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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальна програма циклу ТУ «Актуальні питання сучасних лікарських 
засобів»  розрахована на підготовку провізорів та лікарів.  

МЕТА ЦИКЛУ: підготувати спеціаліста, який зможе самостійно виконувати 
роботу з врахуванням професійно-посадових обов′язків та поглиблення професійних 
знань, умінь та навичок. 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ І КОНТИНГЕНТ: 1 місяць  – провізори та лікарі.  
На сьогоднішній день сучасний фармацевтичний ринок України значну 

кількість зареєстрованих препаратів у вигляді різних лікарських форм. Вид 
лікарської форми, допоміжні речовини, що входять до складу лікарського засобу, 
фармацевтичні фактори і т.д. значно впливають на біологічну доступність і 
терапевтичну ефективність лікарських засобів. В зв′язку з цим лікарям і провізорам 
необхідно постійно мати нову інформацію, щоб кваліфіковано призначати і добре 
орієнтуватись у виборі того чи іншого лікарського засобу. 

Крім того, лікарям і провізорам доцільно знати світові вимоги до виготовлення, 
фармако-технологічного контролю та клінічних випробувань лікарських засобів, 
тобто системи GMP, GСP, GLP, GPP. 

На базі теоретичних знань з фармацевтичної технології і біофармації курсанти 
набувають теоретичних та практичних навичок в проведенні корекції лікарської 
терапії та виборі найбільш раціональних лікарських препаратів, їх комбінацій для 
конкретного хворого, з урахуванням особливостей його стану та перебігу 
захворювання. 

Програму складено з врахуванням сучасних досягнень вітчизняної та 
зарубіжної науки і практики, яка має на меті вдосконалення методології викладання 
та підвищення якості підготовки спеціалістів-провізорів та лікарів. 

Програма складена по модульній системі. Модуль являє собою окремий курс 
програми. Кожний курс підрозділяється на розділи, розділ – на теми, а тема – на 
елементи. 

В кінці циклу для визначення рівня знань і навиків слухачів передбачений 
заключний іспит. 

Слухачі, які успішно склали іспит, отримують посвідчення встановленого 
зразку. 
 

 

 

 

 

 



Навчальний план 
циклу тематичного удосконалення 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ» 
  

Тривалість циклу – 1 міс. (156 годин). 
Контигент слухачів: провізори та лікарі. 
Мета циклу: підготовка слухачів з врахуванням професійно-посадових обов′язків 
провізорів та лікарів з метою поглиблення професійних знань та умінь з питань 
біофармації, фармакодинаміки і фармакокінетики фармакологічно активних речовин 
в лікарських формах. 
 
Ко
д 

 
Назва курсу 

Кількість навчальних годин 

Лек. Сем. Практ. Разом

1 2 3 4 5 6 
1.  Біофармація – теоретична основа 

застосування та виробництва ефективних 
лікарських засобів 

2 2 4 8 

2. Інноваційні лікарські засоби та  генерики 
Клінічні випробовування. Нормативна 
документація 

2  4 6 

3.  Взаємодії  активних  фармацевтичних  
інгредієнтів  при  застосуванні. Можливі 
несумісності. Проблеми самолікування 

2 4  6 

 
4. Медико-біологічні  та фармацевтичні  

аспекти  лікарських засобів  

12 14 10 36 

 
5. Фармакокінетика і фармакодинаміка 

активних фармацевтичних інгредієнтів  в 
сучасних лікарських засобах  

18 16 6 40 
 
 

6. 
Вакцини та імуносироватки  для 
застосування людиною 

2   2 

7. Належна практика зберігання лікарських 
засобів у лікувально-профілактичних 
установах    

 2 4 6 

8. Фармацевтична  інформація. Фармацевтична 
опіка. Основи відпуску лікарських  засобів із 
аптечних установ. Реклама.  Законодавче  
регулювання. Проблема фальсифікації ліків   

2 8 6 16 

9. Медична валеологія  та  підвищення 
ефективності системи охорони здоров’я та 
громадської охорони здоров’я    

2   2 

 Всього 42 46 34 122 
 Іспит - 4 - 4 



 Самостійна робота    18 
10 Додаткова програма 

Військово-медична підготовка 
   12 

 РАЗОМ: 42 50 34 156 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМА 
ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ » 

(для лікарів і провізорів) 
Код  курсу, 
розділу, 
теми 
елементу 

Назва курсу, розділу, теми, елементу 

1 2

1. 
Біофармація – теоретична основа застосування та виробництва 
ефективних лікарських засобі. Клінічні випробовування. 
Нормативна документація 

1.1. 
Біофармацевтична концепція: сучасний погляд на біодоступність ліків. 
Біофармацевтична класифікація.  

