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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у студентів системи знань, що забезпечують використання 

знань щодо основних закономірностей взаємодії фармацевтичних препаратів та 

препаратів на основі лікарських рослин на різноманітні організації біологічних 

систем: молекули, клітини, тканини, органи, функціональні системи і організм 

в цілому для розробки та дослідження нових лікарських засобів та їх 

раціональне використання 
 

Компетентності: ПК-1 – ПК-9; ПКс-1-1 – ПКс-1-5 
 

Результати навчання: РН-1– РН-10; РНс-1 – РНс1-5 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Промислові технології біологічно 

активних речовин 

Основи фармацевтичної хімії 

Біотехнологія білків та клітин 

тваринного та рослинного 

походження 

Основи фармацевтичної біотехнології 

 Основи біотехнології фармсубстанцій та 

фармпрепаратів 

 Біобезпека та біоетика в біотехнології та 

біоінженерії 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 40 %. 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
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1 2 3 4 5 

   Змістовий модуль № 1. Основи фармакології. 

Розділ 1. Загальна фармакологія 

 

 

1. Л 2 

Тема 1. Вступ. Загальна фармакологія. Зміст та 

завдання фармакології. Фармакодинаміка лікарських 

засобів. Загальні поняття про фармакокінетику. 

Специфічна небажана (органотропна) дія лікарських 

засобів. Дозування лікарських засобів. Класифікація 

та визначення доз. 

1–5, 12 

2. СР 4 

Розробка нових фармакологічних засобів. Етапи 

створення нових лікарських препаратів. Нові 

напрямки розвитку фармакології: педіатрична, 

геріатрична, радіаційна, імунофармакологія, 

психофармакологія, фармакогенетика, 

хронофармакологія.  

1–5, 12 

  3. Л 2 

Тема 2. Види всмоктування, основні механізми. 

Біодоступність та біоеквівалентність. Зв’язування 

лікарських засобів з білками плазми крові та іншими 

біолігандами. Розподіл препаратів в організмі. 

Проникнення через гістогематичні бар’єри. 

Депонування ліків. Біотрансформація ліків, її види. 

Шляхи екскреції ліків з організму. Фактори, що 

впливають на фармакокінетику ліків.  

1–5, 12 

  4. СР 4 Поняття про гомеопатію. Види лікарської терапії. 1–5, 12 

5. ПЗ 2 

Основні принципи і види взаємодії лікарських 

засобів. Характеристика фізико-хімічної 

(фармацевтичної), фармакокінетичної і 

фармакодинамічної взаємодії ліків. Поняття 

синергізму та антагонізму лікарських засобів.  

1–5, 12 

   Розділ 2. Спеціальна фармакологія 1–5, 12 

6. Л 2 

Тема 3. Класифікація та характеристика 

фармакологічних груп препаратів. Поняття про 

лікарську сировину, речовину, засіб, препарат.  

1–5, 12 

7. СР 4 

Будова та функції центральної та периферичної 

нервової системи. Засоби для наркозу. Снодійні та 

протиепілептичні засоби. Класифікація. 

Призначення. Приклади препаратів. 

1–5, 12 
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8. Л 2 

Тема 4. Лікарські засоби, що впливають на 

аферентну іннервацію. 

Засоби, що впливають на функцію холінергічних 

синапсів. Засоби, що впливають на функцію 

адренергічних синапсів. 

1–5, 12 

9. СР 4 

Будова і функції вегетативної нервової системи. 

Класифікація холінорецепторів. Класифікація 

засобів, що діють на передавання збуджень у 

холінергічних синапсах. 

1–5, 12 

10. ПЗ 2 

Засоби, що впливають на периферичну нервову 

систему. Засоби, що впливають на вегетативну 

нервову систему.  Засоби, що впливають на функцію 

центральної нервової системи. Психотропні, 

ноотропні засоби. Аналептики. 

