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Пояснювальна записка

Фармакологія –  одна  з  навчальних  дисциплін  у  системі  підготовки

фармацевтів, яка має на меті формувати системні знання й логічне фармацевтичне

мислення  в  майбутніх  спеціалістів,  розвивати  в  студентів  навички  визначити

належність  лікарського  препарату  до  певної  фармакологічної  групи,  синоніми

основних  лікарських  препаратів,  особливості  дії  лікарських  препаратів  і

фармакотерапію в педіатрії та геронтології. З метою надання допомоги студентам

краще орієнтуватися в значній кількості лікарських препаратів використовуються

різні  форми  навчання  й  засвоєння  змісту  навчальної  дисципліни:  лекційні  та

практичні заняття, систематична самостійна робота студентів.

З  метою  контролю  теоретичних  знань  та  сформованості  практичних
навичок  студенти  виконують  домашню контрольну  роботу з  даної  дисципліни
згідно з навчальним планом та повинні своєчасно направити її на перевірку. Для
написання  контрольної  роботи  з  фармакології  потрібно  перш  за  все  ретельно
проробити матеріал, використовуючи рекомендовану літературу, ознайомитись із
зразками виконання типових завдань.

Крім цього,  при виконанні  окремих завдань на допомогу можуть прийти
фармакологічні  довідники,  зазначені  в  списку  рекомендованої  літератури,
інформаційні ресурси.

Зразок фармакотерапевтичного аналізу лікарського засобу за алгоритмом

Наприклад: Індометацин

Індометацин Indometacin

Синоніми: Метиндол, Індобене, Індовис.

Фармакологічна група: ненаркотичні анальгетики, нестероїдний протизапальний
засіб, похідний індолу.

Механізм дії: інгібує біосинтез простагландинів.

Фармакодинаміка:  протизапальний, анальгезуючий, жарознижуючий, протирев-
матичний ефекти.



Показання  до  застосування:  ревматоїдний  артрит,  остеоартроз,  подагра,
тромбофлебіт.

Побічні  дії:  головний  біль,  сонливість,  нудота,  блювота,  алергічні  реакції,  в
деяких випадках кровотечі із ШКТ.

Протипоказання:  виразкова  хвороба  шлунка,  виразка  кишечника,  стравоходу,
бронхіальна астма, вагітність.

Форма випуску: таблетки (драже), капсули 0,025 г; таблетки ретард 0,075 г; 0,1 г;
мазь 5 %, 10%; в тубах 30 г, 40 г; супозиторії 0,05 г, 0,1 г; гель
1%, 10 % в тубах по 50 г, 100 г.

Приклади виконання типових завдань

Виписати рецепти:

 Тверді лікарські форми:
Таблетки:

Rp.: Tab. Analgini 0,5 №10

D.S. По 1 таблетці при головному болю

Rp.: Tab. Analgini 0,5

D.t.d. №10

S. По 1 таблетці при головному болю

Драже:

Rp.: Diazolini 0,05

D.t.d. №10 in dragee

S. По 1 таблетці при головному болю



 М'які лікарські форми:
Супозиторії:

Rp.: Supp.“Bethiolum” №10

D.S. Вводити по 1 свічці в пряму кишку 2 рази на
день.

Мазі:

Rp.: Ung. Prednisoloni 0,5% 20,0

D.S. Змащувати уражені ділянки шкіри.

 Рідкі лікарські форми:
Настойки:

Rp.: T-raeValerianae20ml

D.S. По 20 крапель 3 рази на день.

 Лікарські форми для ін’єкцій: 
Rp.: Sol. Glucosi40%20ml

D.t.d. №10 in ampullis

S. Вводити в/в по 40мл.

Rp.: Ampicillini 0,5

D.t.d. №10

S. Вміст флакона розчинити у 2мл 0,5% розчину 
новокаїну. Вводити в/м 4 рази на добу.



Скласти порівняльну характеристику нейролептиків, транквілізаторів,
седативних препаратів у вигляді таблиці:

Препарат Форма випуску Показання до застосування

Аміназин Драже 0,025г,  0,05г  №20,  № 30;
0,01г  №10,  №  50;  розчин  в
ампулах 2,5 % 1мл №10.

Шизофренія,  гіпоманіакальні  та
маніакальні  становища,  гострий
галюцинаторний  синдром  та
марення,  при  тяжкому  блюванні
затяжній  гикавці,  вираженому
страху та тривозі.

Галоперидол Таблетки по 0,0015г, 0,005г №50;
ампули по 1мл 0,5% розчину №5;
флакони по 10мл 0,2% розчин.

Шизофренія,  галюцинаторні,  маніа-
кальні становища, марення, гострі та
хронічні психози різної етіології.

Феназепам Таблетки по 0,0005г, 0,001г №50;
ампули по 1мл 3% розчину №10.

Невротичні,  неврозоподібні,  психо-
патичні  становища,  які  супровод-
жуються тривогою, страхом, напру-
женістю, розладом нічного сну.

Хлозепід Таблетки,  капсули,  драже  по
0,005г, 0,01г, 0,025г №50

Невротичні  становища,  які
супроводжуються тривогою, збудли-
вістю,  напруженістю,  безсонням,
неврозами,  істеричним становищем,
мігрень, клімактеричні розлади

Персен Драже №40;  Персен  форте  капс.
№20

Нервові  збудження,  неспокій,
неврози,  зниження  концентрації
уваги, порушення сну.

Саносан Таблетки  покриті  оболонкою
№20

Безсоння,  викликана  тривогою,
страхом, роздратованістю.

Новопасит Таблетки  п/о  №10;  розчин  для
внутрішнього  застосування  у
флаконах 100мл.

Легкі  форми  неврастенії,  які
супроводжуються  страхом,  триво-
гою,  збільшеною  дратівливістю,
легкі  форми  розлади  сну,  напади
головного  болю,  клімактеричні
розлади,  функціональні  розлади
травної  системи,  дерматози,  які
супроводжуються свербінням.



Систематизувати побічні ефекти антибіотиків та представити їх у вигляді
таблиці.
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“+” – проявляють побічну дію

“–” - не проявляють побічну дію

Розв’язати фармакологічні задачі:

а.  Визначте  препарат,  назвіть  його  форми  випуску: антисептик,  являється
прозорою,  безбарвною  рідиною  без  запаху.  Спосіб  застосування: у  вигляді
розчинів для  полоскання та промивання при стоматиті,  ангіні,  для промивання
гнійних  ран.  Крім  антисептичної  дії  призводить  механічну  очистку  рани,  має
дезодоруючі властивості.

Відповідь:  Виходячи  із  цих  даних це  препарат  − розчин  перекису  водню.
Відноситься  до  дезінфекційних  та  антисептичних  лікарських  препаратів,
являється окисником. Форма випуску: 3% розчин у флаконах 15 мл, 25 мл, 40 мл,
50 мл.

б. Визначте препарат, його форми випуску: вітамінний препарат активно бере
участь в процесах білкового, вуглеводного, жирового обмінів, зоровій функції ока
та у синтезі гемоглобіна.



Відповідь:Це препарат – рибофлавін (віт. В2). Випускається у вигляді порошку;
таблетки по 0,01г з рискою №50.



Варіант №1

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: іміпенем-циластатин,  фосфестрол,  нітрофунгін,  флориміцину  сульфат,

метронідазол.

2.Розподіліть  нижчеперелічені  засоби  на  групи:  протитуберкульозні  (А),

притигельмінтні (Б), протигробкові (В), імуностимулятори (Г), імунодепресанти

(Д).  Для  препаратів,  які  помічені  (*),  вкажіть  форму  випуску,  показання  до

застосування.

1. Продигіозан 8. Піперазину адипінат 15. Мебендазол*
2. Азатіоприн* 9. Флуреназид* 16. Стрептоміцину сульфат*
3. Тималін* 10. Натрію парааміносаліцилат 17. Гризеофульвін
4. Ізоніазид 11. Левамізол* 18. Кетоконазол*
5. Фтівазид* 12. Цитостатичні засоби* 19. Ехінацея пурпурова*
6. Ністатин* 13. Кальцію-бензамідосаліцилат 20. Метилурацил
7. Амфотерицин В* 14. Мікогептин* 21. Тіоацетазон*

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте препарат, його форми випуску: похідний 8 – оксихіноліну, добре

всмоктується з травного тракту і виділяється нирками в незмінному вигляді.

б)  Визначте препарат, та назвіть його форми випуску: антибіотик широкого

спектру  дії,  що  перевищує  протитуберкульозну  дію  стрептоміцину.  Швидко

всмоктується  у  кров  і  зберігається  в  терапевтичній  концентрації  на  протязі  8

годин. Виводиться нирками.

4. Скласти таблицю: “Спектр дії сульфаніламідних препаратів”.

Препарат Стрепто- Стафіло- Пневмо- Гоно- Менінго- Кишкова 



коки коки коки коки коки паличка
1.Сульфаніламід

2.Сульфатіазол

3.Сульфадимедин

4.Сульфацетамід

5.Сульфакарбамід

6.Фталілсульфапіридазин

7.Ко-тримоксазол

8.Сульфаметоксипіридазин

9.Сульфаетидол

10.Сульфадиметоксин
“+” - впливає на збудник

“–” - не впливає на збудник

5. Виписати в рецептах.

 Природний  антибіотик  групи  пеніцилінів  для  профілактики  рецидивів

ревматизму.

 Антибіотик широкого спектру дії для місцевого застосування при опіках III

ступеня.

 Похідний фторхінолонів при інфекції шкіри.

 Похідний нітрофурану при опіках.

 Антибіотик широкого спектру дії при лікуванні туберкульозу легень (групи В)

застосовується перорально.

6. Ситуаційна задача:

При відпуску препаратів в аптеці дайте відповідь хворим на наступні питання:

1. Чому вагітним жінкам неможна приймати антибіотики – аміноглікозиди?

2. При яких захворюваннях недопустимо застосування левоміцетину?

3. З  чим  пов’язане  при  застосуванні  таблеток  тетрацикліну  виникнення  таких

явищ, як зниження апетиту, нудота, блювання, пронос, здуття шлунку?

4. Чому дітям до 15 років неможна приймати фторхінолони?

Варіант №2



1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: доксорубіцин, мексамін, бійохінол, фтивазид, ундецин.

2.  Розподіліть  нижчеперелічені  протипухлинні  засоби  на  групи:  алкілуючі

сполуки (А), антиметаболіти (Б), алкалоїди (В), антибіотики (Г), гормональні та

антигормональні  препарати  (Д),  ферментні  препарати  (Є).Для  препаратів,  які

помічені (*), вкажіть форму випуску, показання до застосування.

1. Фосфестрол* 8. Доксорубіцин*
2. Колхамін* 9. Флутамід
3. Меркаптопурин* 10. Тіофосфамід*
4. Брунеоміцин* 11. Метотрексат*
5. L-аспарагіназа* 12. Вінкристин
6. Циклофосфан* 13. Доцетаксел*
7. Вінбластин 14. Фторурацил*

3. Фармакологічні задачі:

а) Визначте препарат, його форми випуску, застосування: грає важливу роль в

обміні засобів. Входить до составу ферментів, які проявляють декарбоксилування

амінокислот.  Бере  участь  в  обміні  ліпідів.  Попереджує  недостачу  вітаміну  у

вагітних та дітей раннього віку.

б)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску,  застосування:  контрастний

препарат,  швидко  виводиться  в  незмінному  вигляді  з  сечею,  не  викликає

порушення функції нирок.

4. Скласти таблицю: “Визначте препарат водорозчинних вітамінів А-Д”.

Основна

характеристика

Вітамінний препарат
А Б В Г Д

Системи, про-

цеси або ткани-

ни, найбільш 

чуткі до нечос-

татку вітаміну

Нервова 

система

Кровотворення,

нервова

система

З’єднувальна

тканина

Нервова

система

Кровотворення

Фізіологічна 

функція

Участь в 

декарбокси-

люванні α-

кетокислот, в 

Синтез 

нуклеїнових 

кислот та 

метіоніну

Участь в 

окисновіднов-

чих процесах, 

утворенні 

Участь в

декарбокси-

люванні і 

переамінуванні

Пов’язана з ко-

ферментами 

кодегідрази I та

II, які перено-



синтезі 

ацетил-КоА

колагену амінокислот сять водень та 

здійснює 

окисновідновчі

функції
Окремі 

показання до 

застосування

Поліневрити,

інфаркт

міокарду

Пернициозна 

анемія, 

поліневрити

Кровотечі, 

пов’язані з 

збільшенням 

судинної 

проникливості, 

метгемоглобін-

емія

Інтоксикація 

гідразидами

ізонікотинової 

кислоти

Спазм судин, 

атеросклероз 

(знижує вміст 

холестерину у 

крові)

5. Виписати в рецептах.