1.2. 
Оригінальні, генеричні, брендові  та референтні лікарські засоби 
Клінічні випробовування. Нормативна документація. 

1.3. 
Теоретичні основи фармакокінетики та фармакодинаміки активних 
фармацевтичних інгредієнтів  в готових препаратах і лікарських 
засобах, виготовлених в аптеках 

1.4. 
Вплив біологічних та фармацевтичних факторів на біодоступність, 
біоеквівалентність і стабільність лікарських засобів 

1.5. 
Положення GPP щодо забезпечення ефективного ведення 
медикаментозної терапії. Належні фармацевтичні практики. 

2. Інноваційні лікарські засоби та генерики
2.1 Оригінальні або інноваційні лікарські засоби 
2.2 Генеричні лікарські засоби, брендировані генерики: огляд 

вітчизняного ринку 
2.3 Біотехнологія та лікарські засоби, що створюються на її основі 
2.4 Нанопрепарати і нанотехнології – прогресивний напрямок розвитку 

фармацевтичного виробництва і застосування в медичній практиці 
2.5 

Високотехнологічні лікарські засоби: лікарські терапевтичні системи, 
системи з цілеспрямованою доставкою лікарських речовин 

3. Взаємодії  активних  фармацевтичних  інгредієнтів в лікарських 
формах і  при  застосуванні. Можливі несумісності. Проблеми 
самолікування 

3.1 Характеристика взаємодій активних  фармацевтичних  інгредієнтів, їх 
класифікація 

3.2 Фармацевтична та фармакологічна несумісність лікарських засобів. 
3.3 Поєднання активних фармацевтичних інгредієнтів в одній лікарській 

формі 
3.4 

Небезпечні взаємодії ліків при комбінованій терапії. 

3.5 Побічні ефекти дії ліків. Проблеми самолікування 



4. 
Медико-біологічна  та фармацевтична  характеристика  сучасних 
лікарських засобів (згідно ДФУ) 

4.1. Медико-біологічна та фармацевтична характеристика твердих 
лікарських засобів: таблетки, капсули, гранули,  порошки для 
нашкірного й орального застосування  

4.2. Медико-біологічна та фармацевтична характеристика рідких 
лікарських засобів для нашкірного та орального застосування  

4.3. Медико-біологічна та фармацевтична характеристика м’яких 
лікарських засобів для нашкірного, вагінального та ректального 
застосування, пластирі трансдермальні, палички  

4.4. Медико-біологічна та фармацевтична характеристика  парентеральних і 
очних лікарських засобів

4.5. Медико-біологічна та фармацевтична характеристика лікарських 
засобів, що знаходяться під тиском, а також вушних, назальних, 
оромукозних лікарських засобів, гумок жувальних, тампонів 
лікувальних  

4.6. 
Медико-біологічні  та фармацевтичні  аспекти  гомеопатичних та 
близьких до гомеопатії лікарських засобів в сучасній 
фармакотерапії 

4.6.1. Загальні поняття та основні принципи гомеопатії, гомеопатичні 
лікарські засоби, їх номенклатура і застосування 

4.6.2. Загальні поняття та основні принципи гомотоксикології.  
Антигомотоксичні ліки  їх номенклатура і застосування 

4.6.3. Загальні поняття і основні принципи  антропософської медицини і 
застосування антропософських ліків. Законодавча документація по 
застосуванню і виготовленню антропософських ліків. 

4.6.4. Близькі до гомеопатії лікарські засоби: біохімічні тканинні солі, Солі 
Шюссера, квіткові настої Баха 

4.7. Медико-біологічні та фармацевтичні  аспекти  лікарських  
рослинних  засобів. Біологічно активні  речовини природного і 
синтетичного походження.  