1–5, 12 

11. Л 2 

Тема 5. Аналгетичні засоби. Наркотичні та 

ненаркотичні анальгетики. Класифікація. 

Призначення. Приклади препаратів. 

Лікарські засоби, що впливають на тонус і 

скоротливу активність міометрія. 

1–5, 12 

12. СР 4 

Спирт етиловий. Місцева дія етилового спирту 

залежно від концентрації. Протимікробна, в’яжуча, 

припікальна та подразнювальна дія. Резорбтивна дія 

спирту етилового (вплив на ЦНС, функцію органів 

травлення). Застосування спирту етилового в 

практичній медицині. Розрахунки концентрацій для 

приготування настоянок. 

1–5, 12 

13. Л 2 

Тема 6. Протизапальні та протиалергійні засоби. 

Імунотропні препарати. Класифікація. Призначення. 

Приклади препаратів. 

1–5, 12 

14. ПЗ 2 

Антибактеріальні, противірусні та хіміотерапевтичні 

засоби. Класифікація. Призначення. Приклади 

препаратів. Антисептичні та дезінфекційні засоби. 

Класифікація. Призначення. Приклади препаратів. 

1–5, 12 

15. СР 4 

Вітамінні препарати. Солі лужних та 

лужноземельних металів. Глюкоза, її енергетичне 

значення, антитоксичні та осмотичні властивості. 

1–5, 12 

16. Л 2 

Тема 7.  Лікарські засоби, що впливають на серцево-

судинну систему, функцію нирок. Класифікація. 

Призначення. Приклади препаратів. Лікарські 

засоби, що впливають на функцію органів травлення 

та крові. Класифікація. Призначення. Приклади 

препаратів.  

1–5, 12 

17. Л 2 

Тема 8.  Лікарських засобів, що впливають на 

функцію органів дихання. Класифікація. 

Призначення. Приклади препаратів. 

1–5, 12 

18. СР 4 
Основні принципи лікування в разі гострих отруєнь 

лікарськими засобами. Поняття про антидоти. 
1–5, 12 

19. ПЗ 2 Контрольна робота 1. 

 

 

1–5, 12 
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Змістовий модуль № 2. Основи фармакогнозії. 

Розділ 3.  Фармакогнозія з елементами фітофармації 
 

20. Л 2 

Тема 9. Загальні положення про розвиток 

фармакогнозії. Заготівля, сушіння, зберігання, аналіз 

лікарської рослинної сировини (ЛРС). 

Стандартизація лікарської сировини та препаратів. 

Фітофармація. Лікарські препарати на основі ЛРС. 

Галенові та новогаленові препарати. 

6–9, 10,11 

21. СР 4 
Особливості  заготівлі  сировини  різних  рослинних  

органів згідно вимог НТД та Державної фармакопеї. 
6–9, 10,11 

22. Л 2 

Тема 10. Загальна характеристика ЛРС, що містить 

полісахариди та вітаміни. Характеристика 

фармацевтичних препаратів. 

6–9, 11 

23. СР 4 Особливості  заготівлі та використання сировини.   6–9, 10,11 

24. ПЗ 2 

Загальна характеристика ЛРС, що містить 

флавоноїди. Характеристика фармацевтичних 

препаратів.  

6–9, 11, 13 

25. Л 2 

Тема 11.  Загальна характеристика ЛРС, що містить 

терпеноїди, монотерпенові та кардіотонічні 

глікозиди. Характеристика фармацевтичних 

препаратів. 

6–9, 11 

26. СР 4 Особливості  заготівлі та використання сировини.   6–9, 10,11 

27. Л 2 

Тема 12.  Загальна характеристика ЛРС, що містить 

сапоніни та фенологлікозиди. Характеристика 

фармацевтичних препаратів. 

6–9, 11 

28. СР 4 Особливості  заготівлі та використання сировини.   6–9, 11 

29. ПЗ 2 

Загальна характеристика ЛРС, що містить похідні 

антрацену. Характеристика фармацевтичних 

препаратів. 