 Гормональний препарат при гіпотиреозі.

 Глюкокортикостероїдний препарат при алергічних захворюваннях шкіри.

 Протигістамінний препарат перитол дитині 4 років.

 Витамінний препарат для лікування поліневритів.

 Антисептик групи барвників для лікування гнійних захворюваннях шкіри.

6. Ситуаційна задача:

Ви працюєте в аптеці, яка знаходиться в районній поліклініці. Дайте відповідь на

питання лікарів – інтернів:

I. Який  механізм  дії  та  показання  до  застосування  нових  комбінованих

сульфаніламідних препаратів, які надійшли в аптеку?

1. Сульфатон; 2. Потесетта; 3. Дитрим; 4. Аргосульфан; 5. Лідаприм; 6. Альгімаф

II. Які з цих препаратів проявляють бактерицидну, а які бактеріостатичну дію?

III. У яких препаратів відсутній антагонізм з ПАБК?

IV. Який  з  перелічених  препаратів  застосовують  при  сепсисі,  гонококовому

уретриті, менінгіті, пролежнях?

Варіант №3

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: вінкристин, флуренізид, ремантадин, еметину гідрохлорид, іхтіол.



2. Розподіліть нижчеперелічені гормональні засоби на групи:  естрогени (А),

гестагени  (Б),  протизаплідні  (В),  препарати  чоловічих  статевих  гормонів  (Г),

анаболічні стероїдні (Д) засоби для лікування трихоманозу (Е). Для препаратів,

які помічені (*), вкажіть форму випуску, показання до застосування.

1. Тестостерону пропіонат* 8. Антеовін 15. Етинілестрадіол
2. Ригевідон* 9. Тетрастерон* 16. Тризистон
3. Естрон* 10. Естрадіол 17. Тестенат
4. Нандролону деканат* 11. Метиландростендіол* 18. Силаболін
5. Логест* 12. Алілестренол 19. Метилтестостерон*
6. Гексестрол* 13. Три-регол* 20. Метандростенолон*
7. Прогестерон* 14. Диместрол* 21. Нандролону фенілпропіонат*

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: естрогенний  гормон,

застосовується при дисменореї, безплідді, клімактеричних розладах.

б) Визначте препарат, його форму випуску та застосування: по антимікробній

дії  аналогічне  бензилпеніциліну.  Не  проявляє  кумулятивної  дії.  Малотоксичен.

Довго триває в організмі.

4. Скласти таблицю: “Міри невідкладної допомоги при отруєнні”.

Основні принципи допомоги при гострих отруєннях

Не допускати або зменшувати

всмоктування отрути

Знешкодити

всмоктування

отрути

Прискорити

виведення отрути з

організмуЗі шкіри та видимих

слизових

В шлунку та

кишечнику

Заповніть таблицю, враховуючи перелічені міри допомоги:

1. Викликання  блювання  подразненням  рецепторів  кореня  язика  або  задньої

стінки глотки, призначення блювотних засобів;

2. Введення антидотів;

3. Введення обволікальних засобів;

4. видалення  отрути  (тампоном  не  розтираючи,  промивання  водою,

фізіологічним розчином);



5. Промивання шлунку з добавленням адсорбуючих засобів;

6. Хімічне знешкодження отрути на місці нанесення;

7. Вживання великої кількості води;

8. Призначення діуретичних засобів;

9. Призначення сольових проносних;

10. Введення сольових розчинів та кровозамінників;

11. Олужнення крові.

5. Виписати в рецептах.

 Вітамінний препарат для лікування кератитів.

 Ферментний препарат для рубцювання рогівки.

 Імуностимулюючий препарат при сифілітичному ураженні ЦНС.

 Напівсинтетичний антибіотик групи пеніцилінів при дизентерії.

 Похідний фторхінолонів при гонореї.

6. Ситуаційна задача:

До Вас в аптеку звернувся хворий з питанням:

1.  Можлива  заміна  препарату  неробол,  назначений  йому  лікарем  для

прискорення  утворення  кісткової  мозолі  після  перелому  голені,  на  препарат

нероболіл? Якщо заміна можлива, як її слід провести?

2.  Можливе  одноразове  застосування  триамцинолону  з  рифампіцином,

преднізолону з гентаміцином, інсуліну з резерпіном, толбутаміду з ізадрином?

Варіант №4

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів:глюренорм,етіонамід,  ергокальциферол,  циклофосфан,  піперазину

адипінат.

2.  Розподіліть  нижчеперелічені  засоби  на  групи:  протигельмінтні  (А),

протитуберкульозні  (Б),  протисифілітичні  (В),  протипротозойні  (Г),



протигрибкові  (Д),  противірусні  (Є).  Для  препаратів,  які  помічені  (*),  вкажіть

форму випуску, показання до застосування.

1. Ізоніазид 10. Арбідол* 19. Рифампіцин*
2. Фтівазид* 11. Флуренізид 20. Ремантадин
3. Бійохінол* 12. Бісмоверол* 21. Ацикловір*
4. Хініну гідрохлорид* 13. Хініофон* 22. Мебендазол*
5. Метронідазол* 14. Мікогептин 23. Гризеофульвін
6. Ністатин 15. Левамізол* 24. Флуконазол*
7. Амфотерицин В* 16. Трихомонацид* 25. Альбендазол
8. Інтерферони 17. Стрептоміцину сульфат 26. Еметину гідрохлорид
9.Піперазину адипінат* 18. Солюсурмін* 27. Ніклозамід*

3. Фармакологічні задачі: 

а)Визначте препарат, його форми випуску: вітамінний препарат, бере участь в

регуляції  окисно-відновного  процесу,  вуглеводного  обміну,  згортання  крові,

проникливості капілярів, утворення стероїдних гормонів.

б)Визначте препарат, його форми випуску:  глюкокортикостероїдний препарат,

проявляє  протизапальну,  протишокову  та  антиоксидантну  дії,  імунодепресивну

активність, зменшує проникність капілярів, затримує синтез і прискорює розпад

білка.

4. Скласти таблицю: “Класифікація протитуберкульозних препаратів”.

Основні препарати Резервні препарати
Похідні  гідра-

зину  ізоніко-

тинової

кислоти

Похідні

парааміносалі

-цилової

кислоти

Антибіотики Похідні

тіоаміду

ізонікотинової

кислоти

Антибіотики

та

фторхінолони

Препарати

різних

хімічних

груп

Препарати: Паск,  стрептоміцину  сульфат,  ізоніазид,  фтивазид,  етіонамід,

стрептосалюзид,  етамбутол,  віоміцин,  протіонамід,  циклосерин,  піразинамід,

опініазид,  рифампіцин,  капреоміцину  сульфат,  пасоміцин,  канаміцин,  метазид,

флориміцину сульфат, флуренізид, натрію пара-аміносаліцилат.



5. Виписати в рецептах. 

 Протинематодозний препарат дитині 4 років при аскаридозі.

 Вітамінний препарат, який проявляє антиоксидантні властивості.

 Біогенний стимулятор у свічках дитині при анорексії.

 Імуномодулятор та біостимулятор при зниженому імунітеті.

 Антиметаболіт при раці молочної залози.

6. Ситуаційна задача:

До Вас в аптеку звернувся хворий з проханням проконсультувати його по таким

питанням:

1. Чому після прийому сульфамонометоксину у нього виникли задуха, появилися

шкірні висипки і можна лі його замінити іншим сульфаніламідним препаратом?

2. Які протипоказання до застосування сульфаніламідних препаратів?

Варіант №5

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів:  глібенкламід,  клотримазол,  кислота  аскорбінова,  окситоцин,

ципрогектадин.

2.  Розподіліть  нижчеперелічені  засоби  на  групи:засоби  для  лікування

алергійних  захворювань  (А),  плазмозамінні  та  дезінтоксикаційні  (Б),

імуностимулятори  (В),  імунодепресанти  (Г).  Для  препаратів,  які  помічені  (*),

вкажіть форму випуску, показання до застосування.

1. Ехінацея пурпурова* 8. Поліглюкін 15. Цитостатичні засоби
2. Розчин «Трисоль»* 9. Хлоропірамін* 16. Натрію нуклеїнат



3. Дифенгідрамін* 10. Реополіглюкін 17. Кетотифен
4. Лоратадин 11. Розчин натрію хлориду* 18. Клемастин*
5. Продигіозан* 12. Мебгідролін 19. Метилурацил
6. Азатіоприн* 13. Тималін* 20. Розчин Рінгера-Локка*
7. Прометазин 14. Левамізол* 21. Глюкокортикостероїди

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску,  застосування: оказує

антипротозойну дію на статеві форми, шизонти та параеритроцитарні форми усіх

видів малярійного плазмодія.

б)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску  та  спосіб  застосування:

противірусний препарат, оказує дію на віруси групу А та В. застосовується для

лікування та профілактики грипу та ГРВЗ.

4. Скласти таблицю: “Порівняльна характеристика антибіотиків”.

Препарат Група Механізм дії Форма випуску Показання

Біциліни

Еритроміцин

Цефуроксим

Левоміцетин

Гентаміцину сульфат
Доксицикліну г/хл

Поліміксину сульфат

Рифампіцин
Фузидин
Далацин

5. Виписати в рецептах.

 Похідний нітрофурану для полоскання горла.

 Препарат срібла у вигляді очних крапель.

 Антибіотик широкого спектру дії для лікування бактеріальної дизентерії.

 Сульфаніламідний препарат при виразковому стоматиті.

 Похідний нітрофурану при харчовій токсикоінфекції.

6. Ситуаційна задача:



Для покращення роботи з номенклатурою лікарських засобів, які відносяться до

групи  “Протиотрута”,  поділіть  препарати,  які  є  в  аптеці  на  реактиватори

ацетилхолін естерази (I), препарати, які містять тіолові групи та інші сірковмісні

сполуки (II), комплексоутворюючі сполуки (III).

1. Діпіроксим                      4. Дінатрієва сіль ЕДТА                  7. Ізонітрозин

2. Натрію тіосульфат         5. Унітіол                                          8. Дефероксамін

3. Тетацин кальций            6. Пентацин                                      9. Пеніциламін

Варіант №6

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: міконазол, празиквантель, циклофосфан, рифампіцин, ципрофлоксацин.

2. Розподіліть нижчеперелічені препарати на групи: група фенолу (А), похідні

нітрофурану  (Б),  дьогті,  смоли,  продукти  переробки  нафти  (В),  альдегіди  та

спирти (Г), детергенти (Д), засоби інших груп (Є).  Для препаратів, які помічені

(*), вкажіть форму випуску, показання до застосування.

1. Нітрофурал* 5. Фурапласт* 9. Резорцин* 13. Трикрезол
2. Фенол чистий 6. Мило зелене 10. Лізоформ 14. Фуразидин
3. Дьоготь березовий* 7. Хлорофіліпт* 11. Декаметоксин* 15. Вінізоль
4. Розчин формальдегіду 8. Фурапласт 12. Іхтіол* 16. Гексаметилентетрамін

3. Фармакологічні задачі:

а) Визначте лікарський препарат: водорозчинний вітамін, стимулює утворення

еритроцитів.  Бере  участь  в  утворені  метіоніну,  нуклеїнових  кислот,  холіну.



Застосовується  при  анеміях,  захворюваннях  нервової  системи,  гострих  та

хронічних гепатитах.

б)  Визначте  засіб,  його  застосування,  форму  випуску,  побічну  дію  та

протипоказання: є  синтетичним  глюкокортикостероїдним  препаратом,  як

протизапальний засіб перевищує гідрокортизон у тридцять разів, застосовують у

вигляді таблеток усередину. Водорозчинну сіль цього засобу вводять у вену та

м’яз.

4. Скласти таблицю: “Порівняння цефалоспоринів та β-лактамних антибіо-

тиків”

Препарат
Стійкість до бета-

лактамаз

Спектр антибактеріальної дії
Гр+- бактерії Гр‾ - бактерії

Природні пеніциліни
Ампіцилін
Карбеніцилін
Оксацилін
Ампіокс
Цефазолін
Цефуроксим
Цефпіром
Цефотаксим
Тієнам
Примітки: +++ - значна стійкість; ++ - невелика стійкість; + - помірна стійкість;

‾ - відсутня стійкість

5. Виписати в рецептах.