4.7.1. Роль та місце фітотерапії у сучасній лікарській практиці. Види 
фармакологічної активності та класифікація біологічно-активних 
сполук, що містяться в лікарській рослинній сировині, значення у 
фітотерапії 

4.7.2. Сучасний стан і перспективи використання лікарських рослин. 
Характеристика фітопрепаратів на фармацевтичному ринку України. 

4.7.3. Номенклатура, технологія і застосування фітозасобів при різних 
захворюваннях: серцево-судинної,  травної, бронхо-легеневої,  
нервової систем, обміну речовин 

4.74. Побічні дії та протипоказання до застосування деяких лікарських та 
харчових рослин 



5. Фармакокінетика і фармакодинаміка активних фармацевтичних 
інгредієнтів  в сучасних лікарських засобах 

5.1 Фармакокінетика і фармакодинаміка активних фармацевтичних 
інгредієнтів  в сучасних лікарських засобах, що застосовуються при 
захворюваннях центральної нервової системи 

5.2 Фармакокінетика і фармакодинаміка активних фармацевтичних 
інгредієнтів  в сучасних лікарських засобах, що застосовуються при 
захворюваннях серцево-судинної системи: ішемічної хвороби серця, 
гіпертонічної хвороби та симптоматичної артеріальної гіпертензії 

5.3  Фармакокінетика і фармакодинаміка активних фармацевтичних 
інгредієнтів  в сучасних лікарських засобах,  що застосовуються при 
захворюваннях травної і видільної системи.   

5.4 Фармакокінетика і фармакодинаміка активних фармацевтичних 
інгредієнтів, що входять до складу  нестероїдних протизапальних 
лікарських засобів 

5.5 Фармакокінетика і фармакодинаміка активних фармацевтичних 
інгредієнтів, що входять до складу  антибактеріальних,  
антипротозойних та противірусних лікарських засобів    

5.6 Фармакокінетика і фармакодинаміка активних фармацевтичних 
інгредієнтів  в сучасних лікарських засобах, що застосовуються  в 
дерматології.  

5.7 Роль і класифікація вітамінів,  їх аналоги та інші біологічно 
активні речовини. Дієтичні добавки  та спеціальні  харчові 
продукти.  Мікро-  та  макроелементи  в  лікарських засобах. 

5.7.1 Роль і класифікація вітамінів, їх аналоги. Класифікація, застосування 

5.7.2 Дієтичні добавки  та спеціальні  харчові продукти: характеристика, 
класифікація, особливості призначення та застосування. Проблемні 
питання безпеки дієтичних добавок та спеціальних  харчових 
продуктів. Законодавчі акти. 

5.7.3 Мікро- та  макроелементи  в  лікарських засобах. Їх  характеристика і 
класифікація. 

5.8 Хронофармакологічні  та  хронофармацевтичні  основи 
раціональної  фармакотерапії.  Вплив  їжі на 
фармакотерапевтичну активність лікарських засобів 

5.8.1 Біоритми людини і біологічний  годинник організма людини  
5.8.2 Прийом лікарських засобів в залежності від біоритмів 
5.8.3 Класифікація і характеристика взаємодії  ліків та продуктів 

харчування. 
5.8.4  Алкоголь, паління та терапевтична ефективність ліків 
5.8.5 Генетично модифіковані лікарські засоби і продукти 

5.9. Раціональне застосування лікарських засобів у педіатрії  і осіб 
похилого і старечого віку 

5.9.1 Характеристика і властивості допоміжних речовин, дозволених до 
використання у складі ліків для дітей 



5.9.2 Медико-біологічні та біофармацевтичні  аспекти  лікарських засобів 
для новонароджених дітей. 