6–9, 11 

30. Л 2 

Тема 13.  Загальна характеристика ЛРС, що містить 

дубильні речовини та лігнани. Характеристика 

фармацевтичних препаратів. 

6–9, 11 

31. СР 4 Особливості  заготівлі та використання сировини.   6–9, 10,11 

32. Л 2 

Тема 14. Загальна характеристика ЛРС, що містить 

алкалоїди. Характеристика фармацевтичних 

препаратів.  

13 

33. СР 4 
Характеристика алкалоїдів та серцевих глікозидів, 

одержаних з культури рослин. 
6–9, 13 

34. ПЗ 2 
Особливості одержання сировини тваринного 

походження.  
13 

35. Л 2 

Тема 15.  Сировина тваринного походження. 

Основні лікарські властивості продуктів  

життєдіяльності бджоли, отрути змій, бодяги, п’явок, 

пантів.  

6–9, 10,11 

36. Л 2 

Тема 16. Одержання біологічно активних речовин з 

культури рослин та тварин. Застосування в 

фармацевтичній промисловості. 

14 

37. СР 4 Особливості  заготівлі та використання сировини.  14 

38. ПЗ 2 Контрольна робота 2. 6–14 

Разом (годин) 104 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до лабораторних занять  8 

3 Виконання індивідуального завдання (розрахункова робота) – 

4 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
56 

 Разом 72 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

Індивідуальні завдання в 11 семестрі не передбачені Навчальним планом. 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання, з окремої навчальної дисципліни – це методи взаємодії 

між викладачем та студентами, а саме методи подання інформації студентові  

в ході його пізнавальної діяльності.  

На лекційних, практичних та семінарських заняттях з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни 

«Біонанотехнологія та нанобіофізика» використовуються наступні методи. 

Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

Студенти здобувають знання у «готовому» вигляді, слухаючи лекцію, або з 

навчальної (або методичної) літератури, або за допомогою Інтернет-посібника. 

Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в 

рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. Такий метод якнайширше 

застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна 

використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, 

висновків.  

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого 

зразка ситуаціях. Організовується діяльність студентів за кількаразовим 

відтворенням засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні 

вправи, лабораторні, практичні роботи, програмований контроль, різні форми 

самоконтролю. Цей метод застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-

рецептивним методом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють 

формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація. 

Метод проблемного навчання. Викладач, перш ніж знайомити з 

матеріалом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім 



розкриваючи систему доказів, порівнюючи погляди, різні підходи, показує 

спосіб розв’язання поставленого завдання. Студенти стають свідками й 

співучасниками наукового пошуку і не тільки сприймають, усвідомлюють та 

запам'ятовують готову інформацію, але й стежать за логікою доказів, за рухом 

думки педагога. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – в організації 

активного пошуку розв’язання висунутих педагогом пізнавальних завдань або 

під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. 

Процес мислення поетапно направляється й контролюється педагогом або 

самими учнями на основі роботи над завданнями і навчальними посібниками. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, ведуть спостереження й виміри та виконують інші 

пошукові дії. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 

самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. Дослідницький 

метод безпосередньо переходить у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук.  

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни 

здійснюють згідно з кредитною системою організації навчального процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 100 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 100 балів. 

Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та практичних 

заняттях (https://sites.google.com/site/prokafedru/docs/rating ): 

Оцінка «відмінно»/А – студент демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 

вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку; 

вміння проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні 

практичні задачі; відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні.  

Оцінка «добре»/В – студент демонструє глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу; вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні 

задачі; проте відповіді на запитання містять певні неточності. 

Оцінка «добре»/С – студент демонструє міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного застосування; вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати 

практичні задачі; проте наявне невміння використовувати теоретичні знання 

для розв’язування складних практичних задач. 

