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Мета дисципліни – сформувати загальні знання та вміння щодо сучасних даних в 

експериментальній та клінічній фармакології, фармакодинаміці, фармакокінетиці та 

фармакобезпеці ліків; систематизації лікарських засобів за фармакологічними групами 

та особливостей їх раціонального застосування; розглянути можливі методи та 

механізми впливу різних груп фармакологічних речовин на різні типи клітин з метою 

вирішення теоретичних та практичних питань в галузі науки та інших сферах 

діяльності (промисловості, ветеринарії, медицині тощо). 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Основою для успішного опанування дисципліни «Фармакологічна регуляція 

активності клітин» є засвоєння базових знань з курсів «Цитологія», « 

Загальна гістологія», «Анатомія та фізіологія рослин», «Біохімія», «Молекулярна 

біологія», «Мікробіологія», «Фізіологія тварин та людини» тощо.  

2. Вміння самостійно здійснювати пошук необхідної інформації та аналіз 

наукової літератури; працювати з науково-методичною літературою. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Фармакологічна регуляція активності клітин» є 

складовою циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за 

освітньою програмою «Біологія». Дисципліна є важливою біологічною дисципліною, 

що вивчає дію лікарських та інших біологічних речовин на організм людей та тварин. 

Дисципліна формує уявлення про дію лікарських речовин на субклітинному 

(рецептори, ферменти, компоненти біомембран тощо), клітинному та тканинному 

рівнях; формує уявлення про використання тих чи інших лікарських препаратів з 

метою моделювання різних фізіологічних станів з експериментальною метою. Також 

дисципліна окреслює коло методів та прийомів досліджень, які можуть 

застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках 

міждисциплінарних проектів, та які вимагають глибоких знань з даної дисципліни. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Сформувати уявлення про залежність між хімічною будовою фізико-хімічними 

властивостями і фармакологічною дією лікарських речовин на клітину. 

2. Сформувати уявлення про механізм дії основних груп лікарських препаратів. 

Ознайомити зі змінами, які відбуваються в клітинах, тканинах а органах під 

впливом різних груп лікарських засобів. 

3. Ознайомити з вибором найбільш доцільних лікарських препаратів при конкретній 

експериментальній моделі. 

4. Навчити обґрунтовувати найбільш раціональні замінники препаратів для 

подальшого їх використання в практичній діяльності. 

 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти (шостий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 

091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей:  

інтегральної:  

- здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною 

спеціалізацією і на межі предметних галузей, що передбачає застосування 
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теорій та методів природничих наук і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов;  

загальних: 

– ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної 

діяльності. 

– ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

– ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово. 

– ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

– ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

спеціальних (фахових, предметних): 

- ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на 

межі предметних галузей. 

- ФК02. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та 

інших суміжних наук для вирішення завдань сучасної біології.  

- ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 

теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

- ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, 

систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, 

прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу. 

- ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних 

систем. 

- ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач 

біології. 

- ФК12.12. Розуміння принципів організації субклітинних систем, закономірності 

їхньої взаємодії за різних функціональних станів клітини. 

- ФК13.12. Знання особливостей взаємодії клітин із утворенням тканин та 

тканинних угрупувань. 

- ФК15.12. Розуміння особливостей клітинної та тканинної пластичності за 

різних фізіологічних станів системи, характеру структурно-функціональних 

змін клітин та тканин різних типів.  

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати    

1.1. Основні принципи та  поняття 

фармакокінетики;  
Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1 

10 

1.2. Основні принципи та  поняття 

фармакодинаміки;  
Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1 

10 

1.3. Принципи систематизації та 

класифікації лікарських речовин;  
Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота №2 

15 
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1.4. Особливості впливу різних груп 

лікарських речовин на клітинні та 

субклітинні структури;  

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

15 

1.5. Методичні основи проведення до 

клінічних та клінічних досліджень 
Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

10 

 Вміти    

2.1. У лабораторних умовах, з метою 

моделювання різних патологічних 

станів вміти  застосувати різні групи 

фармакологічних препаратів  

 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

10 

2.2. На основі поглиблених знань 

принципів фармакокінетики вміти 

обирати та розраховувати різні типи 

доз введення лікарських препаратів; 