 Пероральний препарат гіпоглікемічної дії.

 Антисептик ароматичного ряду у вигляді мазі при грибкових ураженнях.

 Похідний нітрофурану при бактеріальній дизентерії.

 Препарат для лікування позакишкового амебіазу.

 Похідний фторхінолонів при гонореї.

6. Ситуаційна задача:

Ви медичний представник фармацевтичної фірми. Підготовте до конференції, яка

приуроченої  застосуванню  глюкокортикостероїдів  та  мінералокортикостероїдів,



порівняйте фармакодинаміку мазипредону (А) та дезоксикортикостерону ацетат

(Б). З’єднайте індекс препаратів з відповідними фармакологічними ефектами:

Фармакологічні ефекти

1. Затримка Na+ в крові     6. Посилення виділення Са++

2. Посилення виділення К+ 7. Підвищення АТ

3. Затримка води в організмі          8. Перерозподіл жирової тканини

4. Підвищення вмісту глюкози в крові          9. Підвищення скорочувальної 

активності скелетних м’язів

5. Стимулювання процесів розпаду                10. Зменшення числа лімфоцитів, 

    білка в м’язах                       еозинофілів в крові

Варіант №7

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів:кислота  нікотинова,  мікозолон,  поліміксину  В  сульфат,  апілак,

амоксиклав.

2. Розподіліть нижчеперелічені препарати на групи: біогенні стимулятори (А),

ферментні  лікарські  засоби  (Б),  амінокислоти  (В),  імуностимулятори  (Г),

імунодепресанти (Д).  Для препаратів,  які  помічені (*),  вкажіть форму випуску,

побічні дії.

1. Продигіозан* 8. ФІБС* 15. Метилурацил
2. Азатіоприн 9. Тималін* 16. Апілак*
3. Церебролізин* 10. Завись плаценти для ін’єкцій 17. Глутамінова кислота
4. Гіалуронідаза 11. Левамізол* 18. Глюкокортикостероїди
5. Екстракт алое рідкий* 12. Склоподібне тіло 19. Плазмол*
6. Метионін 13. Натрію нуклеїнат 20. Препарати інтерферону
7. Трипсин кристалічний 14. Цитостатичні засоби 21. Ехінацея пурпурова

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: високоактивний  антимікробний

препарат з широким спектром дії. Застосовується при мікозах шкіри викликаних

дерматофітами, та при трихомонадному кольпіті.



б)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: противірусний  препарат,  який

проявляє високу активність проти вірусів Herpes simplex типів 1 і  2 та вірусів

Varicella zoster.

4. Скласти таблицю: “Адекватна фармакотерапевтична заміна із приведених

нижче протигельмінтних лікарських препаратів”.

Для лікування

цестодозів

Для лікування

нематодозів

Для лікування трематодозів Антигельмінтні

засоби широкого

спектру дії

Печінки Шисто-

матозів

Кишечнику

Препарати:  ніклозамід,  піперазину  адипінат,  левамізол,  мебендазол,  насіння

гарбуза,  дитразину  цитрат,  пірантел,  квіти  пижма,  кора  гранатнику,  хлоксил,

квіти полину цитварного, екстракт чоловічої папороті, празиквантель.

5. Виписати в рецептах.

 Антибіотик при остеомієліті.

 Протигрибковий антибіотик, для внутрішньовенного введення.

 Вітамінний препарат при порушенні менструального циклу.

 Препарат при малярійній комі.

 Антиметаболіт при раці молочної залози.

6. Ситуаційна задача:

Ви фармацевт, який працює у відділі запасів. Внесіть до комп’ютера інформацію

о потрапивши до Вас на склад контрацептивних засобів та поділіть їх групи:

I. Комбіновані естроген – гістогенні препарати:

А – монофазні; Б – двухфазні, В – трехфазні;

II. Мікродози гестогенів

III. Посткоінтальні засоби

IV. Спермацидні засоби

V. пролонговані прогестинвмістні

1. Овідон                        7. Діане – 35                      13. Марвелон



2. Силест                        8. Постинор                       14. Мілване

3. Континуін                  9. Фарматекс*                   15. Нео - еуномін

4. Триквилар*               10. Депо – провера*          16. Норплант

5. Антеовін                    11. Три – регол                  17. Ноноксинол

6. Мікроліт                    12. Ригевідон                     18. Мікрогінон - 28

Вкажіть із перерахованих препарати нового покоління, а для позначених зірочкою

(*) – механізм дії.

Варіант №8

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: цефтріаксон, ксероформ, карбутамід, гіалуронідаза, метиландростендіол.

2. Розподіліть нижчеперелічені препарати на групи: препарати інсуліну (А),

пероральні  гіпоглікемічні  засоби  (Б),  засоби,  що  впливають  на  функцію

щитоподібної  залози (В),  антитиреоїдні  засоби  (Г),  гормональні  препарат кори

надниркових залоз (Д).Для препаратів позначених (*), вказати форми випуску та

дози, в якій вони застосовуються.

1. Глібенкламід* 11. Дермозолон* 21. Трийодтироніну гідрохлорид*
2. Монодар 12. Тіамазол 22. Флунізолід
3. Дексаметазон* 13. Естрон 23. Флуоцинолону ацетонід*
4. Мометазону фуроат* 14. Гексестрол* 24. Інсулін гларгін
5. Ригевідон* 15. Логест 25. Три-регол*
6. Етинілестрадіол 16. Тріамцинолону ацетонід 26. Естрадіол
7. Синалар-Н 17. Ауробін* 27. Будезонід
8. Тестостерону* пропіонат 18. Антеовін 28. Толбутамід*
9. Карбутамід 19. Тетрастерон* 29. Калію йодид
10. Левотипоксин-натрій 20. Диместрол 30. Інсулін ліспро

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: гормональний  препарат

нейрогіпофіза, що містить два гормони. Застосовується інтраназально.



б)  Визначте препарат, його форми випуску: вітамінний препарат, який сприяє

нормальному обміну речовин, росту та розвитку організму. Забезпечує нормальну

діяльність органів зору, слизових оболонок.

4. Скласти таблицю: “Порівняння протигістамінних препаратів, які блокують Н1 -

рецептори”.
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Протигістамінна активність
Тривалість дії в годинах
Вплив на ЦНС
М-холіноблокуюча дія
Подразна дія
Анестезуюча дія

Примітки: ++++ - значна дія; +++ - невелика дія; ++ - помірна дія; ‾ - відсутня дія

5. Виписати в рецептах. 

 Протинематодозний препарат дитині 4 років при аскаридозі.

 Вітамінний препарат, який проявляє антиоксидантні властивості.

 Біогенний стимулятор у свічках дитині при анорексії.

 Імуномодулятор та біостимулятор при зниженому імунітеті.

 Антиметаболіт при раці молочної залози.

6. Ситуаційна задача:

Ви працюєте в аптеці, яка знаходиться в районній поліклініці. Дайте відповідь на

питання лікарів – інтернів:

I.  Який  механізм  дії  та  показання  до  застосування  нових  комбінованих

сульфаніламідних препаратів, які надійшли в аптеку?



                   1. Сульфатон                          4. Аргосульфан

                   2. Потесетта                           5. Лідаприм

                   3. Дитрим                               6. Альгімаф

II. Які з цих препаратів проявляють бактерицидну, а які бактеріостатичну дію?

III. У яких препаратів відсутній антагонізм з ПАБК?

IV.  Який  з  перелічених  препаратів  застосовують  при  сепсисі,  гонококовому

уретриті, менінгіті, пролежнях?

Варіант №9

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: фталілсульфатіазол, фурадонін, тіаміну хлорид, левоміцетин, офлоксацин

2.  Розподіліть  нижчеперелічені  антибіотики  на  групи:  природні  пеніциліни

(А),  напівсинтетичні  пеніциліни  (Б),  цефалоспорини  (В),  карбапенеми  (Г).Для

препаратів, які помічені (*), вкажіть форму випуску, показання до застосування.

1. Меропенем* 6. Ампіцилін 11. Феноксиметилпеніцилін 16. Цефпіром*
2. Цефазолін* 7. Цефуроксим* 12. Амоксициліну тригідрат* 17. Ампіокс*
3.  Бензилпеніциліну

натрієва сіль

8. Цефотаксим 13. Цефтріаксон* 18. Цефепім

4. Оксацилін* 9. Іміпенем-циластатин 14. Карбеніцилін 19. Амоксиклав*
5. Клоксацилін* 10. Ампіцилін 15. Біциліни-1* 20. Пенамецилін

3. Фармакологічні задачі:

а) Визначте препарат, його форми випуску, застосування: грає важливу роль в

обміні засобів. Входить до составу ферментів, які проявляють декарбоксилування

амінокислот.  Бере  участь  в  обміні  ліпідів.  Попереджує  недостачу  вітаміну  у

вагітних та дітей раннього віку.

б)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: проявляє  естрогенну  дію,

застосовується при недостатній функції яєчників, шкірних захворюваннях (акне,

гіпертрихоз).



4.  Систематизуйте побічні  ефекти антибіотиків  та  представте  їх  у  вигляді

таблиці.
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1.Пеніциліни

2.Цефалоспорини

3.Макроліди

4.Тетрациклін

5.Левоміцетин

6.Поліміксини

7.Стрептоміцин
“+” – проявляють побічну дію

“–”− не проявляють побічну дію

5. Виписати в рецептах.

 Антибіотик при остеомієліті.

 Сульфаніламідний препарат при малярії.

 Похідний нітрофурану при бактеріальній дизентерії.

 Протимікозний препарат при грибкових захворюваннях нігтів.

 Дезінфікуючий препарат для спринцювання в урології.

6. Ситуаційна задача

До  аптеки  надійшли  рецепти  на  тимчасово  відсутні  імпортні  препарати

філграстим,  предуктал,  контрикал,  гіалуронідаза.  Чим  їх  можна  замінити?  Які

умови раціонального застосування?



Варіант №10

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: колхамін, арбідол, біфоназол, пасоміцин, хлорофіліпт.

2. Розподіліть нижчеперелічені препарати на групи:препарати жиророзчинних

вітамінів (А), препарати водорозчинних вітамінів (Б), полівітамінні препарати (В),

лікарські  засоби  для  лікування  алергійних  захворювань  (Г),  плазмозамінні

розчини (Д). Для препаратів, які помічені (*), вкажіть форму випуску, показання

до застосування.

1. Геровітал* 11. Розчин натрію хлориду 21. Піковіт*
2. Ретинолу ацетат* 12. Лоратадин 22. Ціанокобаламін*
3. Тіаміну хлорид* 13. Прометазин* 23. Розчин «Дисоль»
4. Мебгідролін 14. Дуовіт 24. Клемастин
5. Будезонід 15. Піридоксину гідрохлорид 25. Квифенадин*
6. Поліглюкін 16. Токоферолу ацетат* 26. Гемодез-Н
7. Ергокальциферол* 17. Кислота нікотинова 27. Візивіт
8. Рибофлавін 18. Хлоропірамін 28. Кислота аскорбінова*
9. Дифенгідрамін 19. Розчин Рінгера-Локка 29. Рутин
10. Реополіглюкін 20. Менадіон 30. Ципрогектадин

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: контрастний  препарат  для

рентгенографії жовчних шляхів та жовчного міхура.

б)  Визначте препарат, його форми випуску: вітамінний препарат активно бере

участь в процесах білкового, вуглеводного, жирового обмінів, зоровій функції ока

та у синтезі гемоглобіну.

4. Скласти таблицю: “Порівняльна характеристика протигістамінних препа-

ратів”.

Препарат Форма випуску Показання Побічна дія

Дифенгідрамін



Лоратадин

Прометазин

Хлоропірамін

Мебгідролін

Клемастин

Квифенадин

Ципрогектадин

Терфенадин

Фенспірид

5. Виписати в рецептах.

 Препарат для лікування статевих форм малярійного плазмодія.

 Антибіотик широкого спектру при інфекції м’яких тканин.

 Сульфаніламідний препарат при менінгіті.

 Імуностимулятор при ревматоїдному артриті.

 Біогенний стимулятор для розсмоктування рубців.

6. Ситуаційна задача:

Для  терапевтичного  відділення  підготовте  таблицю,  де  представте  чуткість

мікроорганізмів  до  сульфаніламідних  препаратів.  Вкажіть  високочуткі  (А),

помірно чуткі (Б), та стійкі (В) мікроорганізми.