Оцінка «задовільно»/D – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного 

застосування; вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне 

невміння давати аргументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати 

https://sites.google.com/site/prokafedru/docs/rating


викладений матеріал і виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні 

практичні задачі. 

Оцінка «задовільно»/Е – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі; проте наявне незнання окремих (непринципових) 

питань з матеріалу модуля; невміння послідовно і аргументовано висловлювати 

думку; невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач. 

Оцінка «незадовільно»/FX (потрібне додаткове вивчення) – коли студент 

дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний 

конспект лекцій. Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом.  

Оцінка «незадовільно»/F (потрібне повторне вивчення) – повна відсут-

ність знань значної частини навчального матеріалу модуля; істотні помилки у 

відповідях на запитання; незнання основних фундаментальних положень; 

невміння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під 

час аудиторних занять і самостійної роботи та оцінка (бали) за виконання 

контрольних робіт.  

Поточний контроль реалізується у формі проведення контрольних робіт. 

Перелік запитань до контрольних робіт: 

1. Визначення фармакології як науки та зв’язок її з іншими дисциплінами. 

2. Коротка історія розвитку фармакології. 

3. Джерела отримання лікарських речовин. 

4. Шляхи пошуку нових ліків та їх клінічні випробування. 

5. Лікарські речовини, лікарські форми, їх класифікація. Лікарські 

препарати. 

6. Тверді форми ліків.  

7. Рідкі форми ліків: розчини, настої, відвари, слизи, настойки, екстракти, 

новогаленові препарати, мікстури. 

8. М’які форми ліків: мазі, пасти, супозиторії, лініменти. 

9. Форми ліків для ін’єкцій. Способи стерилізації. Шляхи введення ліків в 

організм. 

10. Розподіл ліків в організмі. 

11. Біотрансформація ліків в організмі. 

12. Шляхи виведення ліків з організму. 

13. Види дії лікарських речовин: місцева, резорбтивна, рефлекторна, основна 

і побічна, пряма і непряма. 

14. Умови, що впливають на дію ліків в організмі: хімічна будова, фізико-

хімічні властивості, доза ліків, вік, маса тіла, індивідуальна чутливість 

організму. 

15. Зміна дії медикаментозних речовин у разі повторних уведень, кумуляція, 



звикання, тахіфілаксія, лікарська залежність, сенсибілізація. 

16. Комбінована дія лікарських речовин. Синергізм та його види. Антагонізм. 

Синергоантагонізм. 

17. Побічна дія ліків алергійної та неалергійної природи. Негативна дія ліків: 

тератогенна, ембріотоксична й мутагенна, канцерогенна. 

18. Місцевоанестезувальні речовини, загальна характеристика, види місцевої 

анестезії. Препарати, застосування їх для різних видів анестезії. 

19. В’яжучі засоби, принципи їх дії, класифікація, застосування окремих 

препаратів. 

20. Адсорбувальні засоби. Принцип дії, застосування. 

21. Будова еферентної іннервації. Механізм передавання збудження. 

Класифікація речовин, що впливають на холінергічні синапси. 

22. М-холіноміметичні речовини, їх основні фармакологічні ефекти. 

Препарати. Застосування. Отруєння та надання допомоги. 

23. Н-холіноміметичні речовини, механізм збуджувальної дії на дихання. 

Препарати. Шляхи введення. Токсична дія нікотину. Засоби для боротьби 

з палінням. 

24. Антихолінестеразні речовини. Механізм дії. Основні фармакологічні 

ефекти. Препарати. Застосування. Допомога в разі отруєння 

фосфорорганічними сполуками. 

25. М-холіноблокатори. Механізм дії, основна фармакологічна дія. 

Особливості дії окремих препаратів. Застосування. Надання допомоги в 

разі отруєння. 

26. Гангліоблокатори. Механізм їх дії. Застосування окремих препаратів. 

Побічна дія. Заходи щодо запобігання побічній дії. 

27. Класифікація речовин, що впливають на адренергічні синапси. 