кліренс речовин, обирати оптимальні 

шляхи введення лікарських препаратів 

у відповідності до конкретних умов;   

 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

10 

2.3. На основі поглиблених знань 

принципів фармакодинаміки 

прогнозувати прояви можливої 

побічної дії та симптоми 

передозування, методи їх 

попередження і лікування; шляхи 

взаємодії з іншими медикаментами 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

10 

 Комунікація    

3.1 Вміти працювати в групі при підборі 

моделі та аналізі отриманих 

результатів . 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 2; 

доповідь / 

реферат 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 

ПР01. Демонструвати спілкування в діалоговому 

режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії, письмово 

відображувати та презентувати результати своїх 

досліджень українською мовою. 

    +  +  + 

ПР02. Виявляти можливість спілкування іноземною 

мовою в діалоговому режимі з колегами та цільовою 

аудиторією. 

  +  +  + + + 

ПР03. Використовувати теорії і закони математики, 

фізики, хімії та інших наук для вирішення завдань 

сучасної біології.  

   + + + + +  

ПР05. Використовувати знання і демонструвати     + + +   
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дотримання положень біологічної етики, біологічної 

безпеки і біологічного захисту.  

ПР07. Демонструвати знання про структурну 

організацію біологічних систем на молекулярному 

рівні організації.  

+ +  +  + + +  

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних 

біологічних процесів, будови та функцій живих 

організмів. 

+ +  +  + + +  

ПР14. Використовувати знання і розуміння основ 

загальної екології, принципів оптимального 

природокористування й охорони природи. 

   +   + + + 

ПР15. Застосовувати у професійній діяльності методи 

визначення структурних та функціональних 

характеристик біологічних систем на різних рівнях 

організації.  

    + + + + + 

ПР18. Демонструвати знання основних принципів 

збереження й зміцнення здоров’я, формування 

ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя. 

  + + + + + +  

ПР22. На основі базових знань з природничих та 

математики наук формувати загальні уявлення про 

закономірності індивідуального та історичного 

розвитку біологічних систем на різних рівнях 

організації та особливості їхньої кооперативної 

взаємодії. 

+ +   +     

ПР25.12. Аналізувати причинно-наслідкові взаємодії 

у процесі клітинного та тканинного розвитку у тварин 

різних таксономічних груп 

+ +   + +   + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1-1.3, 2.1,2.2–  40 балів/ 20 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.4; 1.5, 2.3  – 40 балів/ 20 балів 

4. Доповідь-Реферат (Презентація) РН 3.1 – 20 балів/ 10 балів 

- підсумкове оцінювання:  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня (нижчі за 50% від 

максимально можливої для визначеної в програмі форми поточного контролю кількості 

балів) до підсумкової оцінки не додаються. Максимальна кількість балів, які можуть бути 

отримані студентом за освітній компонент в цілому , становить 100 балів.  

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є написання 2 модульних контрольних робіт.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається.  

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 

відповідно. Оцінка доповіді та реферату проводиться упродовж лекційного курсу.  
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7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



 

 

8 

8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять  

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 

 
С/Р 

консульта
ції 

Розділ 1. Загальна фармакологія. 

1 

Тема 1. Визначення фармакології як науки. Історія розвитку 
фармакології. Стан сучасної фармакології. Закон України 
«Про лікарські засоби». Отримання фармакологічно 
активних речовин. 

2 4  

 
Лекція 1. Основні етапи розвитку фармакології. Розробка 

нових фармакологічних препаратів. 2   

 

Самостійна робота. Закон України «Про лікарські засоби». 
Сучасні методи пошуку та розробки лікарських засобів. 
Правила проведення доклінічних та клінічних досліджень. 
Гомеопатія. Основи фітотерапії. 

 4  

2 Тема 2. Фармакокінетика лікарських засобів 6 4  

 
Лекція 2. Шляхи введення лікарських засобів. 