1. Стафілококи                 6. Ентерококи                                     11. Токсоплазма

2. Спірохети                     7. Синегнійна паличка                       12. Сальмонели

3. Пневмококи                 8. Хламідії                                           13. Стрептококи

4. Протей                          9. Мікобактерії туберкульозу           14. Менінгококи

5. Кишкова паличка        10. Гонококи                                       15. Холерний вібріон



Варіант №11

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів:калію  перманганат,  тетрациклін,  прометазин,  піридоксину  гідрохлорид,

флуоцинолону ацетонід.

2.  Розподіліть  нижчеперелічені  препарати  на  групи:  група  галогенів  та

галогеномістких  сполук  (А),  окисники  (Б),  кислоти  та  луги  (В),  солі  важких

металів  (Г),  барвники  (Д).  Для  препаратів,  які  помічені  (*),  вкажіть  форму

випуску, показання до застосування.

1. Кислота борна* 9. Розчин йоду спиртовий* 17. Метиленовий синій*
2. Ртуті дихлорид 10. Йодонат 18. Розчин амоніаку
3. Хлорамін Б 11. Протаргол 19. Трийометан
4. Розчин пероксиду водню 12. Етакридину лактат* 20. Йоддицерин
5. Хлоргексидину біглюконат* 13. Йодинол 21. Ксероформ*
6. Натрію тетраборат 14.Кислота саліцилова* 22. Дерматол
7. Калію перманганат* 15.Коларгол* 23. Повідон-йод
8. Срібла нітрат 16.Бензоїлпероксид* 24. Цинку сульфат*

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: видоспецифічний  білок,

синтезований лейкоцитами людини. Застосовується для лікування грипу та інших

гострих респіраторних захворювань вірусної етіології.

б)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: антисептик,  застосовується  для

дезінфекції рук перед оперативними втручаннями та медичними маніпуляціями,

при  масовій  заготовці  крові,  при  виробництві  бактерійних  препаратів  та

кровозамінників.

4. Скласти таблицю: “Фармакологічна характеристика антибіотиків”.

Група

антибіотиків

Спектр антимікробної

дії

Механізм дії Показання до

застосування
Біосинтетичні 

пеніциліни
Напівсинтетичні

пеніциліни:

Оксацилін
Ампіцилін
Ампіокс
Хлорамфеніколи



Цефалоспорини

Тетрацикліни
Аміноглікозиди

5. Виписати в рецептах.

 Імуностимулюючий та протиглисний препарат.

 Синтетичний трихомонацидний препарат.

 Протиамебний препарат алкалоїд іпекакуани.

 Протималярійний препарат для лікування еритроцитарних шизонтів.

 Поліпептидний антибіотик для лікування інфікованих опіків.

6. Ситуаційна задача:

Ви фармацевт, який працює у відділі запасів. Внесіть до комп’ютера інформацію

про потрапивши до Вас на склад контрацептивних засобів та поділіть їх групи:

I. Комбіновані естроген – гістогенні препарати:

А – монофазні; Б – двухфазні, В – трехфазні;

II. Мікродози гестогенів

III. Посткоінтальні засоби

IV. Спермацидні засоби

V. пролонговані прогестинвмістні

1. Овідон                        7. Діане – 35                      13. Марвелон

2. Силест                        8. Постинор                       14. Мілване

3. Континуін                  9. Фарматекс*                   15. Нео - еуномін

4. Триквилар*               10. Депо – провера*          16. Норплант

5. Антеовін                    11. Три – регол                  17. Ноноксинол

6. Мікроліт                    12. Ригевідон                     18. Мікрогінон - 28

Вкажіть із перерахованих препарати нового покоління, а для позначених зірочкою

(*) – механізм дії.

Варіант №12

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів:біцилін-5,  нітроксолін,  піридоксину  гідрохлорид,  доксорубіцин,

ацикловір.



2.  Розподіліть  нижчеперелічені  засоби  на  групи:  протигельмінтні  (А),

протитуберкульозні  (Б),  протисифілітичні  (В),  протипротозойні  (Г),

протигрибкові  (Д),  противірусні  (Є).  Для  препаратів,  які  помічені  (*),  вкажіть

форму випуску, показання до застосування.

1. Ізоніазид 10. Арбідол* 19. Рифампіцин*
2. Фтівазид* 11. Флуренізид 20. Ремантадин
3. Бійохінол* 12. Бісмоверол* 21. Ацикловір*
4. Хініну гідрохлорид* 13. Хініофон* 22. Мебендазол*
5. Метронідазол* 14. Мікогептин 23. Гризеофульвін
6. Ністатин 15. Левамізол* 24. Флуконазол*
7. Амфотерицин В* 16. Трихомонацид* 25. Альбендазол
8. Інтерферони 17. Стрептоміцину сульфат 26. Еметину гідрохлорид
9.Піперазину адипінат* 18. Солюсурмін* 27. Ніклозамід*

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: протимікозний  лікарський

препарат,  проявляє  фунгістатичну  активність  по  відношенню  до  різних  видів

дерматофітів.  Застосовується  при  фавусі,  трихофітіях  і  мікроспорії  волосистої

частини голови та гладкої шкіри.

б)  Визначте  препарат,  його  форму  випуску  та  до  якої  групи  належить:

антисептик,  який  застосовується  при  гнійних  ранах,  хронічних  циститах,

уретритах, гнійних кон’юнктивітах, бленореї, м’якому шанкрі.

4. Скласти таблицю: “Визначте антибіотики А-Г”.

Антибіотики Параметри
Спектр антимікробної

дії

Характер

антимікробної дії

Механізм антимікробної дії

А Грамнегативні

мікроорганізми

Бактерицидний Порушення проникливості 

цитоплазматичної мембрани
Б Широкий спектр Бактеріостатичний Порушення внутріклітинного 

синтезу білка
В Грампозитивні

мікроорганізми

Бактерицидний Порушення синтезу клітинної 

стінки
Г Грампозитивні

мікроорганізми

Бактеріостатичний Порушення внутріклітинного 

синтезу білка
Препарати: олеандоміцин, тетрациклін, поліміксин, бензилпеніцилін.

5. Виписати в рецептах.



 Синтетичний трихомонацидний препарат.

 Протигрибковий антибіотик, для внутрішньовенного введення.

 Антигельмінтний препарат при поза кишкових нематодозах.

 Протибластомний препарат, який отримують з барвінку рожевого.

 Препарат при малярійній комі.

6. Ситуаційна задача:

До Вас, фармацевта звернулися з питаннями:

1. Чим відрізняється доксициклін від інших представників групи тетрацикліну?

2. Чому бензлпеніциліну калієву сіль неможна вводити внутрішньовенно?

3. Які антибіотики з групи аміноглікозидів, цефалоспоринів та макролітів легко

проникають через гематоенцефалічний бар’єр та чому?

4. Що  означає  термін  “постантибіотична  дія”  і  для  яких  антибіотиків  це

характерно?

Варіант №13

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: левофлоксацин, мебендазол, вінкристин, мексамін, ітраконазол.

2.  Розподіліть  нижчеперелічені  засоби  на  групи:  радіопротектори  (А),

діагностичні  (Б),  протималярійні  (В),  протиамебні  (Г),  протилямбліозні  (Д),

протилейшманіозні (Є), засоби для лікування трихоманозу (Е). Для препаратів, які

помічені (*), вкажіть форму випуску, показання до застосування.

1. Хініну гідрохлорид 8. Білігност 15. Амінохінол*



2. Барію сульфат* 9. Мексамін* 16. Трихомонацид*
3. Цистаміну дигідрохлорид* 10. Квіноцид 17. Фансидар
4. Глюкантим 11. Хлорохін* 18. Солюсурмін*
5. Метронідазол* 12. Примаквін* 19. Прокваніл*
6. Індігокармін* 13. Хініофон* 20. Мефлохін
7. Еметину гідрохлорид* 14. Мегневіст* 21. Батилол*

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте препарат, та назвіть його форми випуску: антибіотик широкого

спектру  дії,  що  перевищує  протитуберкульозну  дію  стрептоміцину.  Швидко

всмоктується  у  кров  і  зберігається  в  терапевтичній  концентрації  на  протязі  8

годин. Виводиться нирками.

б)  Визначте препарат,  його  форми випуску: протигельмінтний препарат  при

анкілостомозі,  некаторозі.  При  однократному  застосуванні  подавляє  гліколіз  у

гельмінтів, викликає параліч мускулатури та загибель паразитів.

4. Скласти таблицю: “ Основна спрямованість дії протиамебних засобів”.

Препарат Кишкові форми, що локалізуються Позакишкові

формиУ просвіті кишки У стінці кишки
Метронідазол
Еметину гідрохлорид
Хініофон
Хлорохін
Примітки: + - препарат ефективний; ‾ - препарат неефективний

5. Виписати в рецептах.

 Пероральний препарат гіпоглікемічної дії хворим старше 40 років.

 Глюкокортикостероїдний препарат для зовнішнього застосування.

 Вітамінний препарат при порушенні менструального циклу.

 Ферментний препарат для розжиження в’язких секретів.

 Піпольфен дитині 4 місяців.

6. Ситуаційна задача:

При відпуску препаратів в аптеці дайте відповідь хворим на наступні питання:

1. Чому вагітним жінкам неможна приймати антибіотики – аміноглікозиди?



2. При яких захворюваннях недопустимо застосування левоміцетину?

3. З  чим  пов’язане  при  застосуванні  таблеток  тетрацикліну  виникнення  таких

явищ, як зниження апетиту, нудота, блювання, пронос, вздуття шлунку?

4. Чому дітям до 15 років неможна приймати фторхінолони?

Варіант №14

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів:  моксифлоксацин,  ципрогектадин,  тималін,  ФІБС,  піридоксину

гідрохлорид.

2.  Розподіліть  нижчеперелічені  препарати  на  групи:  група  галогенів  та

галогеномістких  сполук  (А),  окисники  (Б),  кислоти  та  луги  (В),  солі  важких

металів  (Г),  барвники  (Д).  Для  препаратів,  які  помічені  (*),  вкажіть  форму

випуску, показання до застосування.

1. Кислота борна* 9. Розчин йоду спиртовий* 17. Метиленовий синій*
2. Ртуті дихлорид 10. Йодонат 18. Розчин амоніаку
3. Хлорамін Б 11. Протаргол 19. Трийометан
4. Розчин пероксиду водню 12. Етакридину лактат* 20. Йоддицерин



5. Хлоргексидину біглюконат* 13. Йодинол 21. Ксероформ*
6. Натрію тетраборат 14.Кислота саліцилова* 22. Дерматол
7. Калію перманганат* 15.Коларгол* 23. Повідон-йод
8. Срібла нітрат 16.Бензоїлпероксид* 24. Цинку сульфат*

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте препарат, його форми випуску та побічні ефекти: похідний 8–

оксихіноліну,  добре  всмоктується  з  травного  тракту  і  виділяється  нирками  в

незмінному вигляді.

б)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: похідний  імідазолу,

високоефективний протиглисний препарат.

4. Скласти таблицю: “Визначте протибластомний препарат А-Ж”.

Препарат Групова приналежність Основні показання до застосування

А Алкілуючі препарати Хронічний мієлолейкоз
Б Алкілуючі препарати Множинна мієлома, ретикулосаркома, 

кісткова пухлина Юінга, семінома
В Антиметаболіт (антагоніст пурину) Гострий лейкоз
Г Антиметаболіт (антагоніст фолієвої 

кислоти)

Гострі лейкози, раку молочної залози

Д Антиметаболіт (антагоніст урацилу) Рак шлунку, товстого кишечнику, 

підшлункової залози
Е Антибіотик Хоріонепітеліома матки, гострий 

лейкоз, пухлина Вільямса
Ж Рослинного походження Рак шкіри

Препарати: метотрексат,  меркаптопурин,  фторурацил,  мієлосан,  сарколізин,

колхамін, рубоміцин.

5. Виписати в рецептах.

 Антисептик ароматичного ряду в свічках.

 Антисептик ароматичного ряду у вигляді мазі при грибкових ураженнях.

 Контрастний препарат для дослідження шлунково-кишкового тракту.

 Протимікозний препарат при грибкових захворюваннях нігтів.

 Глюкокортикостероїдний препарат при бронхіальній астмі.



6. Ситуаційна задача:

В  міжлікарняну  аптеку  надійшли  ферментні  та  антиферментні  препарати.