28. -Адреноміметичні речовини. Основні фармакологічні ефекти. Шляхи 

введення. 

29. β-Адреноміметичні речовини. Основні фармакологічні ефекти. 

Застосування. дія. 

30. -, β-Адреноміметичні речовини. Основні фармакологічні ефекти. 

Застосування. Симпатоміметичні речовини. Основні фармакологічні 

ефекти. Застосування.  

31. -Адреноблокатори. Показання та протипоказання. 

32. β-Адреноблокатори. Показання та протипоказання до застосування. 

33. Симпатолітичні речовини. 

34. Засоби для інгаляційного наркозу. Ускладнення під час і після наркозу. 

Особливості дії окремих препаратів. 

35. Засоби для неінгаляційного наркозу. Особливості дії окремих препаратів. 

Шляхи введення. Ускладнення. 

36. Спирт етиловий. Його резорбтивна, місцева та протимікробна дія. 

Допомога в разі гострого отруєння. Алкоголізм і методи його лікування. 

37. Снодійні засоби. Гостре отруєння, надання допомоги. 

38. Протиепілептичні засоби. 

39. Наркотичні анальгетики. Загальна характеристика. Особливості дії 



окремих препаратів. Застосування. Допомога в разі гострого отруєння. 

Морфінізм та методи лікування. 

40. Ненаркотичні анальгетики. Механізм анальгетичної, жарознижувальної 

та протизапальної дії. Застосування. Побічна дія. 

41. Нейролептики. Загальна характеристика, застосування, побічна дія. 

42. Транквілізатори. Загальна характеристика. Препарати. Застосування. 

Побічна дія. 

43. Седативні засоби. Вплив на ЦНС. Застосування, побічна дія. 

44. Психостимулятори. Загальна характеристика, застосування. 

45. Аналептики. Загальна характеристика, вплив на ЦНС. Препарати, 

застосування. 

46. Стимулятори дихання. Класифікація. Застосування окремих препаратів. 

47. Протикашльові засоби, класифікація. Препарати, застосування, побічна 

дія. Відхаркувальні засоби. Бронхолітичні засоби. Засоби, які 

використовують у разі набряку легень. 

48. Серцеві глікозиди, механізм їхньої дії на серце. Препарати, застосування, 

шляхи введення, дозування. 

49. Протиаритмічні засоби. Механізм дії окремих препаратів, застосування. 

50. Засоби, які використовують для зняття нападів стенокардії та запобігання 

їм. Механізм дії окремих препаратів. Шляхи введення. 

51. Засоби, які застосовують у разі інфаркту міокарда. 

52. Антигіпертензивні засоби, загальна характеристика. Класифікація. 

Застосування окремих препаратів. 

53. Засоби, що впливають на апетит. 

54. Засоби, які використовують у разі недостатньої та надмірної секреції 

залоз шлунка. 

55. Засоби, які використовують при порушенні секреції підшлункової залози. 

56. Жовчогінні засоби. 

57. Проносні засоби, класифікація. Застосування окремих препаратів. 

58. Сечогінні засоби. 

59. Засоби, що впливають на міометрій. 

60. Засоби, що впливають на систему крові. Коагулянти. Антикоагулянти. 

Фібринолітичні, антифібринолітичні засоби. 

61. Препарати гормонів, їх синтетичні замінники та антагоністи. 

62. Вітамінні препарати. Водорозчинні вітамінні препарати. Жиророзчинні 

вітамінні препарати. 

63. Солі лужних та лужноземельних металів. Глюкоза. 

64. Протизапальні засоби стероїдної та нестероїдної будови. Механізм їхньої 

дії.  

65. Протиалергійні засоби. Механізм протиалергійної дії окремих препаратів. 

Антисептичні засоби. Застосування окремих препаратів. 

66. Антибіотики. Загальна характеристика, механізм дії, спектр дії, 

класифікація. Препарати, шляхи введення. Побічна дія. 

