міотропної дії, рефлекторного типу дії, та 

енергозабезпечувальних засобів. Показання та протипоказання до застосування, побічні 

ефекти. Поняття про синдром обкрадання. Принципи комплексної терапії інфаркту міокарда. 



Загальна характеристика гіполіпідемічних засобів, спрямованість дії. Фармакокінетика, 

фармакодинаміка та механізм дії. Поняття про ангіопротектори. Класифікація та 

фармакологічна характеристика ангіопротекторів. 
Гіпо- і гіпертензивні засоби. Сечогінні та урикозуричні засоби. Засоби, що 

регулюють тонус міометрію. Простагландини, їх застосування в медицині: шляхи 

фармакологічної корекції артеріального тиску. Класифікація антигіпертензивних  засобів.  

Фармакологічна  характеристика  β-адреноблокаторів,  α1-адреноблокаторів, «гібридних» α- та 

β-адреноблокаторів, інгібіторів АПФ та інгібіторів ангіотензинових рецепторів, антагоністів 

кальцію, сечогінних препаратів.  Фармакокінетика,  фармакодинаміка  та  механізм  дії  

центральних  α2-адреноміметиків, симпатолітиків, периферичних вазодилятаторів. 

Порівняльна фармакологічна характеристика наведених груп, швидкість розвитку 

гіпотензивного ефекту. 
Засоби, що впливають на функцію органів дихання (відхаркуючі, протикашльові, 

бронхолітики, засоби при набряку легень). Засоби що впливають на секреторну функцію 

ШКТ: стимулятори дихання. Класифікація стимуляторів дихання. Фармакологічна 

характеристика етимізолу. Камфора, сульфокамфокаїн,  карбоген. Фармакокінетика, 

фармакодинаміка, показання до застосування. Протикашльові лікарські засоби. Класифікація 

протикашльових засобів. Загальна характеристика кодеїну фосфату, глауцину, окселадину, 

лібексину, бутамирату. Побічна дія. Відхаркувальні лікарські засоби. Класифікація 

відхаркувальних засобів за механізмом дії. Фармакологічна характеристика препаратів  трави 

термопсису, настій коріння алтеї, мукалтин, трипсин кристалічний, бромгексин, амброксол, 

ацетилцистеїн. Фармакокінетика та фармакодинаміка, побічні ефекти.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3.5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 

годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

          Форма семестрового контролю: залік 
 

 
 