Підготовте  інформацію  для  лікарів  хірургічного  та  терапевтичного  відділів  о

показаннях  до  застосування  цих  препаратів.  В  інформації  сумістіть

фармакологічні  ефекти  (1),  показання  до  застосування  (2),  препарати  (3)  та

відповідять  на  питання:  Чим  обумовлен  ефект  застосування  цитохрому  С  при

ІХС?

Фармакологічні ефекти:

1. Розщеплення некротизованих тканин, згустків крові

2. Розжиження мокротиння

3. Протизапальний

4. Зниження активності ферментів підшлункової залози

5. Участь в процесах тканинного дихання

Показання до застосування:

I. Запальні захворювання дихальних шляхів

II. Опіки, пролежні

III. Гнійні рани, рубці

IV. Панкреатит

V. ІХС

VI. Інтоксикаційні становища

VII. Асфіксія

VIII. Трофічні виразки

Препарати:

А. Хімотрипсин          В. Цитохром С              Д. Іруксол

Б. Енгістал                   Г. Ронідаза                    Е. Контрикал



Варіант №15

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: індигокармін, колхамін, ретинолу ацетат, дермозолон, тіоацетазон.

2.  Розподіліть  нижчеперелічені  антибіотики на  групи:  макроліти  та  азаліди

(А), хлорамфеніколи (Б), аміноглікозиди (В), тетрацикліни (Г), лінкозаміди (Д).

Для  препаратів,  які  помічені  (*),  вкажіть  форму  випуску,  показання  до

застосування.

1. Левоміцетин* 6. Ванкоміцин* 11. Гентаміцину сульфат*
2. Еритроміцин* 7. Канаміцину сульфат* 12. Доксицикліну гідрохлорид*
3. Тетрациклін 8. Метацикліну гідрохлорид 13. Амікацину сульфат*
4. Стрептоміцину сульфат* 9. Джозаміцин* 14. Кларитроміцин*
5. Медікаміцин* 10. Рокситроміцин 15. Азитроміцин*

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску,  застосування: антибіотик

широкого  спектру  антимікробної  дії.  Впливає  на  стафілококи,  пневмококи,

стрептококи, сальмонели, ешеріхії, рикетсії, деякі прості.



б)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску,  застосування: контрастний

препарат,  швидко  виводиться  в  незмінному  вигляді  з  сечею,  не  викликає

порушення функції нирок.

4.  Скласти  таблицю:  “Порівняльна  характеристика  побічної  дії  антибіо-

тиків”.

Антибіотики
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Пригнічення функції

нирок печінки кровотво-

рення

VIII пари

черепно-

мозкових

нервів
Пеніциліни
Цефалоспорини
Макроліди
Аміноглікозиди
Тетрацикліни
Левоміцетин
Поліміксин
Примітки: + - проявляють дії; ‾ - відсутні дії

5. Виписати в рецептах.

 Антисептик для промивання сечового міхура при циститах.

 Вітамінний препарат при загрозі переривання вагітності.

 Контрастний препарат для дослідження шлунково-кишкового тракту.

 Сульфаніламідний препарат тривалої дії при ангіні.

 Біогенний стимулятор при виразковій хворобі шлунка.

6. Ситуаційна задача:

Ви фармацевт  аптеки,  яка  розміщена в  протитуберкульозному диспансері.  Для

лікарів  –  фтизіатрів  підготовте  інформацію  о  раціональному  застосуванні

протитуберкульозних  препаратів  з  іншими  препаратами  (муколітиками,

вітамінами,  антигістамінними  засобами,  бронхолітиками,  антибіотиками).

Укажіть умови їх раціонального застосування (до, після, під час їди та ін.)



Варіант №16

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: мазипредон, нандролону деканат, апілак, азатіоприн, клемастин. 

2.  Розподіліть  нижчеперелічені  антибіотики на  групи:  макроліти  та  азаліди

(А), хлорамфеніколи (Б), аміноглікозиди (В), тетрацикліни (Г), лінкозаміди (Д).

Для  препаратів,  які  помічені  (*),  вкажіть  форму  випуску,  показання  до

застосування.

1. Левоміцетин* 6. Ванкоміцин* 11. Гентаміцину сульфат*
2. Еритроміцин* 7. Канаміцину сульфат* 12. Доксицикліну гідрохлорид*
3. Тетрациклін 8. Метацикліну гідрохлорид 13. Амікацину сульфат*
4. Стрептоміцину сульфат* 9. Джозаміцин* 14. Кларитроміцин*
5. Медікаміцин* 10. Рокситроміцин 15. Азитроміцин*

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте препарат, його форми випуску: натрієва сіль фузидієвої кислоти.

Добре  всмоктується  зі  шлунково-кишкового  тракту,  проникає  в  усі  тканини  і

рідини.  Інтенсивно накопичується у тканинах дихальних шляхів,  харкотинні,  у

кістках, хрящовій тканині, шкірі.



б)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: кислота,  яка  погано  дисоціює,

характеризується невисокою антисептичною активністю. Не подразнює шкіру і

слизові оболонки.

4. Скласти таблицю: “Антимікробний спектр цефалоспоринів”.

Покоління

цефалоспорині

в

Активність відносно Стійкість до бета-лактамаз

Грампозитивних

бактерій

Грамнегативних

бактерій

Стафілококів Грамнегативних

бактерій

I
II
III
IV

Примітки: +++ - високий спектр дії; ++ - помірний спектр дії; + - малий спектр 

дії;+/ ‾ - незначний спектр дії; ‾ - відсутній спектр дії

5. Виписати в рецептах.

 Вітамінний препарат при токсикозі вагітних.

 Антибіотик широкого спектру дії для лікування фурункулів.

 Антисептик при запальних процесах слизових оболонок.

 Препарат, який застосовується при гіпертеріозі.

 Глюкокортикостероїдний препарат при бронхіальній астмі.

6. Ситуаційна задача:

Ви фармацевт міжлікарняної аптеки. Проінформуйте лікарів о наявності в Вашій

аптеці препаратів: ртуті діхлорид, фенол, нітроксолін, ніфурантел. В інформації

повідомте:

1. Приналежність до фармакологічної групи.

2. Синоніми препаратів.

3. Показання та протипоказання до застосування.

4. Якими препаратами можна їх замінити у випадку відсутності в аптеці.



Варіант №17

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: пірантел, хініофон, тіоацетазон, азитроміцин, бензоїлпероксид.

2.  Розподіліть  нижчеперелічені  протипухлинні  засоби  на  групи:  алкілуючі

сполуки (А), антиметаболіти (Б), алкалоїди (В), антибіотики (Г), гормональні та

антигормональні  препарати  (Д),  ферментні  препарати  (Є).  Для  препаратів,  які

помічені (*), вкажіть форму випуску, показання до застосування.

1. Фосфестрол* 8. Доксорубіцин*
2. Колхамін* 9. Флутамід
3. Меркаптопурин* 10. Тіофосфамід*
4. Брунеоміцин* 11. Метотрексат*
5. L-аспарагіназа* 12. Вінкристин
6. Циклофосфан* 13. Доцетаксел*
7. Вінбластин 14. Фторурацил*

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте  препарат  та  його  форми  випуску: антисептик,  проявляє

протимікробну  дію  (особливо  у  відношенні  коків),  застосовується  в  хірургії,

гінекології, урології, офтальмології, дерматології.

б)  Визначте  препарат,  та  його  форми  випуску,  застосування: антибіотик

широкого  спектру  антимікробної  дії.  Високоактивен  у  відношенні



грампозитивних  та  грамнегативних  мікробів,  рикетсій,  найпростіших.  Добре

всмоктується, швидко проникає в різні органи та біологічну рідину, виводиться

нирками, не проявляє кумулятивними властивостями.

4. Скласти таблицю: “Вітаміни та вітамінні препарати”.

Вітаміни Назва

вітамінного

препарату

Форми

випуску,

шляхи

уведення

Роль

вітаміну в

організмі

Гіпо– та

авітаміноз

Застосу-

вання

Побічна

дія

Добова

потреба

В1

В2

В6

В12

Вс

С

Р
РР

А
Д2

Е

5. Виписати в рецептах.

 Трьохфазний контрацептивний препарат.

 Антисептик ароматичного ряду у вигляді мазі при грибкових ураженнях.

 Антибіотик групи цефалоспоринів для лікування пневмонії тяжкого перебігу.

 Комбінований сульфаніламідний препарат при хірургічних інфекціях.

 Синтетичний протимікробний препарат для лікування туберкульозу.

6. Ситуаційна задача:

При знайомстві з анотаціями на препарати АТФ, рибоксин, актовегін,  екстракт

алое,  які  потрапили  до  Вашої  аптеки,  виберіть  показання,  при  яких  вони

застосовуються як стимулятори метаболічних процесів. Обґрунтуйте ці показання

їх фармакологічними ефектами.



Варіант №18

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: арбідол, амінохінол, фосфестрол, кетоконазол, фтивазид.

2.  Розподіліть  нижчеперелічені  засоби  на  групи:  засоби  для  лікування

алергійних  захворювань  (А),  плазмозамінні  та  дезінтоксикацій  ні  (Б),

імуностимулятори  (В),  імунодепресанти  (Г).  Для  препаратів,  які  помічені  (*),

вкажіть форму випуску, показання до застосування.

1. Ехінацея пурпурова* 8. Поліглюкін 15. Цитостатичні засоби
2. Розчин «Трисоль»* 9. Хлоропірамін* 16. Натрію нуклеїнат
3. Дифенгідрамін* 10. Реополіглюкін 17. Кетотифен
4. Лоратадин 11. Розчин натрію хлориду* 18. Клемастин*
5. Продигіозан* 12. Мебгідролін 19. Метилурацил
6. Азатіоприн* 13. Тималін* 20. Розчин Рінгера-Локка*
7. Прометазин 14. Левамізол* 21. Глюкокортикостероїди

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте  препарат,  його  побічні  дії,  застосування: антибіотик  широкого

спектру протимікробної дії. Застосовують для лікування чуми, холери, туляремії,

туберкульозу, червоного та висипного тифів та хвороб, спричинених коками.

б)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: синтетичний  протимікробний

лікарський препарат. Обладає широким спектром антибактеріальної дії, активен у

відношенні  грибів  роду  Candida.  Застосовується  при  пієлонефриті,  циститі,

простатиті, уретриті.

4.  Скласти  таблицю:  “Систематизувати  інформацію  о  показанні  до

призначення  синтетичних  протимікробних  препаратів  з  вказанням форми

випуску”.



Препарат

Показання, форма випуску

При інфекційних 

захворюваннях 

дихальних шляхів

При захворюван-

нях шлунково-

кишкового тракту

При інфекціях

сечовивідних 

шляхів

При сепсисі

Сульфадимезин
Уросульфан
Сульфацил-натрій
Сульфадиметоксин
Салазопіридазин
Сульгін
Бісептол
Нітроксолін
Фуразолідон
Фурацилін
Норфлоксацин
Офлоксацин

5. Виписати в рецептах.

 Антисептик ароматичного ряду в свічках.

 Антибіотик доксицикліну гідрохлорид дитині 8 років при гострому бронхіті.

 Протимікозний препарат при різних видах дерматофітів.

 Противірусний препарат при захворюванні очей, шкіри, вірусних ринітах.

 Сульфаніламідний препарат для лікування бацилярної дизентерії.

6. Ситуаційна задача:

В  міжлікарняну  аптеку  надійшли  ферментні  та  антиферментні  препарати.

Підготовте  інформацію  для  лікарів  хірургічного  та  терапевтичного  відділів  о

показаннях  до  застосування  цих  препаратів.  В  інформації  сумістіть

фармакологічні  ефекти  (1),  показання  до  застосування  (2),  препарати  (3)  та

відповідять  на  питання:  Чим  обумовлен  ефект  застосування  цитохрому  С  при

ІХС?

Фармакологічні ефекти:

1. Розщеплення некротизованих тканин, згустків крові

2. Розжиження мокротиння

3. Протизапальний



4. Зниження активності ферментів підшлункової залози

5. Участь в процесах тканинного дихання

Показання до застосування:

I. Запальні захворювання дихальних шляхів

II. Опіки, пролежні

III. Гнійні рани, рубці

IV. Панкреатит

V. ІХС

VI. Інтоксикаційні становища

VII. Асфіксія

VIII. Трофічні виразки

Препарати:

А. Хімотрипсин          В. Цитохром С              Д. Іруксол

Б. Енгістал                   Г. Ронідаза                    Е. Контрикал



Варіант №19

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: азитроміцин, ергокальциферол, прометазин, метотрексат, магневіст.