67. Сульфаніламідні препарати. Загальна характеристика, механізм і спектр 

дії. Застосування окремих препаратів. Побічна дія. 



68. Синтетичні протимікробні засоби. 

69. Протитуберкульозні засоби. 

70. Протисифілітичні засоби. 

71. Протималярійні засоби. Протиамебні засоби. Засоби, які використовують 

у разі трихомонозу, лямбліозу. 

72. Противірусні засоби. Протигрибкові засоби. Протигельмінтні засоби. 

73. Протибластомні засоби. Механізм цитостатичної дії. Застосування 

окремих препаратів. 

74. Основні принципи допомоги у разі гострих медикаментозних отруєнь. 

75. Організація заготівлі лікарської рослинної сировини (ЛРС); правила 

зберігання сировини залежно від різних морфологічних груп і хімічного 

складу.  

76. Основні напрямки наукових досліджень у галузі вивчення ЛР. Методи 

виявлення нових ЛР, роль наукових досліджень.  

77. Сировинна база лікарських рослин України, їх раціональне використання,  

охорона і відтворення.  

78. Фармакогностичний аналіз ЛРС: приймання ЛРС, відбір проб для аналізу,  

встановлення тотожності, чистоти та доброякісності сировини. Що таке 

партія сировини? 

79. Стандартизація лікарської сировини.  

80. ЛР і ЛРС, що містить полісахариди. 

81. ЛР і ЛРС, що містять вітаміни. 

82. ЛР і ЛРС, які містять ферменти і фітогормони. Фітопрепарати. Їх 

застосування.  

83. ЛР та ЛРС, які містять прості феноли та фенологлікозиди. Шляхи 

використання сировини.  

84. Класифікація ЛР та ЛРС, які містять лігнани.  Застосування.  

85. Класифікація. ЛР та ЛРС, які містять ксантони. Застосування.  

86. Розповсюдження антраценпохідних у природі. ЛР та ЛРС, які містять 

антраценпохідні. Застосування.  

87. Медико-біологічне значення флавоноїдів. ЛР та ЛРС, які містять 

катехіни, антоціани, флаванони, флавоноли, флавони,  ізофлавони, 

аурони, халкони.  

88. Медико-біологічне значення, застосування кумаринів, фурохромонів. ЛР 

та ЛРС, які містять кумарини та фурохромони. Правила техніки безпеки 

при роботі з ЛРС.  

89. ЛР та ЛРС, які містять дубильні речовини. Шляхи використання.   

90. Визначення поняття «терпеноїди». Класифікація. Біосинтез. Правило Ру-

жички. Розповсюдження БАР ізопреноїдної структури в рослинному світі.  

91. ЛР і ЛРС, які містять: протоалкалоїди, псевдоалкалоїди, справжні 

алкалоїди – тропанові, пірролізидинові, піридинові та піперидинові,  

хінолізидинові, ізохінолінові, індольні, пуринові.  

92. ЛР та ЛРС, які містять: ациклічні, моноциклічні і біциклічні монотерпе-

ноїди; сесквітепеноїди та сесквітерпеновілактони (евдесманоліди та 

гваяноліди), сполуки ароматичного ряду. Їх застосування.  



93. ЛР та ЛРС, які містять три терпенові та стероїдні сапоніни. Шляхи 

використання. 

94. ЛР та ЛРС, які містять кардіостероїди. Шляхи використання. Техніка 

безпеки під час роботи з ЛР і ЛРС, які містять кардіостероїди.  

95. Лiкарські рослини, сировина яких переробляється на фармацевтичних 

підприємствах (латинські назви сировини, рослини, родини, сировинна 

база,  хімічний склад, препарати і застосування). 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
 

Індивідуальне 

 завдання  

Відвідування 

лекцій та 

практичних 

занять 
Контрольна 

робота 1 

Контрольна 

робота 2 

30 30 – 40 100 

 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно 

82 … 89 B 
добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D 
задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є базовий навчальний посібник, навчальний контент, кейси 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання до 

комплексної контрольної роботи, методичні вказівки для заочників та шкала та 

критерії оцінювання знань та вмінь студентів, які є в наявності на сайті кафедри 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/  

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/


 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова література 

1. Дроговоз С.М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: 

Підручник-довідник. / С.М. Дроговоз. – Харків:  2006. – 120 с. 