5.9.3 Особливості дозування ліків у дитячій практиці
5.9.4 Медико-біологічні та біофармацевтичні  аспекти лікарських засобів 

для застосування у геронтології 
5.9.5 Особливості дозування ліків у людей похилого і старечого віку 

5.10 Лікарські косметичні засоби.  
5.10.1 Медико-біологічна та фармацевтична характеристика  лікарських 

косметичних засобів 
5.10.2 Вітчизняний ринок лікарських косметичних засобів: регуляторні акти, 

класифікація. 
5.10.3 Характеристика і роль допоміжних речовин у косметичних лікарських 

засобах. 
5.10.4  Проблемні питання безпеки лікарських косметичних засобів 
5.11. Ветеринарні  лікарські засоби 

5.11.1. Характеристика  ветеринарних лікарських засобів  згідно ДФУ: 
внутрішньоматкові препарати, внутрішньорубцеві системи подачі, 
інтрамамарні препарати, премікси лікувальних кормових добавок   

5.11.2 Медико-біологічні аспекти ветеринарних лікарських форм 
при захворюваннях серця, шлунково-кишкового тракту, при 
порушенні нервової системи, обміну речовин, при респіраторних 
захворюваннях.  

6. Вакцини та імуносироватки  для застосування людиною 
6.1. Класифікація і характеристика вакцин в системі АТС і за методом 

виробництва. Основні види сучасних  вакцин, практичне викорис-
тання.  

6.2. Iмуносироватки. Класифікація. Принципи одержання, контроль, 
практичне використання. 

7. Належна практика зберігання лікарських засобів у лікувально-
профілактичних  і  аптечних установах 

 
7.1. 

Нормативно-правове забезпечення якості лікарських засобів в Україні. 
Державна фармакопея України – головний стандарт фармацевтичної 
галузі. Основні вимоги і принципи належної практики зберігання 

7.2. Показники якості зовнішнього вигляду окремих лікарських форм. 
Процедура візуального контролю упаковки та зовнішнього вигляду 
лікарського засобу 

7.3. Зберігання лікарських засобів залежно від основних та спеціальних 
зазначень 

8. Фармацевтична  інформація.  Фармацевтична опіка. Основи 
відпуску лікарських  засобів із аптечних установ. Реклама. 
Проблема фальсифікації ліків  

8.1. Інформаційна взаємодія лікаря і провізора. Фармацевтична опіка. 



5.9.2 Рецептурний та безрецептурний відпуск лікарських засобів. 
Нормативні документи. Особливості відпуску наркотичних, 
психотропних лікарських засобів та прекурсорів 

5.9.3 Реклама лікарських засобів і виробів медичного призначення. 
Законодавче регулювання 

5.9.4 Проблема фальсифікації ліків на фармацевтичному ринку України 
5.9.5.  Визначення, класифікація, причини та фактори, що впливають на 

розповсюдження і обіг фальсифікованих лікарських засобів. 
5.9.6.  Методи боротьби з розповсюдженням фальсифікованих лікарських 

засобів  
9. Медична валеологія  та  підвищення ефективності системи 

охорони здоров’я  та громадської охорони здоров’я 
9.1. Концепція і промоція здоров*я  населення. Система охорони здоров*я 

в Україні і у світі. Біотероризм. 
9.2. Соматичне (фізичне) здоров’я. Репродуктивне здоров’я,  
9.3. Психічне здоров’я. Духовні аспекти здоров*я.  
9.4. Прогнозування здоров*я. Управління здоров’ям  з позицій 

інтегративного підходу. 
9.5.  Поняття здорового способу життя.  

 
 ДОДАТКОВА ПРОГРАМА 

10. Військово медична підготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИКІВ  
ДЛЯ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

„АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ” 
 

Перелік практичних навиків Тривалість 
циклу 

1 місяць 
1. Вирахувати відносну біодоступність діючої речовини 
(німесуліду) у різних лікарських засобах, зокрема таблетках, 
мазі і супозиторіях на основі даних таблиці. 

 

2. Вміти пояснити вплив допоміжних речовин на 
біодоступність терапевтично активних субстанцій в різних 
лікарських формах на прикладі мазі «Адвантан»,  яка  є в 
асортименті аптек у вигляді емульсії,  крему, мазі і жирної мазі.    