2.  Розподіліть  нижчеперелічені  антибіотики  на  групи:  природні  пеніциліни

(А),  напівсинтетичні  пеніциліни (Б),  цефалоспорини (В),  карбапенеми (Г).  Для

препаратів, які помічені (*), вкажіть форму випуску, показання до застосування.

1. Меропенем* 6. Ампіцилін 11. Феноксиметилпеніцилін 16. Цефпіром*
2. Цефазолін* 7. Цефуроксим* 12. Амоксициліну тригідрат* 17. Ампіокс*
3.  Бензилпеніциліну

натрієва сіль

8. Цефотаксим 13. Цефтріаксон* 18. Цефепім

4. Оксацилін* 9. Іміпенем-циластатин 14. Карбеніцилін 19. Амоксиклав*
5. Клоксацилін* 10. Ампіцилін 15. Біциліни-1* 20. Пенамецилін

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте препарат, його форми випуску,  застосування та до якої групи

належить: отримують  з  відгону  лиманної  грязі,  містить  коричну  кислоту  та

кумарини.

б)  Визначте препарат, його форми випуску: вітамінний препарат активно бере

участь в процесах білкового, вуглеводного, жирового обмінів, зоровій функції ока

та у синтезі гемоглобіну.

4.  Скласти  таблицю:  “Визначте  препарат  А-Г,  який  застосовується  при

кишкових гельмінтозах”.

Показання та особливості

застосування

Протигельмінтні препарати
А Б В Г

Аскаридоз

Трихоцефальоз

Анкілостомідоз

Теніаринхоз

Теніоз

Необхідність дієти

Необхідність застосування проносних 



препаратів
Препарати: нафтамон, піперазин, ніклозамід, екстракт чоловічої папороті.

5. Виписати в рецептах.

 Пероральний препарат гіпоглікемічної дії.

 Вітамінний препарат при геморагічних діатезах.

 Антисептик для лікування гнійних ран.

 Антибіотик застосовується винятково зовнішньо при гнійних ранах, опіках.

 Похідний  нітрофурану  для  профілактики  інфекційних  ускладнень  при

урологічних операціях.

6. Ситуаційна задача:

Внесіть  в  комп’ютер  інформацію  об  антибіотиках,  які  є  на  Вашому  складі.

Розподіліть їх по групам (1); механізмам дії (2) і типам антибактеріальної дії (3).

Укажіть препарати нового покоління. Для препаратів, позначених зірочкою (*),

вкажіть форму випуску та дози.

1. Рифампіцин                               8. Кефзол

2. Кліндаміцин                              9. Фортум

3. Фосфоміцин                             10. Тікарцилін

4. Гентаміцин                               11. Амоксицілін

5. Амікацин                                  12. Азтреонам

6. Рокситроміцин                         13. Цефепім

7. Доксициклін                             14. Цефпіром

Варіант №20



1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: еритроміцин, нітроксолін, офлоксацин, етакридину лактат, кетотифен.

2. Розподіліть нижчеперелічені препарати на групи: група фенолу (А),похідні

нітрофурану  (Б),  дьогті,  смоли,  продукти  переробки  нафти  (В),  альдегіди  та

спирти (Г), детергенти (Д), засоби інших груп (Є). Для препаратів, які помічені

(*), вкажіть форму випуску, показання до застосування.

1. Нітрофурал* 5. Фурапласт* 9. Резорцин* 13. Трикрезол
2. Фенол чистий 6. Мило зелене 10. Лізоформ 14. Фуразидин
3. Дьоготь березовий* 7. Хлорофіліпт* 11. Декаметоксин* 15. Вінізоль
4. Розчин формальдегіду 8. Фурапласт 12. Іхтіол* 16. Гексаметилентетрамін

3. Фармакологічні задачі:

а) Визначте препарат: похідний нітрофурану. Жовтий порошок, нерозчинний у

воді,  застосовують для лікування шигельозу,  черевного тифу,  захворювань, які

спричиняють лямблії та трихомонади.

б)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: спричинює  противірусну  дію.

Застосовують  зовнішньо  для  профілактики  та  лікування  аденовірусних

інфекційних захворювань,  ринітів  вірусної  етіології,  герпесі,  для  профілактики

грипу.

4.  Скласти  таблицю:  “Найбільші  протипоказання  характерні  для  антибіо-

тиків”.

Протипоказання Групи антибіотиків
Алергічні захворювання (бронхіальна астма, 

крапівниця, сінна лихоманка та ін.)

Запалення VIII пари черепномозкових нервів

Міастенія

Вагітність

Порушення функції нирок

Пригнічення кровотворення
Порушення функції печінки
Псоріаз, екзема

Одночасне застосування з нейротоксичними 

препаратами



Збільшена чуткість мікроорганізмів
Перші місяці життя дитини
Вік до 8 років

Період лактації

5. Виписати в рецептах:

 Вітамінний препарат для лікування кератитів.

 Глюкокортикостероїдний препарат для зовнішнього застосування.

 Препарат, який проявляє гестагенну активність.

 Препарат для лікування позакишкового амебіазу.

 Препарат при всіх формах малярії.

6. Ситуаційна задача:

Внесіть  в  комп’ютер  інформацію  об  антибіотиках,  які  є  на  Вашому  складі.

Розподіліть їх по групам (1); механізмам дії (2) і типам антибактеріальної дії (3).

Укажіть препарати нового покоління. Для препаратів, позначених зірочкою (*),

вкажіть форму випуску та дози.

1. Рифампіцин                              8. Клоксацилін

2. Ванкоміцин                               9. Фортум

3. Фосфоміцин                             10. Джозаміцин

4. Гентаміцин                               11. Амоксицілін

5. Амікацин                                  12. Меропенем

6. Рокситроміцин                         13. Цефепім

7. Доксициклін                             14. Цефпіром

Варіант №21

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: ципрофлоксацин, метилурацил, квифенадин, пірантел, тербінафін.

2.  Розподіліть  сульфаніламідні  препарати: короткої  (А),  для  місцевого

застосування  (Б),  тривалої  (В),  надтривалої  (Г)  дії,  комбіновані  (Д),  не



всмоктуються  в  кишечнику  (Є).  Вкажіть  застосування,  показання,  синоніми

препаратів позначених зірочкою.

1. Сульфадиметоксин 7. Сульфаетидол
2. Сульфаніламід* 8. Сульфакарбамід*
3. Сульфацетамід 9. Ко-тримоксазол
4. Фталілсульфатіазол 10. Сульфаметоксипіридазин
5. Сульфатіазол 11. Бактрим*
6. Сульфадимідин* 12. Сульфаметоксипіразин

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте  препарат,  назвіть  його  форми  випуску: антисептик,  являється

прозорою, безбарвною рідиною без запаху. Застосовується у вигляді розчинів для

полоскання та промивання при стоматиті,  ангіні,  для промивання гнійних ран.

Крім  антисептичної  дії  призводить  механічну  очистку  рани,  проявляє

дезодоруючі властивості.

б)  Визначте препарат, назвіть його форми випуску: антибіотик, отримують із

міцелія Streptomices noursei. Високоактивне у відношенні дріждеподібних грибів

роду  Candida.  Неактивен  у  відношення  бактерій.  Не  проявляє  кумулятивні

властивості. Малотоксичен.

4.  Скласти  таблицю:  “Порівняльна  характеристика  синтетичних

протимікробних лікарських препаратів різної хімічної структури”.

Препарати Група Механізм дії Форма випуску Показання

Нітроксолін
Кислота оксолінієва
Хлорхінальдон
Кислота налідиксова
Фурацилін
Фуразолідон
Фурадонін
Фурагін
Ципрофлоксацин
Норфлоксацин
Офлоксацин

5. Виписати в рецептах.

 Препарат ртуті у вигляді очної мазі.



 Антисептик із групи окисників при стоматиті.

 Противірусний препарат при герпесі.

 Препарат при малярійній комі.

 Антибіотик широкого спектру дії при паратифі.

6. Ситуаційна задача:

К Вам, фармацевту ЦРА, звернувся хворий за консультацією: “Можлива поява

маткових кровотеч після застосування постинору? Якщо да, то на яку добу після

його  прийому?  Як  запобігти  ці  явища?”  При  відповіді  на  його  питання

використовуйте знання о механізмі дії посткоїнтальних контрацептивів.

Варіант №22

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: толбутамід, тетрастерон, тіаміну хлорид, брунеоміцин, ремандадин.

2. Розподіліть нижчеперелічені препарати на групи: біогенні стимулятори (А),

ферментні  лікарські  засоби  (Б),  амінокислоти  (В),  імуностимулятори  (Г),

імунодепресанти (Д).  Для препаратів,  які  помічені (*),  вкажіть форму випуску,

побічні дії.

1. Продигіозан* 8. ФІБС* 15. Метилурацил
2. Азатіоприн 9. Тималін* 16. Апілак*
3. Церебролізин* 10. Завись плаценти для ін’єкцій 17. Глутамінова кислота
4. Гіалуронідаза 11. Левамізол* 18. Глюкокортикостероїди
5. Екстракт алое рідкий* 12. Склоподібне тіло 19. Плазмол*
6. Метионін 13. Натрію нуклеїнат 20. Препарати інтерферону



7. Трипсин кристалічний 14. Цитостатичні засоби 21. Ехінацея пурпурова

3. Фармакологічні задачі:

а) Визначте препарат, його форми випуску: цитостатичний препарат, вибірково

пригнічує гранулоцитопоез і проявляє сильну антилейкемічну дію.

б) Визначте препарат, його форми випуску:антисептик, легко розчинний у воді.

Під  дією  світла  темніє.  В  невеликих  концентраціях  проявляє  в’яжучу  та

протизапальну дію, в більш концентрованих розчинах припікає тканини. Оказує

бактерицидну дію.  Застосовується поверхнево при ерозіях,  виразках,  тріщинах,

гострому кон’юнктивіті у вигляді водних розчинів.

4.  Скласти  таблицю:  “Концентрації  та  форми  випуску  антисептичних  та

дезинфікуючих препаратів”.

Препарат
Лікарська форма та концентрації

для застосування
Форми випуску

Фурацилін
Іхтіол
Етакридину лактат
Діамантовий зелений
Спирт етиловий
Розчин йоду спиртовий
Калію перманганат
Розчин формальдегіду
Препарати срібла
Цинку сульфат
Кислота борна
Хлорамін Б

5. Виписати в рецептах.

 Сульфаніламідний препарат при гонореї очей у новонароджених.

 Антибіотик широкого спектру дії при туберкульозі.

 Антибіотик  для  лікування  сифілісу  при  непереносимості  біосинтетичних

пеніцилінів.

 Противірусний препарат при оперізуючому герпесі.

 Препарат при всіх формах малярії.



6. Ситуаційна задача:

Ви  фармацевт  міжлікарняної  аптеки.  Дайте  рекомендації  лікарям  –  інтернам

шкірно–венерологічного диспансеру, які звернулися до Вас з питанням відносно

протипоказань до призначення протисифілітичних засобів, які містять миш’як (А)

та вісмут (Б):

1. Вік старше 50 років                                      5. Тяжкі форми анемії

2. Ураження слизової оболонки роту             6. Амфодонтоз

3. Захворювання печінки, нирок                     7. Гострі інфекційні захворювання

4. Виразкова хвороба шлунку                         8. Геморагічні діатези

Варіант №23

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: сульфадимідин, клемастин, кларитроміцин, солюсурмін, ацикловір.

2.  Розподіліть  нижчеперелічені  засоби  на  групи:  радіопротектори  (А),

діагностичні  (Б),  протималярійні  (В),  протиамебні  (Г),  протилямбліозні  (Д),

протилейшманіозні (Є), засоби для лікування трихоманозу (Е). Для препаратів, які

помічені (*), вкажіть форму випуску, показання до застосування.

1. Хініну гідрохлорид 8. Білігност 15. Амінохінол*
2. Барію сульфат* 9. Мексамін* 16. Трихомонацид*
3. Цистаміну дигідрохлорид* 10. Квіноцид 17. Фансидар
4. Глюкантим 11. Хлорохін* 18. Солюсурмін*
5. Метронідазол* 12. Примаквін* 19. Прокваніл*
6. Індігокармін* 13. Хініофон* 20. Мефлохін
7. Еметину гідрохлорид* 14. Мегневіст* 21. Батилол*

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: контрастний  препарат  для

рентгенографії жовчних шляхів та жовчного міхура.