Трансмембранний транспорт фармпрепаратів.  
2   

 Лекція 3. Біотрансформація ліків.  2   

 Лекція 4. Шляхи виведення лікарських речовин. 2   

 

Самостійна робота. Тверді лікарські форми. М`які лікарські 

форми. Рідкі лікарські форми. Шляхи введення препаратів: 

перорально, ректально, буккально, сублінгвально, 

інгаляційно, трансдермально. Дерматологічні засоби: 

присипки, мазі, пасти, креми тощо. Гематотканинні бар’єри. 

Зв’язування лікарських речовин з білками плазми крові. 

Метаболізм ліків під дією фермента цитохром Р450. 

Пресистемне виведення лікарських засобів 

Ентерогепатотичний цикл. 

 

 4  

3 
Тема 3. Дія ліків на клітинному рівні. Взаємодія 

фармпрепарату з рецептором 
2 4  

 
Лекція 5. Локалізація і механізм дії лікарського засобу. 
„мішені” для лікарських речовин 

2   

 

Самостійна робота. Основні механізми дії ліків. Клітинні 
ділянки дії лікарських засобів - зміна конформації рецептора 
мембрани, блокування дії клітинних ферментів, пошкодження 
ДНК. Шляхи проникнення фармпрепаратів через плазматичну 
мембрану. Типи рецепторів. Механізм дії G-білок зв’язаних 
рецепторів. 

 4  

4 Тема 4. Фармакодинаміка лікарських засобів.  6 4  

 
Лекція 6. Основні принципи фармакодинаміки. Типи дії 

лікарських засобів.  
2   

 Лекція 7. Кількісна оцінка дії лікарських засобів. 2   

 
Самостійна робота. Концентрація лікарської речовини 

в організмі в часі. Біодоступність та біоеквівалентність 
 4  
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препаратів. Кумулятивний ефект: доза, інтервал, коливання 

концентрації ліків в плазмі. Кількісна оцінка дії лікарських 

засобів. Співвідношення доза – лікувальний ефект. 

Співвідношення концентрація – ефект. Концентрація – 

зв’язування. Зміна концентрації лікарських препаратів в 

плазмі крові у часі. Фармакогенетика – вивчення 

індивідуальної реакції організму на лікарські препарати. 

Побічні дії фармпрепаратів. Причини побічних дій: 

передозування, підвищена чутливість організму, низька 

специфічність ліків. Алергічні реакції. Тератогенний вплив 

фармакологічних препаратів. Плацебо. 

 

 Модульна контрольна робота 1 2   

Розділ 2. Спеціальна фармакологія. 

5 
Тема 5. Лікарські засоби, що впливають на аферентну 

іннервацію 
4 4  

 
Лекція 8. Фармакокінетика та фармакодинаміка засобів 

стимулюючої дії на аферентну іннервацію 
2   

 
Лекція 9. Фармакокінетика та фармакодинаміка засобів 

пригнічуючої дії на аферентну іннервацію 
2   

 

Самостійна робота. Історія розвитку синтезу та 

використання знеболювальних препаратів. Різноманіття та 

хімічна будова місцевих анестетиків. В’яжучі та обволікаючі 

засоби. Антацидні речовини: рослинні та штучні засоби. 

Солі металів. Засоби, що стимулюють рецептори слизових 

оболонок, шкіри та підшкіряних засобів: рослинні та 

синтетичні. Препарати, що містять отруту бджіл та змій. 

Відхаркувальні засоби: секретомоторні та 

бронхосекретологічні засоби. Легеневі сурфактанти. 

 4  

6 
Тема 6. Лікарські засоби, що впливають на еферентну 

інервацію 
4 6  

 
Лекція 10. Засоби, що впливають на функцію холінергічних 
нервів (холінергічні засоби) 

2   

 
Лекція 11. Засоби, що впливають на адренергічну інервацію 
(адренергічні засоби). 

2   

 

Самостійна робота. Холінергічна передача. Синтез та 
виділення ацетилхоліну. Структура холінергічного 
рецептора. Фармакологічна регуляція синаптичної передачі. 
Типи та підтипи холінергічних рецепторів. Речовини, які 
впливають на мускарино- і нікотиночутливі ацетилхолінові 
рецептори. Адренергічна фармакологія. Адренергічний 
синапс. Адреноміметики та адреноблокатори. Засоби 
пресинаптичної дії. 