 

3.Виписати латинською мовою рецепти: 
а)Візьми: Кислоти саліцилової      0,6 
             Кислоти борної              1,0 
             Стрептоциду  

Сірки осадженої       по 3,0 
Окису цинку 
Тальку                      по 30,0 
Змішай, щоб утворився     
порошок 

Видай. Познач. Присипка 
б) Візьми: Настою валеріани,       кореня з        

кореневищами                30,0                                        
Пустирника, трави  30,0                     

     Деревію звичайного, трави   20,0 
     Анісу звичайного, плодів      20,0 
     Змішай. Видай. Познач.  
     Приймати при болях у серці у по l /3 -l / 4 склянки 2-3 

рази на день. 
 

 

4. Виписати латинською мовою рецепти: 
а) Візьми: Настою валеріани, кореня з        
             кореневищами з 5,0-150мл 

Кофеїну натрію бензоату  1,0 
Натрію броміду 
Магнію сульфату по 2,0 
Адонізиду 2мл 
Змішай. Дай, Познач. 

По 1 столовій ложці 3 рази на день 
б)  Візьми: Олії соняшникової       20,0 

Олії евкаліптової    10,0 

 



Олії м*яти перцевої 4,0 
Настоянки календули 6,0 
Настоянки прополіса  1,0 
 Екстракта алоє     3,0 
Змішай. Дай. Познач. Краплі в ніс       
при гаймориті.  

По 2 краплі 3 рази на день 
5. Зазначити алгоритм фармацевтичної опіки при відпуску 

ліків. 
 

6. Надати характеристику групі серцевих глікозидів, назвати  
необхідність застосування, описати явища інтоксикації і методи 
лікування при отруєннях серцевими глікозидами. 

 

7. Охарактеризувати побічну і токсичну дію пеніцилінів
8. Охарактеризувати побічну і токсичну дію цефалоспоринів, 

їх застосування. Алергічні реакції. 
 

9. Назвати якими групами на фармацевтичному ринку 
України представлені жовчогонні засоби і при яких 
захворюваннях вони застосовуються. 

 

10. Яка доза хінаприлу потрібна для 80 –ти літньої жінки з 
масою тіла 60 кг при концентрації креатиніну сироватки 0,1 
ммоль/л7 

Прийміть, що fuхінаприлату (активний метаболіт хінаприлу) 
= 0,8. 

Звичайна доза при нормальній роботі нирок 20 мг/добу 
Таблетки випускаються у дозуванні 5, 10 та 20 мг. 

 

11. Якою повинна бути підтримуюча доза лікарського засобу 
для дитини масою тіла 15 кг, якщо аналогічна доза для дорослого 
масою тіла 70 кг становить 100мг/добу? 

 

12. Симвастатин всмоктується на 100 %, однак лише 5 % 
потрапляє в системний кровоток, оскільки препарат підлягає 
активному метаболізму первинного походження. 
Грейпфрутовий сік повністю інгібує первинне проходження 
шляхом взаємодії з CYP 3A4. 
На скільки підвищиться значення AUC, якщо симвастатин та 

грейпфрутовий сік приймати одночасно? 

 

13. Жінка з масою тіла 67 кг, яка приймає 100 мг/добу 
препарат Х, годує груддю дитину масою тіла 6,7 кг. Для матері 
Срss= 1 мг/л. 

1) Визначте, яку дозу препарату отримає дитина 
2) Чи сумісне вживання препарату з грудним годуванням7 
Вважати, що: 
Для препарата Х М/П = 1 
Дитина щоденно споживає 150 мл молока. 

 

14. Розрахувати осмолярність та склад розчину Рінгера-  



Локка в ммоль/л та г-йон/л за наступним прописом. 
15. Розрахувати ізотонічність і приготувати вітамінні очні 

краплі: 
Rp: Solutio Riboflavini 0,01 % 10 ml 
Acidi ascobinici 0,03 
M.D.S. По 2 краплі в обидва ока з рази на день. 

 

16. Вміти пояснити принципи шкал розведень, що 
застосовуються для позначення активних інгредієнтів 
гомеопатичного лікарського засобу. 