б)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: протипухлинний  препарат,

відноситься до групи антиметаболітів нуклеїнового обміну. Застосовується при

пухлинах різних відділів товстого кишечнику та підшлункової залози.

4.  Скласти  таблицю:  “Порівняльна  характеристика  розподілу  антибіотиків  у

біологічних рідинах і органах”.

Антибіотик Сеча Жовч Ліквор Плацента Суглоби Кістки

Пеніциліни
Цефалоспорини
Тетрацикліни
Стрептоміцин
Гентаміцин
Еритроміцин
Левоміцетин
Поліміксин В
Рифампіцин
Ванкоміцин
Примітки: +++ - значне проникнення; ++ - добре проникнення; + - помірне проникнення; ‾ - не

проникає; 0 – дані відсутні.

5. Виписати в рецептах.

 Антибіотик при остеомієліті.

 Сульфаніламідний препарат при малярії.

 Похідний нітрофурану при бактеріальній дизентерії.

 Протимікозний препарат при грибкових захворюваннях нігтів.

 Дезінфікуючий препарат для спринцювання в урології.

6. Ситуаційна задача:

До Вас, фармацевта ЦРА, звернулась хвора за допомогою о консультації. В неї

загострення  інфекційного  неспецифічного  поліартриту,  вона  на  протязі  трьох

тижнів застосовує мазипредон в дозі 0,06г на день. Вона скаржиться на болі у

колінних суглобах, сонливість, прибавка до ваги, біль в ділянці шлунку. Зниження

гостроти зору. Які з перерахованих скарг можуть бути пов’язані з застосуванням

преднізолону. Які рекомендації по умовам раціонального його застосування Ви

дасте хворій?



Варіант №24

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: фуразолідон, менадіон, етакридину лактат, амінокровін, левофлоксацин.

2.  Розподіліть  нижчеперелічені  антибіотики на  групи:  макроліти  та  азаліди

(А), хлорамфеніколи (Б), аміноглікозиди (В), тетрацикліни (Г), лінкозаміди (Д).

Для  препаратів,  які  помічені  (*),  вкажіть  форму  випуску,  показання  до

застосування.

1. Левоміцетин* 6. Ванкоміцин* 11. Гентаміцину сульфат*
2. Еритроміцин* 7. Канаміцину сульфат* 12. Доксицикліну гідрохлорид*
3. Тетрациклін 8. Метацикліну гідрохлорид 13. Амікацину сульфат*
4. Стрептоміцину сульфат* 9. Джозаміцин* 14. Кларитроміцин*
5. Медікаміцин* 10. Рокситроміцин 15. Азитроміцин*

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте препарат, його форми випуску,  застосування та до якої групи

належить: отримують  з  відгону  лиманної  грязі,  містить  коричну  кислоту  та

кумарини.

б)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: кислота,  яка  погано  дисоціює,

характеризується невисокою антисептичною активністю. Не подразнює шкіру і

слизові оболонки.

4. Скласти таблицю: “Фармакокінетика протигрибкових препаратів”.



Препарат Всмоктування в ШКТ Проникнення в тканини

Дифлюкан
Ністатин
Леворин
Кетоконазол
Амфотерицин В
Амфоглюкамін
Мікогептин
Міконазол
Ітраконазол

5. Виписати в рецептах.

 Протинематодозний препарат дитині 4 років при аскаридозі.

 Антисептик із групи окисників при стоматиті.

 Імуностимулюючий препарат при сифілітичному ураженні ЦНС.

 Імуномодулятор та біостимулятор при зниженому імунітеті.

 Сульфаніламідний препарат для лікування бацилярної дизентерії.

6. Ситуаційна задача:

До Вас в аптеку звернувся хворий з питанням:

1.  Можлива  заміна  препарату  неробол,  назначений  йому  лікарем  для

прискорення  утворення  кісткової  мозолі  після  перелому  голені,  на  препарат

нероболіл? Якщо заміна можлива, як її слід провести?

2.  Можливе  одноразове  застосування  триамцинолону  з  рифампіцином,

преднізолону з гентаміцином, інсуліну з резерпіном, толбутаміду з ізадрином?



Варіант №25

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів:  джозаміцин, норфлоксацин, сульфатіазол, метронідазол, тріамцинолону

ацетонід

2. Розподіліть нижчеперелічені засоби на групи:  сульфаніламідні засоби (А),

похідні  нітрофурану  (Б),  похідні  8-оксихіноліну  та  4-хінолону  (В),  похідні

нафтиридину  (Г),  фторхінолони  (Д).  Для  препаратів,  які  помічені  (*),  вкажіть

форму випуску, показання до застосування.

1. Сульфаніламід* 6. Сульфадимідин 11. Сульфаметоксипіридазин 16. Ко-тримоксазол*
2. Сульфатіазол 7. Фурадонін* 12. Ципрофлоксацин* 17. Норфлоксацин*
3. Фуразолідон* 8. Сульфаетидол 13. Офлоксацин* 18. Сульфацетамід
4. Нітроксолін* 9. Сульфакарбамід 14. Сульфаметоксипіразин 19. Левофлоксацин*
5.  Кислота  налі-

диксова*

10. Кислота оксолінієва* 15. Фуразидин* 20. Фталілсульфатіазол

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте  препарат  та  його  форми  випуску: антисептик,  проявляє

протимікробну  дію  (особливо  у  відношенні  коків),  застосовується  в  хірургії,

гінекології, урології, офтальмології, дерматології.

б) Визначте препарат, його форми випуску: глюкокортикостероїдний препарат,

проявляє  протизапальну,  протишокову  та  антиоксидантну  дії,  імунодепресивну

активність, зменшує проникність капілярів, затримує синтез і прискорює розпад

білка.

4.  Скласти  таблицю:  “Раціональний  вибір  антибіотиків  для  лікування

окремих інфекцій”.

Інфекції Найбільш ефективні антибіотики



Стафілококові і стрептококові інфекції
Гонорея
Менінгококові інфекції
Газова гангрена, дифтерія, столбняк
Коклюш
Інфекції, викликані ентеропатогенної 

кишкової палички
Бактеріальна дизентерія
Брюшний тиф, паратифи А та Б
Холера
Сальмонельоз
Туберкульоз легень
Сифіліс
Ревматизм
Генералізовані та глибокі мікози
Інфекції викликані клебсієлами
Синегнійні інфекції
Туляремія

5. Виписати в рецептах.

 Імуностимулюючий та протиглисний препарат.

 Сульфаніламідний препарат при малярії.

 Біогенний стимулятор у свічках дитині при анорексії.

 Комбінований сульфаніламідний препарат при хірургічних інфекціях.

 Похідний фторхінолонів при гонореї.

 Антибіотик широкого спектру дії при паратифі.

6. Ситуаційна задача:

В  аптеці  є  наступні  антидоти:  перманганат  калію  (А),  атропіну  сульфат  (Б),

пентацин  (В),  метиленовий  синій  (Г),  унітіол  (Д).  Підберіть  для  кожного

препарату відповідний механізм дії із числа перелічених:

1. Перетворюють гемоглобін в метгемоглобін шляхом окислення двухвалентного

заліза в трьохвалентне, з яким швидко та міцно реагує ціан – іон.

2. Окислюють органічні з’єднання з перетворенням їх в менш токсичні засоби.

3. Утворюють  малотоксичні,  водорозчинні  з’єднання  з  толовими  отрутами

благодаря наявності в молекулі антидота вільних, високо реакційної властивості

сульфгідрильних груп.



4. Блокують М – холінореактивні системи організму.

5. Утворюють в результаті взаємодії антидота з отрутою стійкі малодисоцііруючі

комплекси (хелати), з двух-, трехвалентними металами.

Варіант №26



1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів:  клоксацилін,  ко-тримоксазол,  кислота  саліцилова,  альбендазол,

озельтамівір.

2.  Розподіліть  сульфаніламідні  препарати: короткої  (А),  для  місцевого

застосування  (Б),  тривалої  (В),  надтривалої  (Г)  дії,  комбіновані  (Д),  не

всмоктуються  в  кишечнику  (Є).  Вкажіть  застосування,  показання,  синоніми

препаратів позначених зірочкою.

1. Сульфадиметоксин 7. Сульфаетидол
2. Сульфаніламід* 8. Сульфакарбамід*
3. Сульфацетамід 9. Ко-тримоксазол
4. Фталілсульфатіазол 10. Сульфаметоксипіридазин
5. Сульфатіазол 11. Бактрим*
6. Сульфадимідин* 12. Сульфаметоксипіразин

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: естрогенний  гормон,

застосовується при дисменореї, безплідді, клімактеричних розладах.

б) Визначте препарат, його форми випуску:антисептик, легко розчинний у воді.

Під  дією  світла  темніє.  В  невеликих  концентраціях  проявляє  в’яжучу  та

протизапальну дію, в більш концентрованих розчинах припікає тканини. Оказує

бактерицидну дію.  Застосовується поверхнево при ерозіях,  виразках,  тріщинах,

гострому кон’юнктивіті у вигляді водних розчинів.

4. Скласти таблицю: “Порівняльна характеристика лікарських засобів, які

застосовуються для лікування алергічних реакцій негайного типу”.

Препарат Форма випуску Механізм дії Показання

1. Мазипредон
2. Квіфенадин
3. Клемастин
4.Кетотифен

5. Лоратадин
6. Діфенгідрамін
7. Мебгідролін



8. Ципрогептадин
9. Терфенадин
10. Фенспірид

5. Виписати в рецептах.

 Вітамінний препарат при судинній патології.

 Анаболічний препарат для регенерації при переломі кісток.

 Препарат, який проявляє гестагенну активність.

 Антигістамінний препарат III покоління.

 Антисептик групи галогенів при венеричних захворюваннях.

6. Ситуаційна задача:

Ви  фармацевт  міжлікарняної  аптеки.  Необхідно  виступити  перед  лікарями  з

доповіддю  “Сучасні  засоби  профілактики  інфекційних  захворювань”.  В

інформаційному матеріалі освітіть такі питання, які антисептики та дезинфікуючі

засоби застосовують:

1. Для зовнішньої дезинфекції

2. Для обробки білизни

3. Для обробки предметів догляду за хворими

4. Для знезаражування виділень хворого (блювотні маси, мокрота та ін.)

Варіант №27

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: ретинолу ацетат, церебролізин, беклометазону дипропіонат, прометазин,

метацикліну гідрохлорид.



2. Розподіліть нижчеперелічені препарати на групи: препарати жиророзчинних

вітамінів (А), препарати водорозчинних вітамінів (Б), полівітамінні препарати (В),

лікарські  засоби  для  лікування  алергійних  захворювань  (Г),  плазмозамінні

розчини (Д). Для препаратів, які помічені (*), вкажіть форму випуску, показання

до застосування.

1. Геровітал* 11. Розчин натрію хлориду 21. Піковіт*
2. Ретинолу ацетат* 12. Лоратадин 22. Ціанокобаламін*
3. Тіаміну хлорид* 13. Прометазин* 23. Розчин «Дисоль»
4. Мебгідролін 14. Дуовіт 24. Клемастин
5. Будезонід 15. Піридоксину гідрохлорид 25. Квифенадин*
6. Поліглюкін 16. Токоферолу ацетат* 26. Гемодез-Н
7. Ергокальциферол* 17. Кислота нікотинова 27. Візивіт
8. Рибофлавін 18. Хлоропірамін 28. Кислота аскорбінова*
9. Дифенгідрамін 19. Розчин Рінгера-Локка 29. Рутин
10. Реополіглюкін 20. Менадіон 30. Ципрогектадин

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: напівсинтетичний  антибіотик

широкого спектру дії. Проявляє бактеріостатичну, а у великих концентраціях –

бактерицидну дію на мікобактерії туберкульозу, прокази, кишкову паличку.

б)  Визначте препарат, його форми випуску: протигельмінтний препарат, який

порушує  нервово-м’язову  передачу,  викликає  спастичний  параліч  аскарид  та

інших гельмінтів.

4. Скласти таблицю: “Побічні дії протигельмінтних препаратів”.
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Біль в епігастрії
Діарея
Алергія
Запаморочення
Головний біль

Примітки: + - існує побічна дія; ‾ - відсутня побічна дія

5. Виписати в рецептах.

 Пероральний препарат гіпоглікемічної дії хворим старше 40 років.