2. Казанюк Т.В. Практикум з фармакології. / Т.В. Казанюк. – К. : Здоров’я, 

2003. – 260 с. 

3. Клінічна фармакологія: підручник у 2-х томах / Під ред. І.А. Зупанця. – 

Харків : НФАУ. Золоті сторінки, 2007. – Т. 1. – 312 с., Т. 2. – 348 с. 

4. Нековаль І.В. Фармакологія. / І.В. Нековаль, Т.В. Казанюк. – К. : Медици-

на, 2011. – 520 с. 

5. Чекман І.С. Фармакологія. / І.С. Чекман. – К. : Вища шк., 2003. – 832 с. 

6. Георгиевский В.П. Биологически активные вещества лекарственных 

растений. / В.П. Георгиевский, Н.Ф. Комиссаренко, С.Е. Дмитрук – 

Новосибирск : Наука, 1990. – 336 с. 

7. Кузнецова М.А. Фармакогнозия. / М.А. Кузнецова, М.З. Рыбачук. – М. : 

Медицина, 1993. – 448 с.  

8. Ковальов В.М., Фармакогнозія з основами біохімії рослин. Підручник / 

В.М. Ковальов, О.І. Павлій, Т.І. Ісакова. – Х. : Прапор, 2000. – 703 с.  

9. Ковалёв В.Н. Практикум по фармакогнозии: Учеб. пособие для студ. вузов 

/ В.Н. Ковалёв, Н.В. Попова, В.С. Кисличенко и др.; Под общ. Ред. В.Н. Кова-

лёва. – Х. : Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2003. – 512 с.  

 

Допоміжна література 

10. Державна Фармакопея України. 1-е вид. – Х. : РІРЕГ, 2001 – 556 с. 

11. Кузнецова М.А. Руководство к практическим занятиям по фармако-

гнозии, 3е изд. / М.А. Кузнецова. – М. : Медицина, 1986. – 272 с.  

12. Машковский М.Д. Лекарственные средства: В 2 т. / М.Д. Машковский. – 

М. : Новая волна, 2000. – 1200 с. 

13. Цыренов В.Ж. Основы биотехнологии: Культивирование изолированных 

клеток и тканей растений. Часть 2. Учебно-методическое пособие. /  

В.Ж. Цыренов. – Улан-Удэ : ВСГТУ, 2003. – 57 с.  

14. Ферши Р. Культура животных клеток. Методы / Р. Ферши. М. : Мир, 

1989. – 332 с. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. Інтернет-ресурс «Підручники кафедри» – 

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks 

2. Інтернет-ресурс «Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія» 

– http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15  

3. http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=pharma_1/l

ectures_stud/uk/pharm/prov_pharm/ptn/%D4%E0%F0%EC%E0%EA%EE%E

3%ED%EE%E7%B3%FF/3%20%EA%F3%F0%F1/  

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=pharma_1/lectures_stud/uk/pharm/prov_pharm/ptn/%D4%E0%F0%EC%E0%EA%EE%E3%ED%EE%E7%B3%FF/3%20%EA%F3%F0%F1/
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=pharma_1/lectures_stud/uk/pharm/prov_pharm/ptn/%D4%E0%F0%EC%E0%EA%EE%E3%ED%EE%E7%B3%FF/3%20%EA%F3%F0%F1/
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=pharma_1/lectures_stud/uk/pharm/prov_pharm/ptn/%D4%E0%F0%EC%E0%EA%EE%E3%ED%EE%E7%B3%FF/3%20%EA%F3%F0%F1/