 

17. Надати характеристику  і загальні рекомендації щодо 
застосування антигомотоксичних препаратів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ  
для циклу тематичного удосконалення 

 
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  СУЧАСНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ » 

  
1. Біофармація – теоретична основа застосування та виробництва ефективних 

лікарських засобів.  
2. Медико-біологічні, біофармацевтичні і фармакологічні  аспекти 

фармакокінетики активних фармацевтичних інгредієнтів в лікарських формах. 
3. Терапевтична еквівалентність і біологічна доступність ліків. 
4. Побічна дія і безпека ліків. 
5. Клінічні аспекти біофармації.  
6. Медико-біологічні і біофармацевтичні фактори, що впливають на клінічну 

ефективність ліків: вид лікарської форми, шлях введення, допоміжні речовини, 
що використовуються при створенні лікарської форми та ін.. 

7. Характеристика взаємодій активних  фармацевтичних  інгредієнтів в лікарських 
засобах, їх класифікація. 

8. Види антагонізму між лікарськими засобами: конкурентний, хімічний        
неконкурентний прямий, непрямий фізіологічний, фізичний. 

9. Інноваційні лікарські засоби та генерики.  
10. Медико-біологічні та фармацевтичні  аспекти твердих лікарських засобів для 

нашкірного та орального застосування 
11. Медико-біологічні та фармацевтичні  аспекти рідких лікарських засобів для 

нашкірного та орального застосування. 
12. Медико-біологічні та фармацевтичні  аспекти очних і парентеральних 

лікарських засобів. 
13. Медико-біологічні, біофармацевтичні і фармакологічні  аспекти  при виборі 

нестероїдних протизапальних засобів. 
14.  Медико-біологічні, біофармацевтичні і фармакологічні  аспекти  при 

застосуванні вітамінних лікарських засобів і антиоксидантів. 
15. Фармакокінетика і фармакодинаміка активних фармацевтичних інгредієнтів  в 

сучасних лікарських засобах, що застосовуються при захворюваннях 
центральної нервової системи 

16. Фармакокінетика і фармакодинаміка активних фармацевтичних інгредієнтів  в 
сучасних лікарських засобах, що застосовуються при захворюваннях серцево-
судинної системи: ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби та 
симптоматичної артеріальної гіпертензії 

17. Фармакокінетика і фармакодинаміка активних фармацевтичних інгредієнтів  в 
сучасних лікарських засобах,  що застосовуються при захворюваннях травної і 
видільної системи.   

18. Фармакокінетика і фармакодинаміка активних фармацевтичних інгредієнтів, що 
входять до складу  нестероїдних протизапальних лікарських засобів 

19. Фармакокінетика і фармакодинаміка активних фармацевтичних інгредієнтів, що 
входять до складу  антибактеріальних,  антипротозойних та противірусних 
лікарських засобів    



20. Фармакокінетика і фармакодинаміка активних фармацевтичних інгредієнтів  в 
сучасних лікарських засобах, що застосовуються  в дерматології. 

21. Біофармацевтичні і фармакологічні  аспекти  при виборі  холінолітичних 
(антихолінергічних, холіноблокаторів) лікарських засобів: атропін, скополамін, 
платифілін, гоматропін та ін.. 

22. Біофармацевтичні і фармакологічні  аспекти  при виборі  холіноміметичних 
лікарських засобів:ацетилхолін, карбахолін, прозерин, гілантаміну гідро бромід, 
фізостигміну саліцилата, пілокарпіну гілрохлорид, ацеклідин, нікотин т ін..  

23.  Медико-біологічні, біофармацевтичні і фармакологічні  аспекти  при виборі 
лікарських засобів при отруєннях і інтоксикації організму. 

24.  Інформаційна взаємодія лікаря і провізора в застосуванні лікарських засобів. 
25.  Біофармацевтичні і фармакологічні  аспекти  при виборі лікарських засобів, що 

застосовуються для лікування ішемічної хвороби серця та хронічної 
недостатності кровообігу. 

26.  Біофармацевтичні і фармакологічні  аспекти  при виборі  адреноміметичних  
лікарських засобів: адреналіну гідрохлорид, норадреналіну гідротартрат, 
мезатон, метилдопа, тетризолін, ізадрин, сальбутамол та ін. 

27. Біофармацевтичні і фармакологічні  аспекти  при виборі антиадренергічних 
(адренолітиків) лікарських засобів: празозин, метопролол, пропранолол, 
карведилол та ін.. 

28.  Біофармацевтичні і фармакологічні  аспекти  при виборі лікарських засобів, що 
застосовуються для лікування нирок. 