 Антисептик ароматичного ряду у вигляді мазі при грибкових ураженнях.

 Сульфаніламідний препарат при менінгіті.

 Протималярійний препарат для лікування еритроцитарних шизонтів.

 Антибіотик широкого спектру дії при паратифі.

6. Ситуаційна задача:

6. Ви  фармацевт,  який  працює  по  контракту  в  одній  з  тропічних  країн.

Розподіліть  протималярійні  препарати,  які  є  в  Вашій  аптеці  на

гематошизотропні (А), гістошизотропні (Б), гамотропні (В). Для препаратів

позначених зірочкою (*), укажіть форму випуску та дози.

1. Хінін                             4. Мефлохін

2. Плаквеніл*                   5. Хінгамін*

3. Бігумаль                       6. Квіноцид

Варіант №28

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: метотрексат, пірантел, флуконазол, фансидар, етамбутол.

2. Розподіліть нижчеперелічені гормональні засоби на групи:  естрогени (А),

гестагени  (Б),  протизаплідні  (В),  препарати  чоловічих  статевих  гормонів  (Г),

анаболічні стероїдні (Д) засоби для лікування трихоманозу (Е). Для препаратів,

які помічені (*), вкажіть форму випуску, показання до застосування.

1. Тестостерону пропіонат* 8. Антеовін 15. Етинілестрадіол
2. Ригевідон* 9. Тетрастерон* 16. Тризистон
3. Естрон* 10. Естрадіол 17. Тестенат
4. Нандролону деканат* 11. Метиландростендіол* 18. Силаболін



5. Логест* 12. Алілестренол 19. Метилтестостерон*
6. Гексестрол* 13. Три-регол* 20. Метандростенолон*
7. Прогестерон* 14. Диместрол* 21. Нандролону фенілпропіонат*

3. Фармакологічні задачі:

а)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: естрогенний  гормон,

застосовується при дисменореї, безплідді, клімактеричних розладах.

б) Визначте препарат, його форми випуску:антисептик, легко розчинний у воді.

Під  дією  світла  темніє.  В  невеликих  концентраціях  проявляє  в’яжучу  та

протизапальну дію, в більш концентрованих розчинах припікає тканини. Оказує

бактерицидну дію.  Застосовується поверхнево при ерозіях,  виразках,  тріщинах,

гострому кон’юнктивіті у вигляді водних розчинів.

4. Скласти таблицю: “Спектр дії антибіотиків”.
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Пеніцилінутворюючі

стафілококи
Стафілококи, які не продуктують

пеніциліназу
Стрептококи
Клостридії
Дифтерійна паличка
Палочка сибірки
Спірохети
Кишкова група бактерій
Бруцельоз
Палочка чуми
Мікобактерії туберкульозу
Рикетсії
Хламідії
Примітка:+ - проявляють дію; ‾ - відсутня дія

5. Виписати в рецептах.

 Глюкокортикостероїдний препарат при артриті.

 Вітамінний препарат при крововиливу в сітківку ока.



 Біогенний стимулятор при м’язовій дистрофії та атрофії.

 Цитостатичний препарат при гострому лейкозі.

 Антибіотик тетрациклінового ряду при інфікованих опіках та ранах.

6. Ситуаційна задача:

До  Вас  в  аптеку  звернувся  лікар  з  проханням  дати  пояснення  до  анотації  на

препарат бійохінол та відповісти на його питання:

1. Який механізм дії бійохінолу?

2. При яких ще захворюваннях показано застосування бійохінолу та чому?

3. Які побічні ефекти він викликає?

4. Якими препаратами його можна замінити при наявності  у хворого до нього

індивідуальної непереносимості?

Варіант №29

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: токоферолу ацетат, метформін, плазмол, ванкоміцин, моксифлоксацин.

2. Розподіліть нижчеперелічені препарати на групи: препарати інсуліну (А),

пероральні  гіпоглікемічні  засоби  (Б),  засоби,  що  впливають  на  функцію

щитоподібної  залози (В),  антитиреоїдні  засоби  (Г),  гормональні  препарат кори

надниркових залоз (Д). Для препаратів позначених (*), вказати форми випуску та

дози, в якій вони застосовуються.

1. Глібенкламід* 11. Дермозолон* 21. Трийодтироніну гідрохлорид*
2. Монодар 12. Тіамазол 22. Флунізолід
3. Дексаметазон* 13. Естрон 23. Флуоцинолону ацетонід*
4. Мометазону фуроат* 14. Гексестрол* 24. Інсулін гларгін
5. Ригевідон* 15. Логест 25. Три-регол*
6. Етинілестрадіол 16. Тріамцинолону ацетонід 26. Естрадіол
7. Синалар-Н 17. Ауробін* 27. Будезонід
8. Тестостерону* пропіонат 18. Антеовін 28. Толбутамід*
9. Карбутамід 19. Тетрастерон* 29. Калію йодид
10. Левотипоксин-натрій 20. Диместрол 30. Інсулін ліспро



3. Фармакологічні зададачі:

а)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: напівсинтетичний  антибіотик

широкого спектру дії. Проявляє бактеріостатичну, а у великих концентраціях –

бактерицидну дію на мікобактерії туберкульозу, прокази, кишкову паличку.

б)  Визначте  препарат,  його  форми  випуску: протипухлинний  препарат,

відноситься до групи антиметаболітів нуклеїнового обміну. Застосовується при

пухлинах різних відділів товстого кишечнику та підшлункової залози.

4. Скласти таблицю: “Протигістамінні препарати”.

Препарат Механізм дії Форма випуску Показання Побічні дії

Дифенгідрамін
Квіфенадин
Дипразин
Мебгідролін
Хлоропірамін
Лоратодин
Циметидин
Кромолін-натрій
Клемастин
Азеластин
Прометазин
Терфенадин
Ципрогептадин
Кетотифен
Фенспірид

5. Виписати в рецептах.

 Препарат ефективний при різних формах амебіазу.

 Препарат для лікування аскаридозу.

 Препарат при поверхневих та системних мікозах.

 Ефективний препарат при трихомонозі.

 Гормональний препарат для посилення пологової діяльності.

6. Ситуаційна задача:

До Вас, фармацевта звернулися з питаннями:

1. Які β – лактамні антибіотики найбільш ефективні при лікуванні сине гнійної

палички?



2. Для яких антибіотиків характерний зверх широкий спектр дії та що означає цей

термін?

3. Які  антибіотики  з  групи  пеніцилінів.  Макролітів,  цефалоспоринів  найбільш

безпечні в педіатричній практиці?

4. Можна  лі  використовувати  цефалоспорини  I  покоління  для  лікування

менінгококового менінгіту?

Варіант №30

1.  Зробіть  фармакотерапевтичний аналіз  за  алгоритмом таких лікарських

засобів: рифампіцин, фуразидин, норфлоксацин, трихомонацид, озельтамівір.

2. Розподіліть нижчеперелічені засоби на групи:  сульфаніламідні засоби (А),

похідні  нітрофурану  (Б),  похідні  8-оксихіноліну  та  4-хінолону  (В),  похідні

нафтиридину  (Г),  фторхінолони  (Д).  Для  препаратів,  які  помічені  (*),  вкажіть

форму випуску, показання до застосування.

1. Сульфаніламід* 6. Сульфадимідин 11. Сульфаметоксипіридазин 16. Ко-тримоксазол*
2. Сульфатіазол 7. Фурадонін* 12. Ципрофлоксацин* 17. Норфлоксацин*
3. Фуразолідон* 8. Сульфаетидол 13. Офлоксацин* 18. Сульфацетамід
4. Нітроксолін* 9. Сульфакарбамід 14. Сульфаметоксипіразин 19. Левофлоксацин*
5.  Кислота  налі-

диксова*

10. Кислота оксолінієва* 15. Фуразидин* 20. Фталілсульфатіазол

3. Фармакологічні задачі:

а) Визначте препарат, назвіть його форми випуску та показання: антибіотик,

проявляє  широкий  спектр  антимікробної  дії.  Активен  у  відношенні  рикетсій,

спірохет,  діє  на  штами  бактерій,  які  стійкі  до  пеніциліну,  стрептоміцину,

сульфаніламідам.  Легко  всмоктується  із  шлунково-кишкового  тракту.  Швидко

виводиться та не накопичується в організмі.

б)  Визначте  препарат,  назвіть  його  форму  випуску: проявляє  противірусну

активністю у відношенні усіх штамів вірусу грипу типу А в меншій мірі типу В.

застосовується для лікування начальної стадії грипу та для профілактики грипу та

гострих вірусних респіраторних захворювань в період епідемії грипу.



4. Скласти таблицю: “Фармакологічна характеристика імуностимуляторів”.

Препарат Механізм дії Показання до застосування

1. Імуностимулятори мікробного 

походження:

Рибомуніл
Бронхомунал

Нуклеїнат натрію
Пірогенал
2. Імуностимулятори тваринного 

походження:

Тималін
Тактивін
3. Синтетичні імуностимулятори:

Левамізол
Тимоген
Метилурацил
Дибазол

4. Рекомбінантні імуностимулятори

Молграмостін
Реаферон

5. Виписати в рецептах.

 Похідний 8-оксихіноліну для лікування кишкових інфекцій.

 Антибіотик групи аміноглікозидів для лікування туберкульозу.

 Препарат сурми для лікування лейшманіозу.

 Препарат для лікування позакишкового амебіазу.

 Вітамінний препарат для лікування мегалобластичної анемії.

6. Ситуаційна задача:

У Вас в аптеці проходять практику студенти фармацевтичного коледжу.

1. Назвіть їм синоніми та показання до застосування наступних антисептиків та

дезинфікуючих засобів, з якими вони можуть зустрітися при відпуску їх хворим:



гексаметилентетрамін,  натрію  тетраборат,  срібла  нітрат,  етакридину  лактат,

азелаіковакислота, бензоілпероксид.

2. Дайте відповідь на питання, що спільного та в чому різниця фармакодинаміки

антисептиків – детергентів: етонію, роккала та церигеля.

Рекомендована література
№
з/п

Автор Назва Місце видання Рік видання

Базова

1. Нековаль І.В.,
Казанюк Т.В.

Фармакологія:
Підручник

Київ
ВСВ “Медицина”

2011 р

2. Скакун М.П.,
Посохова К.А.

Фармакологія:
Підручник

Тернопіль
Укрмедкнига

2003 р

3. Скакун М.П.,
Посохова К.А.

Основи фармакології з
рецептурою

Тернопіль
Укрмедкнига

2004 р

4. Казанюк Т.В.,
Нековаль І.В.

Основи фармакології та
загальної рецептури

Київ
Здоров'я

2003 р

5. Нековаль І.В.,
Казанюк Т.В.

Фармакологія:
підручник

Київ 
Здоров'я

2007 р

6. Нековаль І.В.,
Казанюк Т.В.

Фармакологія:
Підручник

Київ
ВСВ “Медицина”

2010 р

7. Скакун М.П.,
Посохова К.А.

Основи фармакології з
рецептурою

Тернопіль
Укрмедкнига

1999 р

Додаткова

1. Казанюк Т.В. Практикум з
фармакології

Київ
Здоров'я

2003 р

2. Дроговоз С.М. Фармакология на
ладонях

Харьков
ООО «ПП«Плеяда»

2006 г

3. Дроговоз С.М. Фармакологія на
допомогу лікарю,

провізору, студенту

Харків
НФаУ

2004 р

4. Дроговоз С.М. Фармакология – Сіto! Харьков 
«СИМ»

2009 р

5. Коваленко В.Н.,
Викторова А.П.

Компендиум 2010
лікарські препарати

Киев
Морион

2010 г

6. Черных В.П.,
Зупанец И.А.,
Усенко В.А.

Фармацевтическая
опека:

курс лекцій

Харьков 
Магаполис

2003 г

7. Арістов М.А.,
Прудкий Є.П., 

Савич С.А.

RX – index
класифікатор лікарських

препаратів

Київ
Видавничий дім

фармацевт практик

2011 р



8. Зупанец И.А.,
Черных В.П.

Опека пациета в
практике врача и

провізора

Киев
Украинский

медицинский весник

2011 г

Інформаційні ресурси

1. www. likar. info
2. www. compendium. com. ua
3. www. eurolab. Ua
4. http://mediclab.com.ua/index.php?do=static&page=likarski-zasobi  
5. http://www.piluli.kharkov.ua/  
6. http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=6122  
7. http://preparaty.org/  
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