 6  

7 Тема 7. Засоби, що впливають на ЦНС. 2 4  

 
Лекція 12. Засоби, що пригнічують та збуджують функцію 

ЦНС. 
2   

 
Самостійна робота. Механізми болю. Наркотичні (опіоїдні) 
анальгетики та їх антагоністи. Неопіоїдні препарати 
центральної дії з анальгетичною активністю. Анальгетики із 

 4  
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змішаним механізмом дії (опіоїдним+ неопіоїдним). Загальні 
для наркозу (загальні анестетики). Засоби для інгаляційного 
та для неінгаляційного наркозу. Комбіноване використання 
засобів для наркозу. Снодійні, протисудомні та 
протиепілептичні засоби. Психотропні препарати. 
Фармакологія нейролептиків, транквілізаторів, солей літію 
та седативних засобів. Токсикологія нікотину. Шляхи 
боротьби з палінням тютюну. Етиловий спирт та засоби для 
лікування алкоголізму. Засоби, що викликають 
токсикоманію 

8 Тема 8. Біогенні аміни 2 4  

 Лекція 13. Біогенні аміни 2   

 

Самостійна робота. Антигістамінні препарати. 

Використання простагландинів та їх аналогів в 

експериментальній  фармакології. Інгібітори протонної 

помпи шлунка. 

 4  

9 
Тема 9. Фармакологія засобів, що впливають на функції 

внутрішніх органів. 
2 4  

 

Лекція 14. Засоби, що впливають на функцію органів 

дихання. Засоби, що впливають на функцію органів 

травлення. Засоби, що впливають на серцево-судинну 

систему. 

2   

 

Самостійна робота. Засоби, що діють на функцію органів 

дихання. Кардіотонічні засоби. Серцеві глікозиди. 

Протиаритмічні засоби. Протиангінальні засоби. 

Антигіпертензивні засоби. Засоби, що застосовуються при 

порушеннях мозкового кровообігу. Гепатопротекторні 

засоби. Холелітолітичні препарати. Антидіарейні засоби. 

Гіполіпідемічні засоби. Засоби, що впливають на систему 

крові. Засоби, що впливають на функцію органів травлення 

 4  

10 Тема 10. Гормональні лікарські засоби. 2 4  

 
Лекція 15. Гормональні препарати, їх синтетичні замінники 

та антагоністи 2   

 

Самостійна робота. Фармакологія гормональних 

препаратів. Гормони гіпофізу та гіпоталамусу. 

Протизаплідні засоби. Оральні контрацептиви. Препарати 

інсуліну. Фармакологія засобів, що впливають на процеси 

тканинного обміну. Фармакологія вітамінних засобів 

 

 4  

11 Тема 11. Антибактеріальні засоби 2 4  

 Лекція 16. Протимікробні лікарські препарати 2   

 

Самостійна робота. Фармакологія протимікробних 

засобів. Антисептики та дезінфікуючі засоби. 

Антибактеріальні хіміотерапевтичні засоби. 

Протитуберкульозні, протисифілітичні засоби. 

Противірусні, протиспірохетозні препарати. 

Протипротозойні засоби. Фармакологія протималярійних, 

протиамебних, протилямбліозних засобів. Лікарські засоби, 

що застосовують для лікування хворих на лямбліоз, амебіаз, 

 4  
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трихомоноз, хламідіоз Фармакологія протигельмінтних 

засобів 

 

12 Тема 12. Протипухлинні засоби 4 4  

 
Лекція 17. Лікарські засоби, що впливають на пухлинні 

клітини. 2   

 

Самостійна робота. Протипухлинні антибіотики. 
Ферменти, що використовують для лікування 
онкозахворювань. Інтерферони та інтерлейкіни. 
Цитостатики. Механізм дії цитостатиків. Засоби для 
лікування лейкозу. Імуномодулятори. Радіопротектори та 
антиоксиданти. 

 4  

 Модульна контрольна робота 2 2   

11 Консультація   2 

 ВСЬОГО 38 50 2 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій –  38 год. 

Консультацій – 2 год. 

Самостійна робота – 50 год. 
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