29. Біофармацевтичні і фармакологічні  аспекти  при виборі лікарських засобів для 
лікування гіпертонічної хвороби. 

30. Біофармацевтичні і фармакологічні  аспекти  при виборі лікарських засобів, що 
застосовуються в дерматології. 

31.  Біофармацевтичні і фармакологічні  аспекти  при виборі лікарських засобів, що 
діють на ЦНС. 

32.  Біофармацевтичні і фармакологічні  аспекти  при виборі лікарських засобів, які 
підвищують видільну функцію нирок. 

33. Біофармацевтичні і фармакологічні  аспекти  при виборі антибіотиків. Взаємодія 
протимікробних лікарських засобів. 

34. Біофармацевтичні і фармакологічні  аспекти  при виборі гомеопатичних 
лікарських засобів. 

35. Характеристика і застосування лікарських засобів, близьких до гомеопатичних: 
антигомотоксичні, антропософські ліки та ін. 

36. Хронофармакологічні  та  хронофармацевтичні  основи раціональної  
фармакотерапії.   

37. Вплив їжі на фармакотерапевтичну активність лікарських засобів. 
38. Характеристика і класифікація дієтичних добавок  та спеціальних  харчових 

продуктів. Нормативна документація. 
39. Раціональне застосування лікарських засобів у педіатрії. 
40. Раціональне застосування лікарських засобів у осіб похилого і старечого віку. 
41. Рецептурний та безрецептурний відпуск ЛЗ. Нормативні документи. 
42. Належна практика зберігання лікарських засобів у лікувально-профілактичних і 

аптечних установах. Нормативні документи. 



43. Медична валеологія  та  підвищення ефективності системи охорони здоров’я  та 
громадської охорони здоров’я. 

44. Вакцини та імуносироватки  для застосування людиною. Класифікація і 
характеристика вакцин в системі АТС і за методом виробництва. Основні види 
сучасних  вакцин, практичне використання. 

45. Фармакологічна корекція невідкладних станів і гострих отруєнь:  при 
гіпертонічному кризі, стенокардії,  гіпоглікемічній комі, анафілактичному шоці 
та ін.,зупинка кровотечі. 

46.  Терапевтична еквівалентність і біологічна доступність ліків. 
47.  Клініко-фармацевтичні аспекти побічної дії ліків. Безпечність ліків. 
48.  Клінічні аспекти біофармації. Поняття про біофармацію, історична довідка. 
49. Фактори, що впливають на клінічну ефективність ліків : вид лікарської форми, 

шлях введення, допоміжні речовини, що використовуються при створенні 
лікарської форми. Вік та стан хворого, доза та час прийому ліків, стан 
внутрішніх органів хворого. 

50. Взаємодія лікарських засобів. 
51. Терапевтичні фактори, що впливають на індивідуальну реакцію організму та 

лікарські речовини. Лікарські засоби, що можуть призвести до генетичних 
порушень. 

52. Принципи клініко-біофармацевтичного підходу до вибору лікарських засобів, 
що застосовуються при інфекційних і паразитарних захворюваннях 

53. Принципи клініко-біофармацевтичного підходу до вибору нестероїдних 
протизапальних засобів. 

54. Принципи клініко-біофармацевтичного підходу до вибору лікарських засобів 
для лікування ендокринних захворювань. 

55. Принципи клініко-біофармацевтичного підходу до застосування вітамінних 
лікарських засобів і антиоксидантів. 

56. Принципи клініко-біофармацевтичного підходу до застосування лікарських 
засобів для лікування гепатобіліарної системи. 

57. Принципи клініко-біофармацевтичного підходу до вибору лікарських засобів 
для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. 

58. Принципи клініко-біофармацевтичного підходу до вибору лікарських засобів, 
що застосовуються для лікування серцево-судинної системи. 

59. Принципи клініко-біофармацевтичного підходу до вибору лікарських засобів 
для лікування захворювань органів дихання. 

  60. Вказати для кожного лікарського препарату (А-Д) умови (а-в), які потребують 
зміни режиму дозування :А. Гентаміцин, Б. Доксициклін, В. Цефалоридин, Г. 
Дигітоксин,  
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